
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 18.01.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:05 
Sak – fra / til: 001/11 - 021/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                              AP - Voilås, Sissel (Nestleder) 
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                   AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem) 
                                                                        AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                FRP – Nybo, Therese (Medlem)    
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                         FRP- Roald Eie (Medlem)                                
 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                       SP – Gya, Tor Olav                                                  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
H – Carlsen, Bjørn (Varamedlem) SP – Berglyd, Ruth Evy  
 
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 05/11, 07/11, 15/11 og 19//11 fra kl. 09.30.  
 Sak 10/11 var også oppsatt for befaring, men utgikk da tiltakshaver ikke hadde anledning 

til å være tilstede. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arne Stapnes  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Miljøutvalget 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (00): 
 
 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 

001/11 
Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 07.12.10 og 
ekstraordinært møte 20.12.10 

 

002/11 
Mindre reguleringsendring gnr. 2 bnr. 147, tomt nr. 5 - Nymark på 
Eigerøy 

 

003/11 
Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg - 
Svåvatnet 

 

004/11 
Mindre reguleringsendring del av gnr. 18 bnr. 19 mfl - boliger - justering 
av bestemmelse 

 

005/11 
Forespørsel om reguleringsendring fra friområde i sjø til brygger- 
Hatlevikbukta 
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006/11 
Mindre reguleringsendring- E39 Helleland-Skjebadalen - justering av 
formålsgrenser 

 

007/11 
Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik - industriformål 1. 
gangsbehandling 

 

008/11 
Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - 
justert plassering m.m 

 

009/11 
Vurdering av for sent innkommet klage i forbindelse med oppføring av 
tilbygg på gnr. 8 bnr. 216, godkjent av Miljøutvalget den 16.11.10 (sak 
147/10) 

 

010/11 
Naboklage på byggesakssjefens vedtak av 04.10.10 vedrørende søknad 
om oppføring av trapp til garasje - Gnr. 47, bnr. 837,  Leif Jørum, 
Rådyrveien 20 

 

011/11 
Naboklage på Miljøutvalgets vedtak av 19.10.10 vedrørende oppføring 
av garasje på gnr. 47, bnr. 203 

 

012/11 
Klage på Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 - Oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig på gnr. 22 bnr. 56, Sokndalsveien 917 

 

013/11 
Klagesak - Etablering av småbåthavn gnr. 47 bnr. 63 - Egersund 
Seilforening, Nysundhalsen 

 

014/11 
Klage på miljøutvalgets vedtak av 16.11.2010 vedrørende fasadeendring 
gnr. 13, bnr. 1329 - Cabecca Holding AS - Storgaten 11 

 

015/11 
Tomannsbolig gnr. 8 bnr. 325 - Morten Øglend, Skøyteveien 36. 
Klagebehandling. 

 

016/11 
Riving bolig og løe gnr. 16 bnr. 1 og 3 - Magnus Puntervold, Puntervoll, 
Heggdalsveien 98. Klagebehandling. 

 

017/11 
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg 
feriesenter. Klagebehandling. 

 

018/11 
2 boder gnr. 4 bnr. 118 - Laila og Jane Løyning, Skadbergstrondveien 
74/76. Klagebehandling. 

 

019/11 
Tilbygg, gnr. 13 bnr. 2476, Tom Asbjørn Hatleskog, Nedre 
Sandbakkveien 10. Klagebehandling. 

 

020/11 Referatsaker til miljøutvalgets møte 18.01.11  

021/11 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 18.01.11  
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001/11: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 07.12.10 
og ekstraordinært møte 20.12.10  
 

Forslag til vedtak 04.01.2011: 
 

1. Protokoll fra miljøutvalgets møte den 07.12.10 godkjennes. 
2. Protokoll fra miljøutvalgets ekstraordinære møte den 20.12.10 godkjennes. 

 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollene enstemmig vedtatt. 
 
