
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 12.04.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:10   
Sak – fra / til: 060/11 - 077/11 
 
 
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)                   
                                                                                  FRP – Nybo, Therese (Medlem)    
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                        FRP – Eie, Roald (Medlem)                              
SP – Gya, Tor Olav                                                     
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                      AP – Løyning, Tove Helen (Medlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
V – Misje, Øyvind (varamedlem) AP – Ege, Anders (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 og rådmann Ketil Helgevold. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 62/11, 64/11, 67/11, 70/11, 71/11, 72/11 og 75/11 fra  
kl. 07.45. Sissel Voilås (AP) deltok ikke på befaringen. 

 Sak 68/11 - 2. gangs behandling av Klage - avslag på søknad om deling av 
grunneiendom og dispensasjon, gnr. 4 bnr. 15 - Ole Jacob Skadberg, Skadbergstranda, 
Ny behandling – og sak 75/11 - Dispensasjon - Kjøreveg til hytte - gnr. 123 bnr. 49 - 
Risvik hyttefelt -  ble behandlet i lukket møte. Vedtakene er offentlige. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arne Stapnes  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Miljøutvalget 



 
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 

060/11 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 17.03.11  

061/11 
Reguleringsplan for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, 
Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien - 1 gangsbehandling 

 

062/11 
Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 mannsbolig - 1. 
gangsbehandling 

 

063/11 
Reguleringsendring - Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsastrand med 
sjøområder 

 

064/11 
Reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med 
tilhørende anlegg grøntområde,- 1. gangsbehandling 

 



065/11 
Terrasse og fasadeendring gnr. 12 bnr. 227 - Øyvind Kloster, Berget 4. 
Klagebehandling. 

 

066/11 
Svein Petter Hovland - Søknad om endring av tillatelse i forbindelse med 
oppføring av naust - Gnr. 8, bnr. 399 

 

067/11 
Båthus/sjøbu gnr. 8 bnr. 32 og bnr. 493 - Jan Larsen og Kjell Reidar 
Tønnesen, Fugloddveien. Klage fra Svein Petter Hovland. 

 

068/11 
2. gangs behandling av Klage - avslag på søknad om deling av 
grunneiendom og dispensasjon, gnr. 4 bnr. 15 - Ole Jacob Skadberg, 
Skadbergstranda, Ny behandling 

 

069/11 
Øyvind Edvardsen - Klage på Miljøutvalgets vedtak av 16.11.10 
vedrørende oppføring av fritidsbolig -Gnr. 5 bnr. 200, Maurholen 

 

070/11 
Opparbeidelse av ulovlige veger og parkeringsplasser på eiendommen 
gnr. 5 bnr. 226 - Friområde Maurholen Sameie, Maurholen - Varsel om 
pålegg 

 

071/11 
Søknad om opparbeidelse av ny privat adkomstvei, gnr. 5 bnr. 115 - 
Jostein Klippen, Maurholen - Søknad om midlertidig dispensasjon - 
Varsel om pålegg 

 

072/11 
Opparbeidelse av ulovlig vei og parkeringsplass - Eiendommen gnr. 5 
bnr. 85, 78 og 207 - Anne Jorunn Hetland m.fl., Maurholen 

 

073/11 
Vurdering av rivingsvilkår - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602 

 

074/11 
Vedrørende dagmulkter - Ulovlig oppført brygge - gnr. 7 bnr. 148 - 
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21 

 

075/11 Dispensasjon - Kjøreveg til hytte - gnr. 123 bnr. 49 - Risvik hyttefelt  

076/11 Referatsaker til miljøutvalgets møte 12.04.11  

077/11 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 12.04.11  

 
 
 
 



060/11: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 17.03.11  
 

Forslag til vedtak 29.03.2011: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 17.03.11 godkjennes. 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
M-060/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 17.03.11 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

061/11: Reguleringsplan for del av Havsøy - planområde avgrenset 
av Nyeveien, Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien - 1 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.03.2011: 
Reguleringsendring for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, Dalaneveien, 
Havsøyveien og Kalhammerveien for to 2-mannsboliger med kart og bestemmelser legges ut 
til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 

”Reguleringsendring for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, 
Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien for to 2-mannsboliger med kart og 
bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

