
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 17.03.2011 Møtested: Formannskapssalen  

(merk dag!) 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:05 
Sak – fra / til: 038/11 - 059/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                              AP - Voilås, Sissel (Nestleder)                 
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                              AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem)           
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                               FRP – Nybo, Therese (Medlem)    
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                          
SP – Gya, Tor Olav                                                     
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
FRP- Eie, Roald (Medlem)                                                                                                                 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FRP – Bjellås, Tommy (varamedlem)   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim, 
byggesakssjef Jarle Valle, vann- og avløpssjef Magne Torgersen og økonomirådgiver Åshild 
Bakken. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 39/11, 41/11, 42/11, 46/11, 47/11, 51/11 og 53/11 fra kl. 
09.10.  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

038/11 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 15.02.11  

039/11 
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, fritidsboliger, 
fiskebruk, vei og småbåthavn - 1. gangsbehandling 

 

040/11 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - 
Skadbergstranden 1. gangsbehandling 

 

041/11 Forespørsel om leilighetsbygg gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16  

042/11 Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - 1.  
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gangsbehandling 

043/11 
Søknad om disponering av områder i sentrum under Forbundet Kystens 
landsstevne i Egersund 21. - 24. juli 2011 

 

044/11 Uførfjellveien - privat - kommunal avløpsledning  

045/11 Detaljbudsjett 2011 Miljøavdelingen  

046/11 
Søknad om fasadeendring og etablering av forstøtningsmur ved 
dispensasjon, gnr. 4 bnr. 65 - Christian W. Berg. 

 

047/11 
Eger Bygg A/S - Søknad om dispensasjon for oppføring av tomannsbolig 
- Gnr. 8, bnr. 465, Sjarkveien 13 

 

048/11 
Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 
vedrørende søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - 
Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy 

 

049/11 Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11  

050/11 
Rådmannens delegerte myndighet vedrørende sak om bolighus - gnr. 2 
bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602 

 

051/11 
Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for oppføring av 3 boliger med 
tilhørende garasjer og støttemurer, samt riving av eksist. bolig og 
garasje, gnr. 46 bnr. 609 - Byggservice Egersund AS 

 

052/11 
Klage på Miljøutvalgets vedtak av 07.12.10 - Sak M-156/10 vedrørende 
oppføring av bolighus - Gnr. 46 bnr. 1014 - Arnfinn Emil Havsø m.fl., 
Vågsgaten 22 

 

053/11 
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 7 bnr. 10 
Leidland 

 

054/11 Gebyrregulativet for vann og avløp i Eigersund kommune  

055/11 
Båtutfartområder i Eigersund kommune - høring av planer om nytt bygg i 
Skadbergvågen og ytre Gyarhavn 

 

056/11 Minsteareal hjort - endringsforslag  

057/11 Utskifting av gamle trær i vernesonen i sentrum  

058/11 Referatsaker til miljøutvalgets møte 17.03.11  

059/11 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 17.03.11  
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038/11: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 15.02.11  
 

Forslag til vedtak 28.02.2011: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 15.02.11 godkjennes. 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) påpekte at i sak 028/11 – Forespørsel om reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten – flytting av fortau og kjørevei m.m.- må det korrigeres i punktene under voteringen 
(rådmannens punkter må stemme med Nygårds forslag til de samme nye punkter). 

 
 

THERESE NYBO (FRP) stilte spørsmål om ovennevnte sak – sak 028/11- kunne tas opp til ny 
avstemming da hun ikke var komfortabel med det hun hadde stemt forrige gang.  

 
PLANSJEFEN orienterte om saken, og svarte at det kun er tiltakshaver som kan be om at 
saken tas opp til ny behandling. 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Eges merknader. 
 
M-038/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 15.02.11 godkjennes med Eges merknader. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

039/11: Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, 
fritidsboliger, fiskebruk, vei og småbåthavn - 1. 
gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 01.03.2011: 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart og bestemmelser 
datert blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

Nye punkt: 
1. ”Tilkomstvei utvides med areal til tomtegrense langs hele veien. Arealet legges 

inn som annet veiareal 
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2. Bygg nr. 4 fra nord legges inn som bygg med tittel N/F i stedet for bare N 
3. Småbåthavn forskyves vestover av hensyn til nabo” 

 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 
 ”Endring i reguleringsbestemmelser: 
  § 2.1 Boligbebyggelse, 4.avsnitt: 

………… Garasje kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene 
oppføres i 1 meter fra nabogrense.” 