 
M-001/11 Vedtak: 
 

1. Protokoll fra miljøutvalgets møte den 07.12.10 godkjennes. 
2. Protokoll fra miljøutvalgets ekstraordinære møte den 20.12.10 godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

002/11: Mindre reguleringsendring gnr. 2 bnr. 147, tomt nr. 5 - 
Nymark på Eigerøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.01.2011: 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Nymark 
ved at følgende justeringer blir gjort i bestemmelsene: 
 

1. Gesimshøyde for tomt 5 skal maksimalt være 5.5 m målt fra eksisterende terreng. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-002/11 Vedtak: 
 

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

1. Gesimshøyde for tomt 5 skal maksimalt være 5.5 m målt fra eksisterende terreng. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

003/11: Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - 
renseanlegg - Svåvatnet  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.01.2011: 
Forslag til reguleringsendring for Halsen gnr. 27 bnr. 18 mfl, fritidsboliger med tilhørende 
funksjoner med kart datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 04.01.2011  legges ut på 
høring og sendes på offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10.
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-003/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Halsen gnr. 27 bnr. 18 mfl, fritidsboliger med tilhørende 
funksjoner med kart datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 04.01.2011 legges ut på 
høring og sendes på offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

004/11: Mindre reguleringsendring del av gnr. 18 bnr. 19 mfl - 
boliger - justering av bestemmelse  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.12.2010: 
Det vedtas en mindre reguleringsendring for reguleringsplan for gnr. 18 bnr 19 mfl Dyrnes 
som medfører at bestemmelsenes §2.1 endres til følgende: 

1. For området merket A på plankartet skal bygningens høyde ikke overstige 9 meter 
over gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygningen.  

2. For området merket B på plankartet skal mønehøyden ikke overstige 8 meter målt fra 
topp gulv i hovedetasjen. 

3. Bokstaven A og B påføres plankartet. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 RUTH EVY BERGLYD (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet idet hun var ugild ved en 
tidligere behandling av reguleringsplan for Dyrnes (sak 001/10), jf. fvl. § 6, 1.ledd, og 
trådte ut. 
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SØLVI EGE (KRF) foreslo at Ruth Evy Berglyd er inhabil. 
 
VOTERING – HABILITET:  
Eges forslag enstemmig vedtatt.  Det var ikke innkalt vararepresentant, så det var kun 10 
stemmeberettigede tilstede ved behandling av saken. 
     ----0---- 

 
 Rådmannen endret sin innstilling slik: 

”Følgende setning føyes til: 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
 
M-004/11 Vedtak: 
 

Det vedtas en mindre reguleringsendring for reguleringsplan for gnr. 18 bnr 19 mfl Dyrnes 
som medfører at bestemmelsenes §2.1 endres til følgende: 

1. For området merket A på plankartet skal bygningens høyde ikke overstige 9 meter 
over gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygningen.  

2. For området merket B på plankartet skal mønehøyden ikke overstige 8 meter målt 
fra topp gulv i hovedetasjen. 

3. Bokstaven A og B påføres plankartet. 
 

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

005/11: Forespørsel om reguleringsendring fra friområde i sjø til 
brygger- Hatlevikbukta  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.12.2010: 
MU kan anbefale at det startes opp vesentlig reguleringsendring for Hatlevikbukta med sikte 
på å få avklart rammer for brygger. Endelig avklaring vil måtte skje i forbindelse med 
behandling i reguleringsplanen, men der MU vedtak i sak 224/06 i utgangspunktet legges til 
grunn.  

1. Fortøyningene fra båtene/uteliggere må avgrenses mest mulig.  
2. Den enkelte brygge skal ikke overstige 15-20 m2 og ikke gå lenger enn 2-3 meter ut i 

sjøen. Bryggene må søkes å få en utforming hvor eksisterende fundament kan 
benyttes, men på en slik måte at de blir holdt så små som mulig ev. med åpne 
områder/sprang m.m. 

3. En skal søke å finne fellesløsninger innforbi rammene av forrige pkt. og antall brygger 
skal holdes på et minimum. Det tillates ikke nye brygger i planområdet. 

4. ROS vurdering må gjennomføres. Bølgeslag må utredes av fagkyndig og må tas 
hensyn til ved utforming, dimensjonering m.m. 

5. Reguleringsendringen skal omfate hele planen og leveres digitalt i samsvar med 
gjeldende standard. 
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18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-005/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp vesentlig reguleringsendring for Hatlevikbukta 
med sikte på å få avklart rammer for brygger. Endelig avklaring vil måtte skje i forbindelse 
med behandling i reguleringsplanen, men der MU vedtak i sak 224/06 i utgangspunktet 
legges til grunn.  