Krav til rammesøknad: 
  Rammesøknad skal redegjøre for: 

1. Bygningens plassering på tomten 
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, beplantning, 
avfall 

3. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 
og nytt terreng 

4. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 
skal redegjøres for 

5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100 



6. Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal tegnes inn på 
samlet fasadeoppriss (valgfri målestokk) 

7. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
8. Kommunen kan kreve fysisk modell av prosjektet evt. 3D modell dersom en 

finner dette nødvendig – dette vil primært gjelde BB områdene 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12-10” 
 

 
Votering: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
M-061/11 Vedtak: 
 

Reguleringsendring for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, 
Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien for to 2-mannsboliger med kart og 
bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 

Krav til rammesøknad: 
  Rammesøknad skal redegjøre for: 

1. Bygningens plassering på tomten 
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige 

trapper, skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, 
beplantning, avfall 

3. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 
eksisterende og nytt terreng 

4. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 
miljøulemper skal redegjøres for 

5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100 
6. Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal tegnes inn 

på samlet fasadeoppriss (valgfri målestokk) 
7. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
8. Kommunen kan kreve fysisk modell av prosjektet evt. 3D modell 

dersom en finner dette nødvendig – dette vil primært gjelde BB 
områdene 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

062/11: Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 
mannsbolig - 1. gangsbehandling   
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.03.2011: 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 mannsbolig med tilhørende 
funksjoner med kart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 

1. Garasjene reduseres i lengde slik at en får minimum 7 meter manøvreringsrom foran 
garasjene. 

2. Kjøreveg påføres felles for den del som ligger på eiendommen 46/37. 
3. Rabatt vises med 0,5 meter mot Havsøveien. 
4. Hensynssone – frisikt må vises korrekt  



5. Juridiske linjer og punkter herunder formålsgrenser, regulerte tomtegrenser, planlagt 
bebyggelse, regulerte parkeringsfelt m.m vises i tittelfelt i tråd med plan og 
bygningsloven. 

Bestemmelser 
6. Bestemmelser datert 29.03 legges til grunn og erstatter tidligere bestemmelser. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 

 
 
 
12.04.2011 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.  
 
RÅDMANN Ketil Helgevold tok sete. 
     ----0---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo følgende tillegg: 

”Krav til rammesøknad: 
  Rammesøknad skal redegjøre for: 

1. Bygningens plassering på tomten 
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, beplantning, 
avfall 

3. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 
og nytt terreng 

4. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 
skal redegjøres for 

5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100 
6. Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal tegnes inn på 

samlet fasadeoppriss (valgfri målestokk) 
7. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
8. Kommunen kan kreve fysisk modell av prosjektet evt. 3D modell dersom en 

finner dette nødvendig – dette vil primært gjelde BB områdene” 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
M-062/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 mannsbolig med 
tilhørende funksjoner med kart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
Kart 

1. Garasjene reduseres i lengde slik at en får minimum 7 meter manøvreringsrom 
foran garasjene. 

2. Kjøreveg påføres felles for den del som ligger på eiendommen 46/37. 
3. Rabatt vises med 0,5 meter mot Havsøveien. 



4. Hensynssone – frisikt må vises korrekt  
5. Juridiske linjer og punkter herunder formålsgrenser, regulerte tomtegrenser, 

planlagt bebyggelse, regulerte parkeringsfelt m.m vises i tittelfelt i tråd med plan 
og bygningsloven. 

Bestemmelser 
6. Bestemmelser datert 29.03 legges til grunn og erstatter tidligere bestemmelser. 

 
Krav til rammesøknad: 

  Rammesøknad skal redegjøre for: 
1. Bygningens plassering på tomten 
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, beplantning, 
avfall 

3. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 
og nytt terreng 

4. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 
skal redegjøres for 

5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100 
6. Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal tegnes inn på 

samlet fasadeoppriss (valgfri målestokk) 
7. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
8. Kommunen kan kreve fysisk modell av prosjektet evt. 3D modell dersom en 

finner dette nødvendig – dette vil primært gjelde BB områdene” 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

063/11: Reguleringsendring - Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand med sjøområder  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2011: 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Kjeøy, 
deler av Tengsåsen og Tengsastrand med sjøområder ved at følgende justeringer blir gjort i 
kart: 