 
Votering: 
Nygårds forslag til nye punkt med Eges endring i reguleringsbestemmelser enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-039/11 Vedtak: 

 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart og bestemmelser 
datert blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlag med følgende endringer: 
 

1. Tilkomstvei utvides med areal til tomtegrense langs hele veien. Arealet legges 
inn som annet veiareal 

2. Bygg nr. 4 fra nord legges inn som bygg med tittel N/F i stedet for bare N 
3. Småbåthavn forskyves vestover av hensyn til nabo 

 
 

Endring i reguleringsbestemmelser: 
  § 2.1 Boligbebyggelse, 4.avsnitt: 

………… Garasje kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene 
oppføres 1 meter fra nabogrense. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
040/11: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - 

Skadbergstranden 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.03.2011: 
Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden med 
kart og bestemmelser blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-040/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden 
med kart og bestemmelser blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

041/11: Forespørsel om leilighetsbygg gnr. 13 bnr. 308 –  
            Fjellveien 16  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.02.2011: 
1. Miljøutvalget fraråder at det utarbeides et forslag til detaljregulering for Fjellveien 16 - 

del av plan 2-2 – ytre boligområde i Egersund sentrum med hensikt å etablere 4 
leiligheter. 

 
2. Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp arbeid med detaljregulering for 

Fjellveien 16 - del av plan 2-2 – ytre boligområde i Egersund sentrum med 
hensikt å etablere 2 boenheter, men i tråd med føringene i gjeldende 
bestemmelser.  
Følgende må ivaretas i forbindelse med reguleringsendringen. 

a. Planområdet skal minimum omfatte hele Fjellveien. 
b. Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og 

avbøtende tiltak skisseres som del av reguleringsplan. 
c. Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygningsstruktur når det gjelder 

byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med strøkets 
omkring. 

d. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der 
terrenginngrep skal skje så skånsomt som mulig dvs. at ny bebyggelse skal 
innrette seg etter terrengets høydelinjer. 

e. Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal 
dokumenteres. 

f. Et minimum er at uteplassene i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn kl. 
15.00. Dette skal også gjelde naboeiendommer på begge sider av vegen og 
skal dokumenteres. 

g. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder. 
h. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på 

egen eiendom. 
i. Universell utforming skal ivaretas. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER Per Steinar Berentsen ba om å tre fra i 
denne saken som rådmann da hans sønn er samboer med tiltakshavers datter, jfr. fvl. § 6, 2. 
ledd.  
 
PLANSJEF Dag Kjetil Tonheim fra SENTRALADMINISTRASJONEN tok sete. 
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     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Punkt 1 i rådmannens innstilling strykes. 
  Punkt 2 i rådmannens innstilling endres til: …….. etablere 2 boenheter inntil 
                  4 boenheter, men i tråd med….. 
  Punkt 2 a. i rådmannens innstilling strykes.” 
 
Votering: 
Stapnes forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling (Sissel Voilås 
og Bjørn Reidar Berentsen, AP + KRF + SP + V). 
 
 
M-041/11 Vedtak: 

 
1. Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp arbeid med detaljregulering for 

Fjellveien 16 - del av plan 2-2 – ytre boligområde i Egersund sentrum med hensikt å 
etablere inntil 4 boenheter, men i tråd med føringene i gjeldende bestemmelser.  
Følgende må ivaretas i forbindelse med reguleringsendringen. 

a. Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og 
avbøtende tiltak skisseres som del av reguleringsplan. 

b. Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygningsstruktur når det 
gjelder byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med 
strøkets omkring. 

c. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der 
terrenginngrep skal skje så skånsomt som mulig dvs. at ny bebyggelse skal 
innrette seg etter terrengets høydelinjer. 

d. Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal 
dokumenteres. 

e. Et minimum er at uteplassene i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn 
kl. 15.00. Dette skal også gjelde naboeiendommer på begge sider av vegen 
og skal dokumenteres. 

f. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder. 
g. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på 

egen eiendom. 
h. Universell utforming skal ivaretas. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

042/11: Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - 
1. gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 28.02.2011: 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser dater 25.02.2011 blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Før planen fremmes for 2. gangsbehandling skal det være gjennomført arkeologiske 
undersøkelser jfr. krav fra regional kulturmyndighet. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
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17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+FRP+H+KRF+SP+V): 

”Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser dater 25.02.2011 blir lagt ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

 
1. Planområdet avgrense, jfr. kart datert 17.03.11 (j.nr.:11/8321) 
2. Bestemmelsene endres tilsvarende – lagre/kontor tas ut 
3. Frisiktsone 45/49 vises som boligformål 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10” 
 
 
Votering: 
Stapnes fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-042/11 Vedtak: 
 

 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser dater 25.02.2011 blir lagt ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

 
1. Planområdet avgrense, jfr. kart datert 17.03.11 (j.nr.:11/8321) 
2. Bestemmelsene endres tilsvarende – lagre/kontor tas ut 
3. Frisiktsone 45/49 vises som boligformål 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

043/11: Søknad om disponering av områder i sentrum under 
Forbundet Kystens landsstevne i Egersund 21. - 24. juli 2011  

 

Rådmannens forslag til vedtak 02.03.2011: 
 
Søknad fra Jæren-, Egersund- og Hådyret Kystlang v/Johan Aakre datert 15.01.2011, om 
disponering av offentlige områder i sentrum under ”Kyststevne 2011” imøtekommes. 
 