1. Fortøyningene fra båtene/uteliggere må avgrenses mest mulig.  
2. Den enkelte brygge skal ikke overstige 15-20 m2 og ikke gå lenger enn 2-3 meter ut i 

sjøen. Bryggene må søkes å få en utforming hvor eksisterende fundament kan 
benyttes, men på en slik måte at de blir holdt så små som mulig ev. med åpne 
områder/sprang m.m. 

3. En skal søke å finne fellesløsninger innforbi rammene av forrige pkt. og antall 
brygger skal holdes på et minimum. Det tillates ikke nye brygger i planområdet. 

4. ROS vurdering må gjennomføres. Bølgeslag må utredes av fagkyndig og må tas 
hensyn til ved utforming, dimensjonering m.m. 

5. Reguleringsendringen skal omfate hele planen og leveres digitalt i samsvar med 
gjeldende standard. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
006/11: Mindre reguleringsendring- E39 Helleland-Skjebadalen - 
justering av formålsgrenser  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.12.2010: 
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Skjebadalen 
ved at justeringer i formålsgrenser i tråd med søknad datert 08.12.2010 fra Statens 
Vegvesen.. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-006/11 Vedtak: 
 

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Skjebadalen ved at justeringer i formålsgrenser i tråd med søknad datert 08.12.2010 fra 
Statens Vegvesen. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

007/11: Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik - 
industriformål 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.01.2011: 
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med 
kart og bestemmelser datert 22.12.2010 blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10” 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 

”Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart 
og bestemmelser datert 01.11.2010 blir lagt ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer: 

Det vises ny avkjørsel fra eksisterende hytter, men det opprettholdes utkjørsel for 
bolighuset.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10” 
 

     ----0---- 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 

”Tillegg til rådmannens innstilling: 
Det innreguleres gang- og sykkelsti gjennom industriområdet fra avkjørsel og til 
plangrense i vest.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Berentsens forslag, utkjørsel for 
bolighus (Sissel Voilås og Bjørn Reidar Berentsen, AP + Astrid H. Robertson, H + SP). 
Rådmannens forslag med Carlsens tilleggsforslag, gang- og sykkelsti, enstemmig vedtatt. 
 
 
M-007/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart 
og bestemmelser datert 22.12.2010 blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt med 
følgende: 
 

Det innreguleres gang- og sykkelsti gjennom industriområdet fra avkjørsel og til 
plangrense i vest. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10” 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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008/11: Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, 
Hellvik - justert plassering m.m  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.12.2010: 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Mastrasanden-Skadbergvågen ved at følgende justeringer blir gjort i kart og bestemmelse: 
1. Reguleringsplankart datert 10.05.2010 blir lagt til grunn der fritidsbolig på 4/62 blir flyttet 

til 4/72  
2. Videre blir fritidsbolig på 4/72 flyttet østover  
3. LNFR område blir vist med kun benevnelse F-sosikode 5130 samt at friluftsområde vises 

med samme avgrensning som i gjeldende reguleringsplan. 
4. Bestemmelse; ”På gnr 4 bnr 60, 72 og 76 kan det oppføres inntil 3 fritidsboliger med 

BYA=75m2, maksimal mønehøyde 5,5 meter samt terrasse uten takoverbygg på inntil 20 
m2.” 

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

 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-008/11 Vedtak: 
 

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Mastrasanden-Skadbergvågen ved at følgende justeringer blir gjort i kart og bestemmelse: 
1. Reguleringsplankart datert 10.05.2010 blir lagt til grunn der fritidsbolig på 4/62 blir flyttet 

til 4/72  
2. Videre blir fritidsbolig på 4/72 flyttet østover  
3. LNFR område blir vist med kun benevnelse F-sosikode 5130 samt at friluftsområde 

vises med samme avgrensning som i gjeldende reguleringsplan. 
4. Bestemmelse; ”På gnr 4 bnr 60, 72 og 76 kan det oppføres inntil 3 fritidsboliger med 

BYA=75m2, maksimal mønehøyde 5,5 meter samt terrasse uten takoverbygg på inntil 
20 m2.” 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
009/11: Vurdering av for sent innkommet klage i forbindelse med 
oppføring av tilbygg på gnr. 8 bnr. 216, godkjent av Miljøutvalget 
den 16.11.10 (sak 147/10)  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Klagen fra Tove og Arnfinn Øglend avvises som for sent innkommet og tas derfor ikke til 
behandling. Rådmannen kan ikke se at vilkårene for oppreisning etter Forvaltningslovens 
(fvl.) § 31 er til stede. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i fvl. §§ 29 og 31. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-009/11 Vedtak: 
 