1. Det blir vist en opptrekksrampe for småbåter i tråd med søknaden. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-063/11 Vedtak: 
 

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Kjeøy, 
deler av Tengsåsen og Tengsastrand med sjøområder ved at følgende justeringer blir gjort i 
kart: 

1. Det blir vist en opptrekksrampe for småbåter i tråd med søknaden. 



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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

064/11: Reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, 
småbåthavn med tilhørende anlegg grøntområde,- 1. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.03.2011: 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med tilhørende 
anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir lagt ut til offentlig ettersyn 
med følgende endring i bestemmelsene 
 

1. Ny §18; ”Kartlegging av bunnforholdene i områder som blir berørt av fysiske tiltak skal 
utføres før tiltak igangsettes. Ev. avbøtende tiltak skal skisseres.” 

2. Ny §19; Området skal koples til offentlig vann og avløpsnett. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §12.10 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 

 ØYVIND MISJE (V) erklærte seg inhabil i saken idet han er andelshaver i 
seilsportsenteret, jf. fvl. § 6 a, og trådte ut. Det fremkom ingen merknader til saken. 
 
Det var innkalt vararepresentant, men det ble melt forfall like før møtet. Det var da ingen 
andre vararepr. som kunne møte, og kun 10 medlemmer var tilstede ved behandling av 
saken. 

      ----0---- 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo følgende tillegg: 

”Krav til rammesøknad: 
  Rammesøknad skal redegjøre for: 

1. Bygningens plassering på tomten 
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, beplantning, 
avfall 

3. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 
og nytt terreng 

4. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 
skal redegjøres for 

5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100 
6. Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal tegnes inn på 

samlet fasadeoppriss (valgfri målestokk) 
7. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
8. Kommunen kan kreve fysisk modell av prosjektet evt. 3D modell dersom en 

finner dette nødvendig – dette vil primært gjelde BB områdene” 
 
 ”Endring i kart: 

   Farled fra bølgebryter og nordover tas ut og legges som friluftsområde i sjø.” 



 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eies tillegg enstemmig vedtatt. 
 
M-064/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med tilhørende 
anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir lagt ut til offentlig 
ettersyn med følgende endring i bestemmelsene 
 

1. Ny §18; ”Kartlegging av bunnforholdene i områder som blir berørt av fysiske tiltak 
skal utføres før tiltak igangsettes. Ev. avbøtende tiltak skal skisseres.” 

2. Ny §19; Området skal koples til offentlig vann og avløpsnett. 
3. Krav til rammesøknad: 

  Rammesøknad skal redegjøre for: 
1. Bygningens plassering på tomten 
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, beplantning, 
avfall 

3. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 
og nytt terreng 

4. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 
skal redegjøres for 

5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100 
6. Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal tegnes inn på 

samlet fasadeoppriss (valgfri målestokk) 
7. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
8. Kommunen kan kreve fysisk modell av prosjektet evt. 3D modell dersom en 

finner dette nødvendig – dette vil primært gjelde BB områdene 
 

Endring i kart: 
1. Farled fra bølgebryter og nordover tas ut og legges som friluftsområde i sjø. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

065/11: Terrasse og fasadeendring gnr. 12 bnr. 227 - Øyvind 
Kloster, Berget 4. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kloster og har etter en samlet vurdering kommet til 
at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. 
 
Klager gis ikke medhold. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven kap. VI. 
 
 
 
 



12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kloster og har etter en samlet vurdering kommet 
til at klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket 
det klages over ble fattet: 
 

1. Det er bygget en rekke høye terrasser i området, der terrassen går over hele husets 
hovedfasade.  

2. Ut fra prinsippet om likebehandling av tilsvarende saker, må det gis tillatelse også i 
denne saken. 

 
Klager gis medhold. Det gis tillatelse til oppsetting av terrasse foran bolighuset, samt til 
innsetting av dør fra soverom til terrassen, som omsøkt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95, jf forvaltningsloven 
kap. VI.” 

 
Votering: 
Robertsons forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP). 
 