Det innebærer at området ved Byteltet, Steinbrygga og Strandgaten ut til Egersund 
Terracotta, samt tilliggende kommunale kaier langs indre vågen kan disponeres av 
Forbundet Kystens landsstevne i perioden 21. -  24. juli 2011. Tillatelsen gjelder også  
disponering av de samme områder inntil 2 dager før og 2 dager etter stevne til rigging og 
nedrigging. 
 
Det forutsettes at Standgaten kan opprettholdes framkommelig for utrykningskjøretøy i 
stevne perioden.  
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17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-043/11 Vedtak: 
 

Søknad fra Jæren-, Egersund- og Hådyret Kystlang v/Johan Aakre datert 15.01.2011, 
om disponering av offentlige områder i sentrum under ”Kyststevne 2011” imøtekommes. 
 
Det innebærer at området ved Byteltet, Steinbrygga og Strandgaten ut til Egersund 
Terracotta, samt tilliggende kommunale kaier langs indre vågen kan disponeres av 
Forbundet Kystens landsstevne  i perioden 21. -  24. juli 2011. Tillatelsen gjelder også  
disponering av de samme områder inntil 2 dager før og 2 dager etter stevne til rigging og 
nedrigging. 
 
Det forutsettes at Standgaten kan opprettholdes framkommelig for utrykningskjøretøy i 
stevne perioden.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

044/11: Uførfjellveien - privat - kommunal avløpsledning  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.03.2011: 
Rådmannen kan ikke se, ut fra de faktaopplysninger som foreligger i saken, at denne 
fellesledningen inngår i kommunalt ledningsnett. Ledningen må således betraktes som en 
privat fellesledning som må vedlikeholdes i fellesskap av de eiendommene som har påslipp 
på denne.  
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Angjeldende felles ledning overtas til kommunal eiendom, inklusiv drift og vedlikehold.” 
 
Trukket før votering. 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Miljøutvalget mener fellesledning er kommunal eiendom, inkl. drift og vedlikehold.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag (KRF +           

SP + V). 
 
M-044/11 Vedtak: 
 

Rådmannen kan ikke se, ut fra de faktaopplysninger som foreligger i saken, at denne 
fellesledningen inngår i kommunalt ledningsnett. Ledningen må således betraktes som 
en privat fellesledning som må vedlikeholdes i fellesskap av de eiendommene som har 
påslipp på denne.  
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

045/11: Detaljbudsjett 2011 Miljøavdelingen  
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 02.03.2011: 
Vedlagt oppdatert budsjettforslag vedtas som Miljøavdelingens detaljbudsjett for 2011.  
 
15.02.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo følgende utsettelsesforslag: 

”Detaljbudsjettet utsettes for behandling i neste møte. Dette for å få endelig 
budsjettforslag fremlagt.” 

 
Votering utsettelsesforslag: 
Stapnes forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer (AP + FRP). 
 
M-029/11 Vedtak: 
 

Detaljbudsjettet utsettes for behandling i neste møte. Dette for å få endelig 
budsjettforslag fremlagt. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-045/11 Vedtak: 
 

Vedlagt oppdatert budsjettforslag vedtas som Miljøavdelingens detaljbudsjett for 2011.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

046/11: Søknad om fasadeendring og etablering av forstøtningsmur 
ved dispensasjon, gnr. 4 bnr. 65 - Christian W. Berg.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 25.02.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknadene fra Christian W. Berg om oppsetting av 
forstøtningsmur og fasadeendring på eiendommen gnr. 4, bnr. 65, samt søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan / - bestemmelser for forstøtningsmur, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at: 
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1. Søknaden om dispensasjon for en ca 2,5 m lang forstøtningsmur i forlengelse av 
tidligere oppført mur, innvilges med den begrunnelse at denne muren må være der 
for å hindre utvasking av løsmasser. Denne muren kan forlenges videre sørover ca 2 
m. Det gis tillatelse til denne delen av tiltaket.  

2. Søknaden om dispensasjon for den ca 16 m lange forstøtningsmuren som går fra 
felles gangareal mot sjøen, avslås ettersom fordelene ved en dispensasjon ikke er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

3. Hjemmelshaver pålegges innen 01.06.11 å fjerne den ca 16 m lange delen av ny mur 
som er satt opp fra felles gangareal mot sjøen samt løsmassene som er fylt opp bak 
muren. 

