
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 07.12.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 13:45 
Sak – fra / til: 150/10 - 160/10 
 

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                               AP - Voilås, Sissel (Nestleder) 
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                    AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem) 
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                          AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                FRP – Nybo, Therese (Medlem)    
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                         FRP- Roald Eie (Medlem)                                
SP – Gya, Tor Olav                                                     
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
 
Utbyggingsleder Per Steinar Berentsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim og byggesakssjef Jarle Valle.
 
 
Merknader til møtet: 
 

 Det ble foretatt befaring i sakene 155/10, 157/10 og 158/10 fra kl. 10.15. Therese Nybo 
(FRP) deltok ikke på befaringen. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arne Stapnes  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Miljøutvalget 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 
 Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
 Nestleder Sissel Voilås 

Tove Helen Løyning 
Bjørn Reidar Berentsen 
 

1 Anders Ege 
2 Svein Narve Veshovda 
3 Terje Vanglo               
4 Lise Knarrum 
5 Else Berggård 
 

 Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
 Roald Eie 

Therese Nybo 
 

1 Tommy Bjellås 
2 Per Hovland 
3 Gunn Elin Hestetun 
4     Terje Svanes 
 

 Høyre Varamedlemmer 
 Leder Arne Stapnes 

Astrid Hetland Robertson 
Kjell Vidar Nygård 
 

1 Bjørn Carlsen 
2 Liv Tone Øiumshaugen 
3 Sem Johne Hadland    
4 Aud Eli Ege Tønnesen 
5 Henry Øglend 
 

 Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
 Sølvi Ege 

 
1 Bjørn Arild Omdal 
2 Bente Skåra Gunvaldsen 
3 Oddvar Tengesdal 
 

 Senterpartiet Varamedlemmer 
 Tor Olav Gya 

 
1 Ruth Evy Berglyd 
2 Bernt Koldal 
3 Marit Undheim 
 

 Venstre Varamedlemmer 
 Brit L. Kvassheim 

 
1 Øyvind Misje 
2 Kenneth Andersen 
3 Heidi Blitzner 
 

 
 
     ----0---- 
 
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

150/10 Gebyrer etter plan og bygningsloven - plan  

151/10 Reviderte gebyrer etter plan- og bygningsloven - byggesak 2011  

152/10 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 16.11.10  

153/10 
Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - 
Helleland - ny 1. gangsbehandling 

 

154/10 
Mindre reguleringsendring for E39 Helleland, Skjebadalen - justering av 
støyskjerming 
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155/10 
Klage -  Avslag på søknad om deling av grunneiendom og dispensasjon, 
gnr. 4 bnr. 15 - Ole Jacob Skadberg, Skadbergstranda 

 

156/10 
Ny behandling - Søknad om dispensasjon for oppføring av bolighus, gnr. 
46 bnr. 1014 - Arnfinn Emil Havsø m.fl., Vågsgaten 22 

 

157/10 
Klage på byggesakssjefens vedtak om avslag på søknad om utskifting 
av inngangsdør og garasjeport gnr. 13 bnr. 1710 - Einar T. Mong og 
Irene Maurstad 

 

158/10 Hestnesveien Fv 55  

159/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 07.12.10  

160/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 07.12.10  
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150/10: Gebyrer etter plan og bygningsloven - plan  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2010: 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
Gebyrregulativ for plansaker etter lov 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) blir vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven §§ 32-8 og 33-1, jf.. Lov 1967-02-10 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII. 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-150/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Gebyrregulativ for plansaker etter lov 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) blir vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven §§ 32-8 og 33-1, jf.. Lov 1967-
02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

151/10: Reviderte gebyrer etter plan- og bygningsloven – byggesak 
             2011  
 
Rådmannens forslag til vedtak 24.11.2010: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:  
 
Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a. 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-151/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:  
 
Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

152/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 16.11.10  
 

Forslag til vedtak 22.11.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 16.11.10 godkjennes. 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
M-152/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 16.11.10 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

153/10: Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland - ny 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2010: 
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart 
datert 24.03.2010 og bestemmelser datert 10.05.2010 legges ut til offentlig ettersyn når 
følgende endringer er gjort i: 
Kart 

1. Det arbeides videre med følgende alternativer for avkjørsel ved Bens for å legge ut to 
alternativer;  
a. Tomten 107/39 vises i hovedsak som kommunalteknisk område, ser på 

muligheten for å vise dette som en åpen plass med overkjørbare kantsteiner slik 
at kommunens tankbil kan komme til området som i dag samtidig som en 
forbedrer krysset. Det vises mulighet for utvidelse av renseanlegget i tråd med 
gjeldende planer for utbygging. Det vises adkomst til området mellom elven og 
Bens cafe fra Birkelandsvegen. 