 
M-065/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kloster og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent 
da vedtaket det klages over ble fattet: 
 
1. Det er bygget en rekke høye terrasser i området, der terrassen går over hele husets 

hovedfasade.  
2. Ut fra prinsippet om likebehandling av tilsvarende saker, må det gis tillatelse også i 

denne saken. 
 

Klager gis medhold. Det gis tillatelse til oppsetting av terrasse foran bolighuset, samt til 
innsetting av dør fra soverom til terrassen, som omsøkt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95, jf 
forvaltningsloven kap. VI. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

066/11: Svein Petter Hovland - Søknad om endring av tillatelse i 
forbindelse med oppføring av naust - Gnr. 8, bnr. 399  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2011: 
Miljøutvalget fatter følgende vedtak: 
 

1) Søknad om tillatelse til endring av tillatelse for å heve taket på naustet avslås. Dette 
med følgende begrunnelse: 

 
 Det er ikke samsvar mellom naustets funksjon og utseende. Naustets 

utseende og størrelse bærer mer preg av å være en fritidsbolig enn et naust. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 74.2. 

 
2) Søknad om endring av tillatelse for å sette opp vegger og fylle rommene under 

dekket med masse, for på denne måten å kunne beholde dekket/parkeringsarealet 
slik som i dag, avslås. Dette med følgende begrunnelse: 
 

 Opprinnelig vedtak av 23.08.07 ble gjort etter grundig vurdering av saken 
både administrativ og politisk. Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen 
nye, relevante opplysninger nå, som ikke var kjent ved behandlingen av saken 
den 23.08.07.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. 

 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-066/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget fatter følgende vedtak: 
 

1) Søknad om tillatelse til endring av tillatelse for å heve taket på naustet avslås. Dette 
med følgende begrunnelse: 

 
 Det er ikke samsvar mellom naustets funksjon og utseende. Naustets 

utseende og størrelse bærer mer preg av å være en fritidsbolig enn et naust. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 74.2. 

 
2) Søknad om endring av tillatelse for å sette opp vegger og fylle rommene under 

dekket med masse, for på denne måten å kunne beholde dekket/parkeringsarealet 
slik som i dag, avslås. Dette med følgende begrunnelse: 
 

 Opprinnelig vedtak av 23.08.07 ble gjort etter grundig vurdering av saken 
både administrativ og politisk. Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen 
nye, relevante opplysninger nå, som ikke var kjent ved behandlingen av saken 
den 23.08.07.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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067/11: Båthus/sjøbu gnr. 8 bnr. 32 og bnr. 493 - Jan Larsen og Kjell 
Reidar Tønnesen, Fugloddveien. Klage fra Svein Petter Hovland.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Svein Petter Hovland og tilsvaret fra Jan Louis 
Larsen og Kjell Reidar Sørensen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
 
Klagen tas ikke til følge. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 321/10 den 17.08.10 
stadfestes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 
 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-067/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Svein Petter Hovland og tilsvaret fra Jan Louis 
Larsen og Kjell Reidar Sørensen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen 
ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
 
Klagen tas ikke til følge. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 321/10 den 17.08.10 
stadfestes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
068/11: 2. gangs behandling av Klage - avslag på søknad om deling av 
grunneiendom og dispensasjon, gnr. 4 bnr. 15 - Ole Jacob Skadberg, 
Skadbergstranda, Ny behandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 30.03.2011: 

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. 



 

 13

Miljøutvalget gir 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 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningsloven 
1985 § 7. 

 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kl. § 31.3. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (V). 
 
M-068/11 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 gir 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 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningsloven 
1985 § 7. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

069/11: Øyvind Edvardsen - Klage på Miljøutvalgets vedtak av 
16.11.10 vedrørende oppføring av fritidsbolig -Gnr. 5 bnr. 200, 
Maurholen  
  

Rådmannens forslag til vedtak 11.03.2011: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen 
kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak av 16.11.10 (sak 145/10) 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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12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-069/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak av 16.11.10 (sak 145/10) 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. 
 