4. Søknaden om fasadeendring av naust avslås ettersom den omsøkte fasade 
endringen ikke er i tråd med godkjent bruk av bygningen som naust. 

5. Hjemmelshaver pålegges innen 01.06.11 å sende inn samlet søknad om tillatelse til 
fasadeendring og bruksendring. 

6. Det ilegges saksbehandlingsgebyr for ulovlig byggearbeid i forbindelse med det 
merarbeid kommunen har hatt med de ulovlige byggearbeidene. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 21 og 22, og 
reguleringsplan for Skadbergstronda. 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
RÅDMANNEN ba om at i punkt 1 byttes ordet: innvilges ut med anbefales, og følgende setning 
må tilføyes til slutt: Dispensasjonen oversendes fylkesmannen i Rogaland. 
     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Punkt 2 + 3 i rådmannens innstilling strykes.” 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Nytt punkt i rådmannens innstilling: 
  Murene skal bekles med naturstein.” 
 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Stapnes forslag 

(Arne Stapnes, H + SP + FRP). 
Gyas forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
 
 
M-046/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknadene fra Christian W. Berg om oppsetting av 
forstøtningsmur og fasadeendring på eiendommen gnr. 4, bnr. 65, samt søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan / - bestemmelser for forstøtningsmur, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at: 

1. Søknaden om dispensasjon for en ca 2,5 m lang forstøtningsmur i forlengelse av 
tidligere oppført mur, anbefales med den begrunnelse at denne muren må være der 
for å hindre utvasking av løsmasser. Denne muren kan forlenges videre sørover ca 2 
m. Det gis tillatelse til denne delen av tiltaket.  
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2. Søknaden om dispensasjon for den ca 16 m lange forstøtningsmuren som går fra 
felles gangareal mot sjøen, avslås ettersom fordelene ved en dispensasjon ikke er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

3. Hjemmelshaver pålegges innen 01.06.11 å fjerne den ca 16 m lange delen av ny 
mur som er satt opp fra felles gangareal mot sjøen samt løsmassene som er fylt opp 
bak muren. 

4. Søknaden om fasadeendring av naust avslås ettersom den omsøkte fasade 
endringen ikke er i tråd med godkjent bruk av bygningen som naust. 

5. Hjemmelshaver pålegges innen 01.06.11 å sende inn samlet søknad om tillatelse til 
fasadeendring og bruksendring. 

6. Det ilegges saksbehandlingsgebyr for ulovlig byggearbeid i forbindelse med det 
merarbeid kommunen har hatt med de ulovlige byggearbeidene. 

7. Murene skal bekles med naturstein 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 21 og 22, og 
reguleringsplan for Skadbergstronda. 

 
Dispensasjonen oversendes fylkesmannen i Rogaland. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

047/11: Eger Bygg A/S - Søknad om dispensasjon for oppføring av 
tomannsbolig - Gnr. 8, bnr. 465, Sjarkveien 13  

 

Rådmannens forslag til vedtak 02.03.2011: 
Miljøutvalget finner ikke, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 
tilsier at det kan gis dispensasjon fra § 3 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende 
utnyttelsesgrad. 
 
Søknad om oppføring av tomannsbolig på gnr. 8, bnr. 465 avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 31 (virkning av reg.plan) 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra § 3 i reguleringsbestemmelsene 
vedrørende utnyttelsesgrad. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 
 
Det er gitt flere tilsvarende dispensasjoner i området tidligere. Med hensyn til 
likebehandling innenfor planområdet finner en å kunne gi dispensasjon som 
omsøkt. 
 
Søknaden godkjennes for øvrig på følgende vilkår: 
 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Byggesakssjefen gir teknisk byggetillatelse. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.” 

 
 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-047/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra § 3 i reguleringsbestemmelsene 
vedrørende utnyttelsesgrad. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 
 

 Det er gitt flere tilsvarende dispensasjoner i området tidligere. Med 
hensyn til likebehandling innenfor planområdet finner en å kunne gi 
dispensasjon som omsøkt. 

 
Søknaden godkjennes for øvrig på følgende vilkår: 
 
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Byggesakssjefen gir teknisk byggetillatelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

048/11: Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 
30.12.09 vedrørende søknad om oppføring av tilbygg til 
eksisterende fritidsbolig - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy  

 

 
Rådmannens forslag til vedtak 25.02.2011: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen 
kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+FRP+H+KRF+SP+V): 

1. ”Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
forvaltningslovens § 33. 

 
2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 

særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
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reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring av 
tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende begrunnelse: 

 
 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 

området 
 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. Utvidelsen er 

innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny bebyggelse i området 
 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og vil ikke 

bli synlig fra sjøen eller naboer 
 

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på følgende 
vilkår: 

 
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt igangsettingstillatelse.  