Klagen fra Tove og Arnfinn Øglend avvises som for sent innkommet og tas derfor ikke til 
behandling. Rådmannen kan ikke se at vilkårene for oppreisning etter 
Forvaltningslovens (fvl.) § 31 er til stede. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i fvl. §§ 29 og 31. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

010/11: Naboklage på byggesakssjefens vedtak av 04.10.10 
vedrørende søknad om oppføring av trapp til garasje - Gnr. 47, bnr. 
837  
 
Rådmannens forslag til vedtak 03.01.2011: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var kjente 
ved behandlingen den 04.10.10 (sak 393/10), og som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 04.10.10 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-010/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var 
kjente ved behandlingen den 04.10.10 (sak 393/10), og som tilsier at klagen kan tas til 
følge. Byggesakssjefens vedtak av 04.10.10 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens  
§ 33. 
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Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 

011/11: Naboklage på Miljøutvalgets vedtak av 19.10.10 vedrørende 
oppføring av garasje på gnr. 47, bnr. 203  
Rådmannens forslag til vedtak 03.01.2011: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var kjente 
ved behandlingen den 19.10.10 (sak 133/10), og som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Miljøutvalgets vedtak av 19.10.10 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-011/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var 
kjente ved behandlingen den 19.10.10 (sak 133/10), og som tilsier at klagen kan tas til 
følge. Miljøutvalgets vedtak av 19.10.10 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens  
§ 33. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
012/11: Klage på Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 - Oppføring av 
tilbygg til fritidsbolig på gnr. 22 bnr. 56, Sokndalsveien 917  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.01.2011: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var kjente 
ved behandlingen den 14.09.10 (sak 113/10), og som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens § 33. 
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18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-012/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var 
kjente ved behandlingen den 14.09.10 (sak 113/10), og som tilsier at klagen kan tas til 
følge. Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens  
§ 33. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

013/11: Klagesak - Etablering av småbåthavn gnr. 47 bnr. 63 - 
Egersund Seilforening, Nysundhalsen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.01.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og tiltakshavers tilsvar til klagen, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen fra Thor-Ole Fardal ikke tas til følge da det i klagen 
ikke fremkommer nye opplysninger som skulle tilsi at vedtaket bør endres. 
Byggesakssjefens vedtak BMD 083/10 av 17.02.10 stadfestes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95 og reguleringsplan for 
småbåthavn Nysundhalsen og forvaltningslovens § 28. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 ROALD EIE (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet da hans mor eier en eiendom i 
nærheten, fv.l. § 6, b. 
Miljøutvalget var enstemmige i at Eie ikke er ugild i saken. 
    ----0---- 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-013/11 Vedtak: 
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Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og tiltakshavers tilsvar til klagen, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen fra Thor-Ole Fardal ikke tas til følge da det 
i klagen ikke fremkommer nye opplysninger som skulle tilsi at vedtaket bør endres. 
Byggesakssjefens vedtak BMD 083/10 av 17.02.10 stadfestes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95 og reguleringsplan 
for småbåthavn Nysundhalsen og forvaltningslovens § 28. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
014/11: Klage på miljøutvalgets vedtak av 16.11.2010 vedrørende 
fasadeendring gnr. 13, bnr. 1329 - Cabecca Holding AS –  
Storgaten 11  
 
Rådmannens forslag til vedtak 07.01.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Rogaland Fylkeskommune kulturseksjonen i skriv 
datert 20.12.10 og sakens dokumenter men har etter en samlet vurdering kommet til at 
klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlige nye opplysninger 
som ikke var kjent da vedtaket ble fattet.  
Miljøutvalgets vedtak i sak M-144/10 datert 16.11.2010 opprettholdes.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 -95 og reguleringsplan for 
deler av Egersund kommune.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.  
 