b. Videre ber en om at Statens vegvesen vurderer følgende; Utgangspunktet er at 
den nye busslommen medfører at fortau må flyttes lenger inn på Bens 
parkeringsplass og forringer muligheten for oppstilling av trailere. Disse bruker i 
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dag gjeldende kryss og dette fungerer. Den skisserte løsningen vil medføre at 
oppstillingsplassen for trailere blir ødelagt og da er noe av hensikten med bedre 
adkomst for disse vekke. Videre bør tomten 107/39 fremeldes vises som 
kommunalteknisk område og krysset på denne siden av E39 vises med gjeldende 
utforming. Busstopp vurderes flyttet til ”annet trafikkområde” nord for 107/39 ev. at 
en legger opp til at bussen kjører inn på området. Fortau må da flyttes tilsvarende 
ut mot E39 ved Bens.  

c. Dette tilsvarer forslaget fra Statens Vegvesen. 
2. Automatisk fredede kulturminner i planområdet vises. 
3. Ny trase for vei i boligfelt Skjerpe 

 
Bestemmelse 

d. Rekkefølgetiltak: ”Alle tiltak som berører vassdrag samt utfyllingen i tilknytning til 
dette må godkjennes av NVE før tiltak kan gjennomføres. ” 

e. Rekkefølgetiltak: ”Før utbygging skal det foretas arkeologiske utgravinger av de 
berørte automatisk freda kulturminene i området. Det må tas kontakt med 
Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget 
av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Nytt punkt: 
  Jordbruksavkjørsel til Prestegården opprettholdes.” 
     ----0---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt (under bestemmelser): 
  Midtdeler skal ikke være en fysisk midtdeler skille, men et oppmerket skille.” 
     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt: 
  Det vises pil over fortau ved Birkelandsveien (Bens kafè).” 
 
Votering: 
Gyas forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Stapnes forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-153/10 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med 
kart datert 24.03.2010 og bestemmelser datert 10.05.2010 legges ut til offentlig ettersyn 
når følgende endringer er gjort i: 
Kart 

1. Det arbeides videre med følgende alternativer for avkjørsel ved Bens for å legge 
ut to alternativer;  
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a. Tomten 107/39 vises i hovedsak som kommunalteknisk område, ser på 
muligheten for å vise dette som en åpen plass med overkjørbare kantsteiner 
slik at kommunens tankbil kan komme til området som i dag samtidig som en 
forbedrer krysset. Det vises mulighet for utvidelse av renseanlegget i tråd 
med gjeldende planer for utbygging. Det vises adkomst til området mellom 
elven og Bens cafe fra Birkelandsvegen. 

b. Videre ber en om at Statens vegvesen vurderer følgende; Utgangspunktet er 
at den nye busslommen medfører at fortau må flyttes lenger inn på Bens 
parkeringsplass og forringer muligheten for oppstilling av trailere. Disse 
bruker i dag gjeldende kryss og dette fungerer. Den skisserte løsningen vil 
medføre at oppstillingsplassen for trailere blir ødelagt og da er noe av 
hensikten med bedre adkomst for disse vekke. Videre bør tomten 107/39 
fremeldes vises som kommunalteknisk område og krysset på denne siden av 
E39 vises med gjeldende utforming. Busstopp vurderes flyttet til ”annet 
trafikkområde” nord for 107/39 ev. at en legger opp til at bussen kjører inn på 
området. Fortau må da flyttes tilsvarende ut mot E39 ved Bens.  

c. Dette tilsvarer forslaget fra Statens Vegvesen. 
2. Automatisk fredede kulturminner i planområdet vises. 
3. Ny trase for vei i boligfelt Skjerpe 
4. Jordbruksavkjørsel til Prestegården opprettholdes. 
5. Det vises pil over fortau ved Birkelandsveien (Bens kafè).” 