 
Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.” 

 
 
Votering: 
Eges fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens inntilling. 
 
 
M-048/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til 
følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forvaltningslovens § 33. 

 
2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 

særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring 
av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende 
begrunnelse: 

 
 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 

området 
 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. Utvidelsen 

er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny bebyggelse i området 
 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og vil 

ikke bli synlig fra sjøen eller naboer 
 

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår: 

 
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse.  
 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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049/11: Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen,  
          Raunveien 11  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.03.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert saken og funnet at tiltaket kan godkjennes som det er oppført, 
jamfør plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-4. 
 
Da tiltaket er utført uten gyldig byggetillatelse, påløper ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-  
Faktura vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 sammenholdt med § 29-4. 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-049/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert saken og funnet at tiltaket kan godkjennes som det er 
oppført, jamfør plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-4. 
 
Da tiltaket er utført uten gyldig byggetillatelse, påløper ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-  
Faktura vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 sammenholdt med  
§ 29-4. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

050/11: Rådmannens delegerte myndighet vedrørende sak om 
bolighus - gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602  

 

Rådmannens forslag til vedtak 04.03.2011: 
Miljøutvalget har vurdert saken og har funnet at Rådmannen hadde myndighet til å foreta en 
fornyet vurdering av rivingsvilkåret i sak M-102/08 den 17.06.08 i samarbeid med 
fylkesmannen slik Miljøverndepartementet ber om i sitt skriv av 05.05.10. 
 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo. 

”Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering 
som Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10.” 
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Votering: 
Stapnes forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (AP +V). 
 
 
M-050/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering 
som Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

051/11: Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for oppføring av 3 
boliger med tilhørende garasjer og støttemurer, samt riving av 
eksist. bolig og garasje, gnr. 46 bnr. 609 - Byggservice 
Egersund AS   

 
Rådmannens forslag til vedtak 04.03.2011: 
Miljøutvalget finner ikke, jamfør plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.  
Den type tiltak må løses gjennom reguleringsendring. 
 
Søknad om oppføring av kjedehus bestående av 3 bruksenheter med tilhørende garasjer 
avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-4 og Reguleringsplan for 
Havsøområdet, Eigersund, vedtatt i 1966 med tilhørende reguleringsbestemmelser.  
 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo: 

”Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven §7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra Reguleringsplan for 
Havsøområdet - reguleringsbestemmelse § 1 om at bebyggelsen skal være åpen med 
våningshus og fra regulerte tomtegrenser vist på reguleringsplankartet.   
 
Dette med følgende begrunnelse: 

 Mer hensiktsmessig for tiltakshaver 
 Lette den trafikale situasjonen 
 Miljøutvalget har også tidligere vært positive til fortetting i området 

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.” 

~ o ~ 
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Votering: 
Bjellås forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling (AP + KRF      

+ V). 
 
M-051/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven §7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra Reguleringsplan for 
Havsøområdet - reguleringsbestemmelse § 1 om at bebyggelsen skal være åpen med 
våningshus og fra regulerte tomtegrenser vist på reguleringsplankartet.   
 
Dette med følgende begrunnelse: 

 Mer hensiktsmessig for tiltakshaver 
 Lette den trafikale situasjonen 
 Miljøutvalget har også tidligere vært positive til fortetting i området 

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

052/11: Klage på Miljøutvalgets vedtak av 07.12.10 - Sak M-156/10 
vedrørende oppføring av bolighus - Gnr. 46 bnr. 1014 - Arnfinn 
Emil Havsø m.fl., Vågsgaten 22  

 

Rådmannens forslag til vedtak 11.02.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Judith Østebrød (datert 07.01.2011), Svein Ivar 
Dversnes (datert 06.01.2011) og Olav Hatlestad (datert 07.01.2011) men finner ikke at det 
foreligger nye opplysninger som gjør at klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 
156/10 opprettholdes.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget tar klage fra Judith Østebrød (datert 07.01.2011), Svein Ivar Dversnes 
(datert 06.01.2011) og Olav Hatlestad (datert 07.01.2011) til følge. Miljøutvalgets vedtak 
av 07.12.2010 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Eges forslag (KRF + Bjørn 

Reidar Berentsen (AP)). 
 