Da tiltaket ikke er reversibelt finner miljøutvalget å gi klage datert 20.12.10 fra Rogaland 
Fylkeskommune kulturseksjonen oppsettende virkning/utsatt iverksetting. Arbeid kan ikke 
starte før klagebehandling er avgjort, jamfør forvaltningslovens § 42.  
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-014/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Rogaland Fylkeskommune kulturseksjonen i 
skriv datert 20.12.10 og sakens dokumenter men har etter en samlet vurdering kommet 
til at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet.  
Miljøutvalgets vedtak i sak M-144/10 datert 16.11.2010 opprettholdes.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 -95 og reguleringsplan 
for deler av Egersund kommune.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.  
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Da tiltaket ikke er reversibelt finner miljøutvalget å gi klage datert 20.12.10 fra Rogaland 
Fylkeskommune kulturseksjonen oppsettende virkning/utsatt iverksetting. Arbeid kan 
ikke starte før klagebehandling er avgjort, jamfør forvaltningslovens § 42.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
015/11: Tomannsbolig gnr. 8 bnr. 325 - Morten Øglend, Skøyteveien 
36. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.12.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Zeljko Djerdj og har kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som skulle tilsi at byggesakssjefens vedtak i delegert 
sak BMD 288/10 kan omgjøres. 
Klager gis ikke medhold. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 288/10 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-015/11 Vedtak: 
 

 
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Zeljko Djerdj og har kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som skulle tilsi at byggesakssjefens vedtak i 
delegert sak BMD 288/10 kan omgjøres. 
Klager gis ikke medhold. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 288/10 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
016/11: Riving bolig og løe gnr. 16 bnr. 1 og 3 - Magnus Puntervold, 
Puntervoll, Heggdalsveien 98. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.01.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra adv. Stokkeland på vegne av Magnus Puntervold, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
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Klager gis ikke medhold i klagen. 
Byggesakssjefens delegerte vedtak i sak 475/10, 15.11.10, opprettholdes.  
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI, jf. plan- og bygningslovens §§ 
21-2 og 21-4, jf. forurensningslovens §§ 28 og 37. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-016/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra adv. Stokkeland på vegne av Magnus 
Puntervold, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Klager gis ikke medhold i klagen. 
Byggesakssjefens delegerte vedtak i sak 475/10, 15.11.10, opprettholdes.  
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI, jf. plan- og bygningslovens 
§§ 21-2 og 21-4, jf. forurensningslovens §§ 28 og 37. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
017/11: Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - 
Skadberg feriesenter. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.01.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Ole Christen Skadberg, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak i sak 136/10 opprettholdes. 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-017/11 Vedtak: 
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Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Ole Christen Skadberg, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak i sak 136/10 opprettholdes. 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
018/11: 2 boder gnr. 4 bnr. 118 - Laila og Jane Løyning, 
Skadbergstrondveien 74/76. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.01.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Laila og Jane Løyning på byggesakssjefens vedtak 
i sak 497/10, 26.11.10, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke 
medhold. Byggesakssjefens vedtak i sak 497/10 opprettholdes. 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens Kap. VI. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-018/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Laila og Jane Løyning på byggesakssjefens 
vedtak i sak 497/10, 26.11.10, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager 
gis ikke medhold. Byggesakssjefens vedtak i sak 497/10 opprettholdes. 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens Kap. VI. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
019/11: Tilbygg, gnr. 13 bnr. 2476, Tom Asbjørn Hatleskog, Nedre 
Sandbakkveien 10. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.01.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagene fra Magnus Refsland på byggearbeidene på Nedre 
Sandbakkveien 10, gnr. 13, bnr. 2476, datert 18.06.07, 03.01.08 og 06.09.08. Miljøutvalget 
finner ut fra en samlet vurdering ikke å kunne ta klagene til følge, ettersom de ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
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Byggesakssjefens vedtak om igangsettingstillatelse, datert 11.05.07 og 30.07.07 
opprettholdes. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, §§ 93-95, jf. 
forvaltningslovens kap. VI. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-019/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagene fra Magnus Refsland på byggearbeidene på 
Nedre Sandbakkveien 10, gnr. 13, bnr. 2476, datert 18.06.07, 03.01.08 og 06.09.08. 
Miljøutvalget finner ut fra en samlet vurdering ikke å kunne ta klagene til følge, ettersom 
de ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Byggesakssjefens vedtak om igangsettingstillatelse, datert 11.05.07 og 30.07.07 
opprettholdes. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, §§ 93-95, jf. 
forvaltningslovens kap. VI. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
020/11: Referatsaker til miljøutvalgets møte 18.01.11  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.01.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/29946 I 06.12.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Kontrollmedlemskap i Grønt 
Punkt Norge 