 
Bestemmelse 

d. Rekkefølgetiltak: ”Alle tiltak som berører vassdrag samt utfyllingen i 
tilknytning til dette må godkjennes av NVE før tiltak kan gjennomføres. ” 

e. Rekkefølgetiltak: ”Før utbygging skal det foretas arkeologiske utgravinger av 
de berørte automatisk freda kulturminene i området. Det må tas kontakt med 
Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.” 

f. Midtdeler skal ikke være en fysisk midtdeler skille, men et oppmerket skille. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

154/10: Mindre reguleringsendring for E39 Helleland, Skjebadalen - 
justering av støyskjerming  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2010: 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Skjebadalen ved at følgende justeringer blir gjort: 

1. Utforming av støyskjerm langs E39 i en høyde på 2 meter mellom veg og jernbanen. 
2. Støyskjerm for uteområde på eiendom 93/3 vises med lengde på 70 meter. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 

 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-154/10 Vedtak: 
 

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Skjebadalen ved at følgende justeringer blir gjort: 

1. Utforming av støyskjerm langs E39 i en høyde på 2 meter mellom veg og jernbanen. 
2. Støyskjerm for uteområde på eiendom 93/3 vises med lengde på 70 meter. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

155/10: Klage -  Avslag på søknad om deling av grunneiendom og 
dispensasjon, gnr. 4 bnr. 15 - Ole Jacob Skadberg, 
Skadbergstranda  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Ole Jakob Skadberg, Karl Andreas Østebrød og 
Jomar Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at det i klagen ikke frem-
kommer nye momenter som skulle tilsi at vedtaket kan gjøres om. 
Det kreves dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan dersom det skal gis tillatelse til 
fradeling av de omsøkte parsellene. Miljøutvalget finner ikke at det foreligger tilstrekkelige 
grunner som taler for en slik dispensasjon. 
Byggesakssjefens vedtak BMD 121/10 av 27.03.10 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
SISSEL VOILÅS (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Ole Jakob Skadberg, Karl Andreas Østebrød 
og Jomar Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagerne gis 
medhold. Miljøutvalget opphever byggesakssjefens vedtak BMD 121/10 av 27.03.10. 
Miljøutvalget anbefaler at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Skadbergstronda, slik at de to parsellene kan fradeles. 
 
Begrunnelse: 

 Eiendommen er solgt som tilleggsjord 
 Strandparsell solgt for 12 år siden og er ikke en naturlig del av resterende 

eiendom, gnr.4 bnr.15 
 Deling vil ikke påvirke bruk av parsellen 
 

Før søknaden behandles endelig av Miljøutvalget, sendes søknaden på høring til 
Fylkesmannen i Rogaland og til Rogaland fylkeskommune. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningsloven 
1985 § 7.” 

~ o ~ 
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Votering: 
Voilås forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-155/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Ole Jakob Skadberg, Karl Andreas Østebrød 
og Jomar Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagerne gis 
medhold. Miljøutvalget opphever byggesakssjefens vedtak BMD 121/10 av 27.03.10. 
Miljøutvalget anbefaler at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Skadbergstronda, slik at de to parsellene kan fradeles. 
 
Begrunnelse: 

 Eiendommen er solgt som tilleggsjord 
 Strandparsell solgt for 12 år siden og er ikke en naturlig del av resterende 

eiendom, gnr.4 bnr.15 
 Deling vil ikke påvirke bruk av parsellen 
 

Før søknaden behandles endelig av Miljøutvalget, sendes søknaden på høring til 
Fylkesmannen i Rogaland og til Rogaland fylkeskommune. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningsloven 
1985 § 7. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

156/10: Ny behandling - Søknad om dispensasjon for oppføring av 
bolighus, gnr. 46 bnr. 1014 - Arnfinn Emil Havsø m.fl., Vågsgaten 22  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2010: 
Miljøutvalget finner, jfr. pbl § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier at 
det kan gis dispensasjon fra pbl § 70.2 (1985) og reguleringsplan for Hafsøyveien/  
Kjerjanesveien, vedrørende bebyggelse på eiendommen og byggelinje mot vei. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 

 Omsøkte tomt er godkjent fradelt fra gnr. 46, bnr. 15 den 29.03.01. 
 Tiltaket er i samsvar med overordnede føringer i kommuneplanens retningslinje pkt. 

1.9 om at det i eksisterende boligområder i Egersund by er ønskelig med nye boliger 
som fortetting av eksisterende boligbebyggelse.  

 Tiltaket medfører ingen vesentlig forringelse av naboeiendommer. Beboere i 
sentrumsnære villaområder må påregne endringer i miljøet med hensyn til tap av for 
eksempel utsikt  der det i overordnede planer er lagt føringer for fortetting.   

 Trafikksikkerheten er ivaretatt ved at frisikt er tilfredsstillende og det utføres 
avbøtende tiltak i form av fartsdump utenfor ny bolig.  