M-052/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Judith Østebrød (datert 07.01.2011), Svein Ivar 
Dversnes (datert 06.01.2011) og Olav Hatlestad (datert 07.01.2011) men finner ikke at 
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det foreligger nye opplysninger som gjør at klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak 
i sak 156/10 opprettholdes.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

053/11: Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 7 
bnr. 10 Leidland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.03.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Ludvig Leidland om dispensasjon fra regulerings 
bestemmelsenes § 5.6/regulerte formåls- og eiendomsgrenser i reguleringsplan for Leidland 
for fradeling av parsell regulert til friluftsområde på eiendommen gnr. 7 bnr.10, men finner 
etter en konkret vurdering at de ikke kan anbefales/gis dispensasjon som omsøkt da 
reguleringsplanenes formål, plan- og bygningslovens § 12-4, § 26 ikke tillater en deling som 
omsøkt. Søknad avslås derfor.   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-4, § 26-1 og reguleringsplan 
for Hytteområde på Leidland.  
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Ludvig Leidland om dispensasjon fra 
bestemmelsenes § 5.6/regulerte formåls- og eiendomsgrenser i reguleringsplan for 
Leidland for fradeling av parsell regulert til friluftsområde på eiendommen gnr. 7 bnr.10, 
og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
 
Hensynet til formål i plan og eiendomsgrenser i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt da 
eiendommen fortsatt skal være fellesområde 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da eiendommen naturlig 
hører sammen med kjøpers. 
 
Arealbruken forutsettes uendret. 
 
Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
  
Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland for uttalelse.”  

 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 
 ”Tillegg til Nygårds forslag: 

Det må ikke etableres stengsler som hindrer allmenn ferdsel i friluftsområdet.” 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
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Eges tilleggsforslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer (Arne Stapnes og Kjell Vidar 
Nygård, H + FRP + SP). 

 
 
M-053/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Ludvig Leidland om dispensasjon fra 
bestemmelsenes § 5.6/regulerte formåls- og eiendomsgrenser i reguleringsplan for 
Leidland for fradeling av parsell regulert til friluftsområde på eiendommen gnr. 7 bnr.10, 
og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
 
Hensynet til formål i plan og eiendomsgrenser i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt da 
eiendommen fortsatt skal være fellesområde 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da eiendommen naturlig 
hører sammen med kjøpers. 
 
Arealbruken forutsettes uendret. 
 
Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
 
Det må ikke etableres stengsler som hindrer allmenn ferdsel i friluftsområdet 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
  
Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland for uttalelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

054/11: Gebyrregulativet for vann og avløp i Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.03.2011: 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
Gebyrregulativet for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i Eigersund 
kommune.  
  
Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter Forskrift om vann 
og avløpsgebyr i Eigersund kommune. 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-054/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Gebyrregulativet for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i 
Eigersund kommune.  
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Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund 
kommune i henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forskrift om vann og avløpsgebyr i Eigersund kommune. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

055/11: Båtutfartområder i Eigersund kommune - høring av planer 
om nytt bygg i Skadbergvågen og ytre Gyarhavn  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.03.2011: 
 
Miljøutvalget fatter følgende vedtak: 
 

1) Miljøutvalget godkjenner planene om nytt bygg (gapahuk) i Skadbergvågen. Bygget 
er åpent for allmennheten og er en del av arbeidet med å oppruste 
båtutfartsområdene i Norda Sundet. 

 
2) Miljøutvalget godkjenner planene om nytt bygg (modifisert gapahuk) i ytre Gyarhavn. 

Bygget er åpent for allmennheten og er en del av arbeidet med å oppruste 
båtutfartsområdene i Norda Sundet.  

 
3) Miljøutvalget forutsetter at begge bygningene godkjennes i tråd med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og at fylkesmannen som grunneier aksepterer tiltaket. 
 

4) Bygningene finansieres med investeringsmidler fra prosjekt 1434 (opprusting av 
båtutfartsområder i Norda Sundet) og eksterne tilskuddsmidler. Miljøutvalget 
aksepterer også at deler av finansieringen kan fremskaffes gjennom private 
sponsorer.  

 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-055/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget fatter følgende vedtak: 
 

1) Miljøutvalget godkjenner planene om nytt bygg (gapahuk) i Skadbergvågen. Bygget 
er åpent for allmennheten og er en del av arbeidet med å oppruste 
båtutfartsområdene i Norda Sundet. 

 
2) Miljøutvalget godkjenner planene om nytt bygg (modifisert gapahuk) i ytre Gyarhavn. 

Bygget er åpent for allmennheten og er en del av arbeidet med å oppruste 
båtutfartsområdene i Norda Sundet.  

 
3) Miljøutvalget forutsetter at begge bygningene godkjennes i tråd med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og at fylkesmannen som grunneier aksepterer tiltaket. 
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4) Bygningene finansieres med investeringsmidler fra prosjekt 1434 (opprusting av 
båtutfartsområder i Norda Sundet) og eksterne tilskuddsmidler. Miljøutvalget 
aksepterer også at deler av finansieringen kan fremskaffes gjennom private 
sponsorer.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

056/11: Minsteareal hjort - endringsforslag  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.03.2011: 
 
Miljøutvalget fatter følgende vedtak: 
 
1) Minstearealet for hjort i Eigersund kommune endres fra 10.000 daa til 5.000 daa fra 
 og med 2011. 
 