 
 

070/11: Opparbeidelse av ulovlige veger og parkeringsplasser på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 226 - Friområde Maurholen Sameie, 
Maurholen - Varsel om pålegg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.03.2011: 
1. Miljøutvalget finner at anlagte veger og parkeringsplasser er ulovlig etablert og er klart i 

strid med formål (friluftsformål) i Reguleringsplan for Maurholen, vedtatt 1986. Hensynet  
bak det regulerte formålet (sikre områdenes landskaps- og naturkvaliteter samt allmenn 
ferdsel) er vesentlig tilsidesatt ved at det i friluftsområdene er etablert private veger og 
brede, gruslagte stier for motorisert ferdsel. 

 
2. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32 Ulovlighetsoppfølging, at det er 

utført ulovligbyggearbeid (veger og parkeringsplasser) i strid med formål i 
reguleringsplanen og krever tilbakeføring av terreng innen 01.06.11. Da byggearbeidene 
er utført uten at de er søkt om og uten godkjent tillatelse varsles det herved om at det kan 
bli ilagt ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,- i henhold til forskrift om plan- og 
byggesaksgebyrer i Eigersund kommune, jamfør plan- og bygningsloven §§ 32-1 og  
32-2. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32 og Reguleringsplan for 
Maurholen med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1986.  
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo følgende endring i rådmannens innstilling: 
 ”Pkt. 2, 2. setning: 
 …… varsles det herved om at det kan bli blir ilagt ulovlighetsgebyr…” 



 

 15

 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo følgende endring i rådmannens innstilling: 
 ”Pkt. 2, 1.setning: 
 …… krever tilbakeføring av terreng innen 01.06.11  01.09.11.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eie og Berentsens endringer enstemmig vedtatt. 
 
M-070/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget finner at anlagte veger og parkeringsplasser er ulovlig etablert og er klart i 
strid med formål (friluftsformål) i Reguleringsplan for Maurholen, vedtatt 1986. Hensynet  
bak det regulerte formålet (sikre områdenes landskaps- og naturkvaliteter samt allmenn 
ferdsel) er vesentlig tilsidesatt ved at det i friluftsområdene er etablert private veger og 
brede, gruslagte stier for motorisert ferdsel. 

 
2. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32 Ulovlighetsoppfølging, at det er 

utført ulovligbyggearbeid (veger og parkeringsplasser) i strid med formål i 
reguleringsplanen og krever tilbakeføring av terreng innen 01.09.11. Da byggearbeidene 
er utført uten at de er søkt om og uten godkjent tillatelse varsles det herved om at det 
blir ilagt ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,- i henhold til forskrift om plan- og 
byggesaksgebyrer i Eigersund kommune, jamfør plan- og bygningsloven §§ 32-1 og  
32-2. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32 og Reguleringsplan for 
Maurholen med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1986.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

071/11: Søknad om opparbeidelse av ny privat adkomstvei, gnr. 5 
bnr. 115 - Jostein Klippen, Maurholen - Søknad om midlertidig 
dispensasjon - Varsel om pålegg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2011: 
1. Miljøutvalget finner ikke at, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, det forligger særlige 

grunner som tilsier at dispensasjon fra det regulerte området (friluftsformål) kan gis. 
Dispensasjon vil i vesentlig grad tilsidesette hensyn bak det regulerte formålet 
(friluftsformål). Det kan derfor ikke gis dispensasjon. Denne type tiltak må løses gjennom 
reguleringsendring. 

 
Søknad om etablering av midlertidig privat kjøreveg i område regulert til friluftsområde (og 
byggeområde for hytte) avslås derfor. 
 
2. Miljøutvalget finner ikke at, jamfør plan- og bygningsloven § 19-3, det foreligger grunner 

som tilsier at det er behov for midlertidig privat bilveg frem til fritidsbolig i tidsrommet frem 
til vedtak i ny reguleringsplan foreligger da vegen er ulovlig anlagt. 

 
Søknad om midlertidig dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
3. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32 Ulovlighetsoppfølging, at det er 

utført ulovligbyggearbeid (veg) og krever tilbakeføring av terreng innen 01.06.11. Da 
vegen er utført uten godkjent tillatelse varsles det herved om at det kan bli ilagt 
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ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,- i henhold til forskrift om plan- og byggesaksgebyrer i 
Eigersund kommune, jamfør plan- og bygningsloven §§ 32-1 og 32-2.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 19-3 og 32 og 
Reguleringsplan for Maurholen med tilhørende reguleringsbestemmelser,  
vedtatt i 1986.  