2 10/30362 I 08.12.2010 Wave Energy as 
Bølgekraft Svåheia - avslutter 
planene om realisering av 
testanlegg for bølgekraft 

3 10/31824 I 23.12.2010 Statens vegvesen 
Statens vegvesen informerer 
2011 Planlegging og 
byggeaktiviteter i 2011 

4 10/31907 I 27.12.2010 Direktoratet for Høring - forslag til regulering av 
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naturforvaltning fiske etter anadrome laksefisk i 
sjøen for 2011 

5 10/31871 I 13.12.2010 Statens vegvesen 
Oversendelse av forespørsel om 
planskilt kryssing ved x Rv 42 - E 
39 Helleland 

6 10/31822 I 23.12.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Strategi for landbruksbasert 
næringsutvikling i Rogaland for 
2011 

7 11/233 X 04.01.2011  
Byggesakssjefen delegert 
24.11.10 - 03.01.11 

8 11/556 X 05.01.2011  Notat - Maurholen 

9 11/378 U 05.01.2011 Stig Feyling 
Anmodning om mindre 
reguleringsendring i 
bestemmelse - Kjeøy 

 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
8 Notat - Maurholen 
 

 ASTRID H. ROBERTSON (H) viste til oppslag i lokalavisen hvor det ble tatt fatt i en 
sak som notatet ovenfor omhandler. Av alle sakene som inngår i kartlegging av boder 
og veier i Maurholen hytteområde på Hellvik, så ble denne saken hvor en 
lokalpolitiker er eier av eiendommen omtalt.  
Det er beklagelig at media trekker frem denne ene saken der kommunens 
saksbehandlere tydelig har gjort feil, i stedet for å omtale arbeidet saksbehandlerne 
har nedlagt for på kartlegge alle de reelt ulovlige byggene i området. 

 
 
 
9 Anmodning om mindre reguleringsendring i bestemmelse - Kjeøy 
 

 ARNE STAPNES (H) viste til ovennevnte skriv fra plansjefen til Stig Feyling hvor det 
igjen vises til svar fra fylkesmannen i Rogaland som sier at en utvidelse av 
hyttestørrelsene til 75 m2 for et felt på Kjeøy er en vesentlig planendring. Det var 
miljøutvalget som oppfordret Feylig til å søke om en mindre reguleringsendring da de 
anså dette som en mindre regulering. Tiltakshaver har i skrivet av 05.01.11 blitt 
orientert om at han kan vurdere om han ønsker å fremme dette som en vesentlig 
reguleringsendring, men da som en privat detaljregulering. 

 
Administrasjonen følger opp saken. 

----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
     ----0---- 
 
M-020/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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021/11: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 18.01.11  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.01.2011: 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
01/11: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte igjen spørsmål om trafikksikkerheten ivaretas i 
Tengsbakkene (Fv 44) ved at det daglig går hester med unge ryttere her som skal fra 
ridesenteret og stallen til ”velteplassen” øverst i svingen.  Det har skjedd 
nestenulykker her da hest med rytter krysser veien hver dag. 
Er det mulig å oppfordre til at det kan anlegges en ”ridesti” over gjordet og bort/opp 
mot ”velteplassen”? 
 
Administrasjonen vil se på saken. 

 
02/11: 

ARNE STAPNES (H) viste til tidligere vedtak som er gjort i miljøutvalget ang. ny 
tunnel i Gyadalen, og sa at nå må dette prioriteres av Statens Vegvesen. Den 
alvorlige ulykken som skjedde lørdag kveld (15.01.11) hvor en brøytebil med sjåfør 
ble tatt av snøras, forsterker saken om at tiltak for å forhindre fremtidige snøras i 
området må gjøres snarest. 

 
 
03/11: 

BYGGESAKSSJEFEN redegjorde for en sak på Myklebust hvor det ble søkt om å 
føre opp hus nr. 2 på gården. I en reguleringsplan fra 2006/2007 ble det søkt om å 
omgjøre dette til et boligområde, men saken ble ikke godkjent. 
Kommunen gav tiltakshaver lov til å rive det gamle huset og bygge nytt. Sommeren 
2010 ble det nye huset tatt i bruk (flyttet inn i), men det gamle er enda ikke revet selv 
om byggesakssjefen sendte brev om dette. Administrasjonen avventer pr. dags dato 
saken om riving da en avventer svar fra miljøverndepartementet. 

 
 
M-021/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 