2) Administrasjonen kunngjør endringen i Norsk Lovtidende slik at endringen tas inn i 
 lokal forskrift om: ”Adgang til jakt etter rådyr, elg, hjort og bever” i Eigersund 
 kommune. 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-056/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget fatter følgende vedtak: 
 
1) Minstearealet for hjort i Eigersund kommune endres fra 10.000 daa til 5.000 daa 
            fra og med 2011. 
 
2) Administrasjonen kunngjør endringen i Norsk Lovtidende slik at endringen tas inn 
            I lokal forskrift om: ”Adgang til jakt etter rådyr, elg, hjort og bever” i Eigersund 
 kommune. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

057/11: Utskifting av gamle trær i vernesonen i sentrum   
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.03.2011: 
 
Miljøutvalget fatter følgende vedtak i saken: 
 
1. De beskrevne trær i bevaringsplanen for sentrum tillates fjernet. Dette gjelder ett tre 

utenfor kulturskolen og to trær i gårdsrommet utenfor kulturkontoret, slik det fremgår av 
vedlagt kart. Årsaken til fjerning er trærnes dårlige tilstand. 
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2. Trærne skal erstattes med nye tre av samme treslag. Miljøutvalget kan av praktiske 
hensyn akseptere at treet utenfor kulturskolen ikke erstattes med nytt dersom 
vernemyndighetene godtar dette.  

 
3. Miljøutvalget overlater til administrasjonen å gjennomføre arbeidet på en hensiktsmessig 

måte. 
 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 

1. ”Tre utenfor kulturskolen erstattes ikke. De to andre erstattes med tre av samme 
treslag. 

2. Miljøutvalget forutsetter at arbeidet utføres samtidig.” 
 
Votering: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt mo 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
M-057/11 Vedtak: 
 

1. Tre utenfor kulturskolen erstattes ikke. De to andre erstattes med tre av samme 
treslag. 

2. Miljøutvalget forutsetter at arbeidet utføres samtidig. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

058/11: Referatsaker til miljøutvalgets møte 17.03.11  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 28.02.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/4674 U 27.01.2011 
NVE (Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat) 

Kommentar - 
tilleggsutredninger for 
Svåheia 

2 11/4676 U 08.02.2011 
Norges vassdrags- 
og energidirektorat 
(NVE) 

Bestemmelser  i tilknynting til 
utredning 

3 11/5917 X 25.02.2011  

Vedrørende utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 
bnr. 239 - Innkreving av 
dagmulkt 

4 11/6589 X 02.03.2011  
Byggesakssjefen delegert 
02.02. 11 - 01.03.11 
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17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
3 Vedrørende utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 - Innkreving av dagmulkt 
 
ARNE STAPNES (H) viste til miljøutvalgets behandling av sak 33/10 av 23.03.2010 hvor det 
ble ilagt dagmulkt fra og med en gitt dato. Her burde miljøutvalget gjort vedtak om at 
dagmulkter gjøres gjeldende etter at vedtaket er avgjort av fylkesmannen. 
Miljøutvalget må tenke på dette ved en evt. behandling av slike saker i fremtiden. 
 
ADMINISTRASJONEN legger frem et notat vedr. ovennevnte sak til miljøutvalget til neste 
møte. 
     ----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til referatsakene. 
     ----0---- 
 
M-058/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

059/11: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 17.03.11  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 17.03.2011: 
 
 
 
 
17.03.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 
13/11: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) tok igjen opp situasjonen med farlig veikryss/dårlig siktlinje på 
Helleland. Første gang dette ble omtalt var i miljøutvalgets møte 15.02.2010. Dette ble 
den gang tatt opp under eventuell, men ikke fattet noe vedtak. Da det ennå ikke har 
skjedd noe i saken, fremmes følgende forslag: 

”Miljøutvalget ber om at plansjefen lager et notat om krysset ved Helleland opp 
mot Hetlandsheia. Dette for å se på muligheten for å bedre utkjøringen mot E39.” 

 
 Votering: 
 Enstemmig vedtatt. 
 
 
14/11: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte spørsmål om praksis ved kjøp/salg av eiendommer hvor 
kryss ikke er oppmålt på kart.  
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KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om saken og sa at dette 
innebærer at der det er stiplet linje på kart foreligger det ikke koordinatbestemte grenser, 
hel linje innebærer at grensene er koordinatbestemt. 

 
 
 
15/11: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte spørsmål om det skal skrives referat fra møter som 
holdes i forkant av andre/større møter. 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at det skal skrives referat. 
 