 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 
 ”Endring i rådmannen innstilling: 
   Punkt 2, siste setning: 
               ……… til fritidsbolig i tidsrommet frem til vedtak i ny reguleringsplan foreligger da 
                           vegen er ulovlig anlagt.” 
       
 ”Punkt 3 i rådmannens innstilling strykes.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens punkt 2 med Sølvi Eges endring enstemmig vedtatt. 
Sølvi Eges forslag til at punkt 3 i rådmannens innstilling strykes enstemmig vedtatt. 
 
 
M-071/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget finner ikke at, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, det forligger 
særlige grunner som tilsier at dispensasjon fra det regulerte området (friluftsformål) 
kan gis. Dispensasjon vil i vesentlig grad tilsidesette hensyn bak det regulerte 
formålet (friluftsformål). Det kan derfor ikke gis dispensasjon. Denne type tiltak må 
løses gjennom reguleringsendring. 

 
Søknad om etablering av midlertidig privat kjøreveg i område regulert til friluftsområde 
(og byggeområde for hytte) avslås derfor. 
 
2. Miljøutvalget finner ikke at, jamfør plan- og bygningsloven § 19-3, det foreligger 

grunner som tilsier at det er behov for midlertidig privat bilveg frem til fritidsbolig i 
tidsrommet frem til vedtak i ny reguleringsplan foreligger.  

 
Søknad om midlertidig dispensasjon kan derfor ikke gis. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 19-3 og 32 og 
Reguleringsplan for Maurholen med tilhørende reguleringsbestemmelser,  
vedtatt i 1986.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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072/11: Opparbeidelse av ulovlig vei og parkeringsplass - 
Eiendommen gnr. 5 bnr. 85, 78 og 207 - Anne Jorunn Hetland m.fl., 
Maurholen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.03.2011: 
 
1. Miljøutvalget finner at, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, dispensasjon i vesentlig 

grad vil tilsidesette hensyn bak det regulerte formålet (friluftsformål og byggeområde for 
hytte). Det kan derfor ikke gis dispensasjon. Terreng kreves tilbakeført innen 01.06.11. 
Gangadkomst til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr 207 skal være sti i tilbakeført 
terreng og parkering må skje fra regulerte parkeringsplasser.  

 
Søknad om etablering av asfaltert kjøreveg og p-plass ved trafo avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og Reguleringsplan for 
Maurholen med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtatt i 1986.  
 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ARNE STAPNES (H) foreslo følgende endring i rådmannens innstilling: 
 ”Pkt. 1: 
 ….. Terreng kreves tilbakeført innen 01.06.11 01.09.11.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Stapnes endring enstemmig vedtatt. 
 
M-072/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget finner at, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, dispensasjon i 
vesentlig grad vil tilsidesette hensyn bak det regulerte formålet (friluftsformål og 
byggeområde for hytte). Det kan derfor ikke gis dispensasjon. Terreng kreves 
tilbakeført innen 01.09.11. Gangadkomst til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr 
207 skal være sti i tilbakeført terreng og parkering må skje fra regulerte 
parkeringsplasser.  

 
Søknad om etablering av asfaltert kjøreveg og p-plass ved trafo avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og Reguleringsplan for 
Maurholen med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtatt i 1986.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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073/11: Vurdering av rivingsvilkår - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 og har funnet at 
det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi at vedtaket bør endres.  
Etter initiativ fra søker selv om å endre opprinnelig søknad og akseptere riving av 
eksisterende bolig, har kommunen gitt samtykke til ny bolig som nå er oppført.  
Dersom kommunen åpner for endring av vilkår kan dette skape uheldig presedens i andre 
saker. 
Rivingsvilkåret medfører fortsatt så store fordeler for landskap, friluftsliv og jordvern at det 
forsvarer miljø- og samfunnskostnader ved riving. 
 
Rivingsvilkåret blir derfor stående. 
 