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Carport og terrasse over carport skal ha bredde på maks 2,8 meter. Veggliv til 

bod trekkes inn fra vegkant slik at BRA tilsvarer 5 m2. 
3. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det sendes inn ny situasjonsplan som 

viser avstand mellom veg og carport/terrasse og bod, frisikt, plassering av 
avkjørsel og plassering av fartsreduserende tiltak (fartsdump).  

4. Utføring av fartsreduserende tiltak (fartsdump) må godkjennes av kommunen før  
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis. 
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5. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge reviderte tegninger som 
samsvarer med situasjonsplan. 

6. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge naboerklæring vedr. 
frisiktsone på eiendommen gnr. 46 bnr. 611. Alternativt må frisikten løses på egen 
eiendom.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 
 
 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget finner ikke, jamfør plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en 
overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 70.2 og reguleringsplan for Hafsøyveien/Kjerjanesveien, vedrørende 
bebyggelse på eiendommen og byggelinje mot vei. 
 
Søknad om bolighus avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 70.2 og 31.1.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Eges forslag (KRF + Bjørn 
Reidar Berentsen, AP). 
 
M-156/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget finner, jfr. pbl § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 
tilsier at det kan gis dispensasjon fra pbl § 70.2 (1985) og reguleringsplan for 
Hafsøyveien/  
Kjerjanesveien, vedrørende bebyggelse på eiendommen og byggelinje mot vei. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 

 Omsøkte tomt er godkjent fradelt fra gnr. 46, bnr. 15 den 29.03.01. 
 Tiltaket er i samsvar med overordnede føringer i kommuneplanens retningslinje 

pkt. 1.9 om at det i eksisterende boligområder i Egersund by er ønskelig med nye 
boliger som fortetting av eksisterende boligbebyggelse.  

 Tiltaket medfører ingen vesentlig forringelse av naboeiendommer. Beboere i 
sentrumsnære villaområder må påregne endringer i miljøet med hensyn til tap av 
for eksempel utsikt  der det i overordnede planer er lagt føringer for fortetting.   

 Trafikksikkerheten er ivaretatt ved at frisikt er tilfredsstillende og det utføres 
avbøtende tiltak i form av fartsdump utenfor ny bolig.  

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Carport og terrasse over carport skal ha bredde på maks 2,8 meter. Veggliv 

til bod trekkes inn fra vegkant slik at BRA tilsvarer 5 m2. 
3. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det sendes inn ny situasjonsplan 

som viser avstand mellom veg og carport/terrasse og bod, frisikt, plassering 
av avkjørsel og plassering av fartsreduserende tiltak (fartsdump).  
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4. Utføring av fartsreduserende tiltak (fartsdump) må godkjennes av kommunen 
før  midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis. 

5. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge reviderte tegninger 
som samsvarer med situasjonsplan. 

6. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge naboerklæring vedr. 
frisiktsone på eiendommen gnr. 46 bnr. 611. Alternativt må frisikten løses på 
egen eiendom.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

157/10: Klage på byggesakssjefens vedtak om avslag på søknad om 
utskifting av inngangsdør og garasjeport gnr. 13 bnr. 1710 - Einar T. 
Mong og Irene Maurstad  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.11.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Einar T. Mong og Irene Maurstad og sakens 
dokumenter men har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold 
ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket ble fattet. Det er vektlagt at bygget inngår i bevaringsområdet og således er vernet 
gjennom reguleringsplan. Byggesakssjefens vedtak av 16.08.10 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-4 og 
reguleringsplan for deler av Egersund sentrum 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
SISSEL VOILÅS (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Einar T. Mong og Irene Maurstad og sakens 
dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold ettersom 
det i klagen fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble 
fattet. Byggesakssjefens vedtak av 16.08.10 oppheves. 
 

- Søknad datert 21.04.10 sendes tilbake til administrasjonen  
- Det må sendes inn reviderte tegninger av dør og garasjeport. 
- Arbeid må skje i samråd med regionantikvar. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-4 og 
reguleringsplan for deler av Egersund sentrum.” 

 
 
Votering: 
Voilås forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
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M-157/10 Vedtak: 
 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Einar T. Mong og Irene Maurstad og sakens 
dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold ettersom 
det i klagen fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble 
fattet. Byggesakssjefens vedtak av 16.08.10 oppheves. 
 