 
 
16/11: 

BRIT L. KVASSHEIM (V) viste til avisomtale hvor en hytteeier var blitt rullestolbruker 
etter hyttekjøp på Risvik hyttefelt. Problemet som oppstod nå var at hytteeieren risikerte 
bot for å kjøre frem til hytten sin. 
 
LEDER i miljøutvalget orienterte om at det pågår en reguleringssak ang. dette på Risvik 
hyttefeltet. Det bør søkes om tillatelse til å kjøre inn til hytten. 

 
 
 
17/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om Risa har sagt opp sin avtale med 
Eigersund kommune, og at andre har overtatt Risas ansvar uten at det foreligger ny 
avtale. 
 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at Risa trekker seg ut fra 
området, og ba om at avtalen ble sagt opp. I påvente av ny utlysning er oppdraget tildelt 
nestemann på listen. Nytt anbud skal lyses ut snarest. 

 
 
 
18/11: 

SØLVI EGE (KRF) kunne opplyse om at standarden på vedlikeholdet på fylkesveiene er 
blitt meget dårligere etter at KOLO VEIDEKKE overtok for Risa.  
 

 
 
 
19/11: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om hva som hadde skjedd ang. 
parkering i sentrum.  Dette ble tatt opp i forrige møte hvor Berentsen hadde forfall. 
 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER redegjorde for saken og sa at vei- 
og utemiljøsjefen har sendt brev til de butikkene det gjelder. 

 
 
 
20/11: 

TOVE H. LØYNING (AP) viste til parkeringsplassene på Leidland som er asfaltert og 
planert, og hvor handikapparkeringsplassen er tilsidesatt. Dette er ikke i tråd med 
planene. 
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Ved befaring på Skadbergstronda kunne en også se et avløpsrør som gikk fra en hytte til 
sjøen. Er dette lov? 
 

 
 
21/11: 

ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om hvorfor et slikt fint idrettsanlegg som finnes på 
Husabø, kun kan brukes til å spille en kamp daglig på. Dette går ut over de minste som 
skal spille sine kamper her. 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er driftspersonellet 
som avgjør hvor mange kamper som skal spilles daglig. Det gjøres daglig vurderinger 
om hvor mye slitasje grasbanen tåler. 
 

 
22/11: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER tok i forrige møte opp spørsmål 
om miljøutvalget kunne avsette midler til 5 lyspunkt i Vannbassengene. Da dette ville bli 
en kostnad på kr 50.000,-  ville utvalget ta saken opp igjen i dagens møte. 
Det ble opplyst om at det står kr 250.000,- på konto ”løpende utgifter i friluftsområder”, 
og det er denne kontoen som blir belastet med kr 50.000,-.  
 
Miljøutvalget var enstemmige i at beløpet kunne innvilges fra denne konto som var ment 
til slike formål. 
 

 
 
23/11: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til omtale på kommunens 
nettsider vedr. vurdering av regelverk for tomtesalg. Til orientering kunne det opplyses 
om at en skal ha en juridisk gjennomgang av regelverket når det gjelder kjøp og salg av 
kommunale tomter. Hensikten bak disse reglene er bla å motvirke mulig spekulasjon i 
kommunale tomter, dempe prispress og medvirke til en sosial boligbygging for 
førstegangsetablerere under 30 år og funksjonshemmede.  

 

 
24/11: 

BYGGESAKSSJEFEN viste til forrige miljøutvalgsmøte hvor Tor Olav Gya stilte 
spørsmål – under referatsak: Byggesakssjefen delegert –  om veien opp til Silhuset på 
Helleland. Her er det igangsatt arbeider, og grunneierne er ikke varslet. 
 
Byggesakssjefen kunne nå opplyse om at det er sendt skriv til vann- og avløpsetaten 
hvor de blir bedt om å stoppe arbeidet, og kontakte grunneierne. 
 
TOR OLAV GYA (SP) kunne opplyse om at han hadde gjort en protokolltilførsel i 
miljøutvalgets møte i januar 2009 (sak 028/09) om at kommunalteknisk sjef kunne 
opplyse om at det ikke skulle fremføres strøm til silhuset. 
 

 
 
25/11: 

TOR OLAV GYA (SP) etterlyste en gammel reguleringsplan for Ramsland, Helleland 
som skulle vært fremlagt i dagens møte. 
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Kan plansjefen, i neste møte, orientere og vise denne planen. 
 
 
 
 
M-059/11 Vedtak: 
 
  Helleland – farlig veikryss – Hetlandsheia/E39 

 
Miljøutvalget ber om at plansjefen lager et notat om krysset ved Helleland opp 
mot Hetlandsheia. Dette for å se på muligheten for å bedre utkjøringen mot E39. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