Det varsles samtidig at den aktuelle bygningen skal være revet innen 01.06.11. Dersom 
bygningen ikke er revet innen denne fristen vil det bli gitt pålegg om riving med hjemmel i 
plan- og bygningslovens § 32-3. Kommunen kan fastsette tvangsmulkt for å få et eventuelt 
pålegg gjennomført. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35. 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo følgende utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsforslag: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 
 
M-073/11 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

074/11: Vedrørende dagmulkter - Ulovlig oppført brygge - gnr. 7 bnr. 
148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.03.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert Eldbjørg og Reidar Gullestad samt advokat Eddie Årstads 
anmodning om stans, nedsettelse eller frafallelse av akkumulerte dagmulkter i sak M-47/04 
av 08.03.04, men har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner som taler for at dette 
bør gjøres. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b. 
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12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget har vurdert saken og har funnet at dagmulktene som er ilagt i vedtak 47/04 
av 08.04.04, stanses fra og med Miljøutvalget anbefalte oppstart av reguleringsendring 
den 18.01.11. Dagmulkter akkumulert frem til 18.01.11 inndrives. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b.” 

 
Trukket før votering. 

 
”Tillegg til rådmannens innstilling: 

Miljøutvalget vil suspendere dagmulktene når det er innlevert en konkret søknad 
om omregulering. Dagmulktene bør så løpe igjen når det foreligger et vedtak i 
saken.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for innstillingen med Sølvi Eges 
tilleggsforslag (KRF). 
 
 
M-074/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert Eldbjørg og Reidar Gullestad samt advokat Eddie Årstads 
anmodning om stans, nedsettelse eller frafallelse av akkumulerte dagmulkter i sak M-
47/04 av 08.03.04, men har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner som taler 
for at dette bør gjøres. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

075/11: Dispensasjon - Kjøreveg til hytte - gnr. 123 bnr. 49 - Risvik 
hyttefelt  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert dispensasjonssøknaden, men har funnet at kjøreveg til hytte i 
vesentlig grad vil tilsidesette hensynene til det innregulerte friluftsområde. Dette da 
intensjonen med friluftsområde er fravær av menneskeskapt miljø. Kjøreveg i slikt område vil 
være åpenbart og i vesentlig grad i strid med en slik intensjon. 
 
Dispensasjonssøknaden avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
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     ----0---- 
 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kl. § 31.3. 
     ----0---- 
 
SISSEL VOILÅS (AP) foreslo: 

”1. Miljøutvalget har vurdert dispensasjonssøknaden og har funnet at det kan gis 
dispensasjon til kjøreveg til eiendommen gnr. 123 bnr. 49. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak regulert 
friluftsområde da det allerede ligger kjørbar veg forbi eiendommen. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da søker ikke vil ha 
anledning til å bruke eiendommen uten dispensasjon. 
 
Dispensasjonen skal være midlertidig og knyttet til Kari Østerhus sin person, og bortfaller 
i det øyeblikk Østerhus ikke lenger disponerer eiendommen. 

 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.” 

 
 
 ”Tilleggspunkt til ovenstående forslag: 
              2. Behandlingsgebyret settes ned med 80 %.” 
 
 
ØYVIND MISJE (V) foreslo: 
 ”Behandlingsgebyret bortfaller.” 
 
 
Votering: 
Voliås forslag til punkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
Misjes forslag til behandlingsgebyr falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (V). 
Voilås forslag til punkt 2 falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for (Sissel Voilås og Bjørn Reidar 

Berentsen, AP + V). 
 
 
M-075/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert dispensasjonssøknaden og har funnet at det kan gis 
dispensasjon til kjøreveg til eiendommen gnr. 123 bnr. 49. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak regulert 
friluftsområde da det allerede ligger kjørbar veg forbi eiendommen. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da søker ikke vil ha 
anledning til å bruke eiendommen uten dispensasjon. 
 
Dispensasjonen skal være midlertidig og knyttet til Kari Østerhus sin person, og bortfaller 
i det øyeblikk Østerhus ikke lenger disponerer eiendommen. 