- Søknad datert 21.04.10 sendes tilbake til administrasjonen  
- Det må sendes inn reviderte tegninger av dør og garasjeport. 
- Arbeid må skje i samråd med regionantikvar. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-4 og 
reguleringsplan for deler av Egersund sentrum. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

158/10: Hestnesveien Fv 55  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.11.2010: 
 
Rådmannen ser det som viktig å sikre en rasjonell og trygg trafikkavvikling i tilknytning til det 
kommunale veinettet, og viser til utdrag av Veidirektoratets veinormal 050. som tar for seg 
generell forkjørsregulering av veier. Med tanke på en fremtidig utbygging av nytt regulert 
boligområde for Hestnes vil ÅDT øke og det vil da være naturlig at Fv55 Hestnesveien får en 
form som samlevei og regulerer da alle veikryss og avkjørsler på den aktuelle strekningen. 
 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Miljøutvalget innstiller på at Hestnesvei Fv 55 forblir med den status den har i dag.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Gyas forslag (SP + Tove H. 
Løyning,AP). 
 
 
M-158/10 Vedtak: 
 

Rådmannen ser det som viktig å sikre en rasjonell og trygg trafikkavvikling i tilknytning til 
det kommunale veinettet, og viser til utdrag av Veidirektoratets veinormal 050. som tar 
for seg generell forkjørsregulering av veier. Med tanke på en fremtidig utbygging av nytt 
regulert boligområde for Hestnes vil ÅDT øke og det vil da være naturlig at Fv55 
Hestnesveien får en form som samlevei og regulerer da alle veikryss og avkjørsler på 
den aktuelle strekningen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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159/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 07.12.10  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 22.11.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/28163 I 03.11.2010 
Det kgl. 
miljøverndepartement

Endringer i rovviltforskriften - 
godtgjøringsordning for 
forsøk på skadefelling av 
rovvilt 

2 10/28420 I 11.11.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Klage om utslippstillatelse 
Nordre Eigerøy, Eigersund 

3 10/25482 MP 14.10.2010  
Protokoll fra møte i felles 
brukerutvalg 14.10.2010 

4 10/28987 X 24.11.2010  
Byggesakssjefen delegerg 
03.11.- 23.11.10 

5 10/28173 X 15.11.2010 MU Mottak av asfalt 
 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til referatsakene. 

----0---- 
 
M-159/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

160/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 07.12.10  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 07.12.2010: 
 
 
 
07.12.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
92/10: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om hvorfor Egersund Taxi bruker Gruset 
som parkeringsplass for sine biler (minibusser). De har sitt område utenfor drosjehytten, 
og her bør det være nok plass til alle bilene/bussene. Gruset er parkering som er 
forbeholdt arbeidende og besøkende (utover 2 t. parkering). 
 
UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN er enig i at drosjene har sin plass 
utenfor drosjehytten. 
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93/10: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til tidligere diskusjoner i miljøutvalget ang. 
oppmerkede parkeringsplasser hvor noen butikker har ”privat” parkering. I tidligere møter 
hvor denne saken er diskutert, er tilbakemeldingen at ingen kan skilte med ”privat” 
parkering da det er offentlig. Han opplevde senest nå at han hadde ”feilparkert” da bilen 
ble satt utenfor Egersund Elektro på Mosbekk. Beskjeden fra butikken var at her var det 
besøkende sin parkeringsplass. 

 
UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN vil sjekke dette, og sende brev ang. 
parkeringsforholdene til de det gjelder. 

 
 
94/10: 

ROALD EIE (FRP) stilte spørsmål om høringsfristene når planer legges ut til offentlig 
høring. Gjelder fristen fra dagen da siste dokument innkommer i saken, eller løper fristen 
fra da planen legges ut? 
 
PLANSJEFEN orienterte om at fristen løper fra den dagen planen legges ut. Dersom det 
forventes at nye dokumenter vil komme inn i saken, så blir dette opplyst i brev/skriv.  
Den enkelte kan be om utsatt høringsfrist (i brevs form) dersom dette skulle være behov 
for det. 
 
UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN vil gjøre en henvendelse til 
departementet ang. ovenstående. 

 
 
95/10: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om en tidligere sak som gjelder parkering på Risvik 
hyttefelt. Her er det parkeringsplass hvor hytteeierne skal parkere, men det viser seg at 
bilene parkeres ved hyttene. Det er sendt ut brev (datert 27.09.10) med miljøutvalgets 
vedtak 111/10 av 14.09.10 hvor miljøutvalget pålegger eiere av tomtene å stanse den 
ulovlige bruken av adkomstveg, innkjørsel og parkeringsplasser. Det varsles også om 
dagmulkt og gebyr. 

 
ARNE STAPNES (H) viste til ovenstående og sa at det muligens vil bli innsendt en 
reguleringsendring fra hytteeierne. 

 
 
 
 
M-160/10 Vedtak: 
 
  Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
______________________________________________ 
 



 
 