 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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076/11: Referatsaker til miljøutvalgets møte 12.04.11  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 12.04.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/7279 I 25.02.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Endring av betingelselsen i 
tillatelsen av 6.mars 2009 -
utskiping av treflis fra 
Egersund havn, Kaupanes 

2 11/7290 I 28.02.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Klage på kommunens 
vedtak gnr. 13 bnr. 2476 - 
Tom Asbjørn Hatleskog, 
Nedre Sandbakkveien 10 

3 11/7525 I 07.03.2011 
Norges vassdrags-og 
energidirektorat 

Retningslinjer for vurdering 
av magnetfelt i tilknytning til 
boligområder 

4 10/31224 
M
P 

17.12.2010  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
17.12.2010 

5 11/2075 
M
P 

25.01.2011  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
26.01.2011 

6 11/7939 I 02.03.2011 
Det kgl. 
miljøverndepartement

Høringsbrev om utkast til 
forskrift om bruk av 
vannscooter 

7 11/9462 X 29.03.2011  
Byggesakssjefen delegert 
02.03.11 - 28.03.11 

8 11/9601 X 30.03.2011 Randi Haugstad 
Seksjon brannvern, 
årsrapport for 2010 og 
planer for 2011 

 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
M-076/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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077/11: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 12.04.11  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.04.2011: 
 
 
 
12.04.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
26/11: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte på diverse henvendelser 
som ble tatt opp i forrige møte i miljøutvalget, bl.a. at avløpsrør på Skadbergstronda, 
Eigerøy er ulovlig og på Helleland skal kommunen gjøre diverse tiltak i området langs 
veien opp til renseanlegget. 
 
PLANSJEFEN orienterte også om en reguleringsplan på Ramslandsfeltet på Helleland. 
Her er det innregulert ca 40 tomter, ingenting er bygd ut. 
 
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om det er mulig å ta kontakt med grunneierne for å 
få fortgang i saken. 
 
PLANSJEFEN svarte at han skal følge opp saken, og vil sende brev til grunneierne. 

 
 
27/11: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) tok igjen opp situasjonen med det farlige krysset ved 
Damsgårdsgaten/Humlestadgaten. Her står biler parkert, og gatene er smale. Er det 
mulig å få satt opp et skilt som viser envegskjøring opp Damsgårdsgaten mot 
Menighetssenteret.  

 
 
28/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) har i et tidligere møte tatt opp spørsmålet om hvordan det 
kan anlegges en miljøstasjon uten at det er søkt om tiltaket. På Hellvik, krysset fylkesvei 
44 og vei opp til steinbruddet (Egersund Granite AS), er det satt opp en miljøstasjon like 
ved fylkesveien. Det har også i den senere tid komt opp ekstra returpunkter. Blir ikke 
miljøutvalgets signaler om ulovligheter oppfattet? Dalane Interkommunale Miljøverk må 
på like linje med andre tiltakshavere søke om tiltaket. Det bør sendes brev om at det blir 
ilagt ulovlighetsgebyr. 
 
BYGGESAKSSJEFEN opplyste om at DIM hadde tatt kontakt med administrasjonen for 
å få inn tiltaket inn i reguleringsplanen for dette området. Det er også sendt brev til 
Statens Vegvesen. 

 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo på bakgrunn av ovenstående: 

”Dalane Interkommunale Miljøverks ulovlig oppsatte miljøstasjon i krysset 
FV44/steinbruddet (Egersund Granite AS) på Sannarnes, Hellvik, fjernes innen 
01.06.2011.” 

 
 Votering: 
 Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
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29/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til mediaomtale når det gjelder fortetting i bykjernen, 
og hvor positivt dette er for byene. Men burde det ikke vært en kostnad på dette? I 
nabobyen Sandnes er det satt en kostnad på kr 950,- per m2 for nye boliger. Dette bør 
legges inn i utbyggingsavtalene i fremtiden, og tas inn i kommuneplanen. 
 
PLANSJEFEN vil følge opp saken. 

 
 
 
30/11: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER kunne opplyse om at byteltet var 
kommet på plass, men at det er fremdeles mange mangler. 
 
 
 

 
 
 
 
 
M-077/11 Vedtak: 
 
  Ulovlig oppsatt miljøstasjon, Sannarnes, Hellvik 
 

Dalane Interkommunale Miljøverks ulovlig oppsatte miljøstasjon i krysset 
FV44/steinbruddet (Egersund Granite AS) på Sannarnes, Hellvik, fjernes innen 
01.06.2011. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


