
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 12.05.2011 Møtested: Formannskapssalen  

(merk dag!) 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:05  
Sak – fra / til: 078/11 - 094/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                              AP - Voilås, Sissel (Nestleder)                 
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                              AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem)            
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                               FRP – Nybo, Therese (Medlem)    
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                        FRP- Roald Eie (Medlem)                                 
SP – Gya, Tor Olav                              
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
  
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim og 
byggesakssjef Jarle Valle. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 81/11, 82/11, 84/11, 85/11, 87/11, 89/11, 91/11 og 92/11 
fra kl. 09.00.  

 Ved møtets start ble sak 86/11 - ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 
19 - Eigerøy fyr. Klagebehandling -  enstemmig trukket fra sakslisten. 

 Under møtet ble sak 81/11 - Fortau / inngang gnr. 13 bnr. 1868 - Havnegården Egersund 
AS,  Strandgaten 18, 16 – trukket fra sakskartet. 

 
 
  

 
 
 

Arne Stapnes Randi S. Haugstad 
Utvalgsleder 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 

078/11 
Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS - 2. 
gangsbehandling 

 

079/11 
Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg - 
Svåvatnet 

 

080/11 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 12.04.11  

081/11 
Fortau / inngang gnr. 13 bnr. 1868 - Havnegården Egersund AS,  
Strandgaten 18, 16 

 

082/11 
Vurdering av rivingsvilkår - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602 

 

083/11 Dispensasjon - Bod, terrasse og takvinduer gnr. 2 bnr. 73 - Torbjørn  
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Kvassheim, Seksarvik 

084/11 
Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak - Terrengarbeid og mur - gnr. 
2 bnr. 73 - Torbjørn Kvassheim, Seksarvik 

 

085/11 
Dispensasjon/Opparbeidelse av ny avkjørsel gnr. 7 bnr. 88 og 58 - 
Svanavågen 

 

086/11 
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy 
fyr. Klagebehandling. 

 

087/11 
Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for båthus/brygge,gnr. 2 
bnr. 99 - Petter E. Jørgensen, Seksarvik 

 

088/11 
Garasje, utvidelse og endring av fasade gnr. 13 bnr. 239 festenr.24 - 
Thomas Thomassen. Søknad om reduksjon i dagmulkt. 

 

089/11 Bygging av garasje, gnr. 47 bnr. 309, Kåre Gravdal - Sjukehusveien 8 B.  

090/11 
Bruks- og fasadeendring gnr. 21 bnr. 45 - Terje Grastveit, Nordre 
Svanesvei 45. Klage på gebyr. 

 

091/11 
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for 2 stk. flytebrygger gnr. 13 
bnr. 2608 - Kåre Klippenberg, Arild Leidland og Berit Mong - Hestnes 

 

092/11 
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for brygge, gnr. 16 bnr. 6 - 
Andreas Stokka. 

 

093/11 Referatsaker til miljøutvalgets møte 12.05.11  

094/11 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 12.05.11  
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078/11: Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen 
AS - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2011: 
Forslag til reguleringsendring for Fiskarvik med kart og bestemmelser datert 15.12.2010 blir 
vedtatt med en endring i bestemmelsene: 

1. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-078/11 Vedtak: 
 
 Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for Fiskarvik med kart og bestemmelser datert 15.12.2010 
blir vedtatt med en endring i bestemmelsene: 

1. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

079/11: Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - 
renseanlegg - Svåvatnet  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2011: 
Forslag til reguleringsendring for Halsen  gnr. 27 bnr. 18 mfl, fritidsboliger med tilhørende 
funksjoner med kart datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 26.04.2011 vedtas med 
følgende endringer i: 
Kart 

1. Det vises 0,5 meter skulder langs intern veg fra kommunal veg. 
Bestemmelsene 

2. Nye og eksisterende bygg og anlegg er vist i plankartet med det antall som er vist.  
3. Bestemmelse i forhold til trygg byggehøyde omskrives til ”Ved søknad om bygging/ 

gjenoppføring av fritidsboliger (bygg med varig opphold) med gulv lavere enn 5,0 m 
over middelvannstanden i Svåvatnet, må det ved fagkyndig rapport dokumenteres at 
denne høyden gir en sikkerhet mot 200-års flom.” 

4. Siste setning i syvende ledd i §2 endres til at drikkevannet ”skal” renses/desinfiseres 
med UV-bestråling. 
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5. §7.3 tas ut da denne ikke er relevant lenger - følger av PBL. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Rådmannen endret sin innstilling slik: 
  ”Punkt 1 under kart tas ut.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
M-079/11 Vedtak: 
 
 Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for Halsen  gnr. 27 bnr. 18 mfl, fritidsboliger med tilhørende 
funksjoner med kart datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 26.04.2011 vedtas med 
følgende endringer i: 
Bestemmelsene 

1. Nye og eksisterende bygg og anlegg er vist i plankartet med det antall som er 
vist.  

2. Bestemmelse i forhold til trygg byggehøyde omskrives til ”Ved søknad om 
bygging/ gjenoppføring av fritidsboliger (bygg med varig opphold) med gulv 
lavere enn 5,0 m over middelvannstanden i Svåvatnet, må det ved fagkyndig 
rapport dokumenteres at denne høyden gir en sikkerhet mot 200-års flom.” 

3. Siste setning i syvende ledd i §2 endres til at drikkevannet ”skal” 
renses/desinfiseres med UV-bestråling. 

4. §7.3 tas ut da denne ikke er relevant lenger - følger av PBL. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
080/11: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 12.04.11  
 

Forslag til vedtak 29.04.2011: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 12.04.11 godkjennes. 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
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M-080/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 12.04.11 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

081/11: Fortau / inngang gnr. 13 bnr. 1868 - Havnegården Egersund 
AS,  Strandgaten 18, 16  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.04.2011: 
Miljøutvalget har vurdert saken og har kommet til at inngangspartiet ikke tilfredsstiller krav 
satt til utforming av inngangspartier. 
 
Eier av eiendommen gnr. 13 bnr. 1868, Havnegården Egersund AS, varsles med dette om at 
foretaket vil bli pålagt å utbedre forholdet i henhold til plan- og bygningslovens § 32-3 dersom 
forholdet ikke er utbedret innen 06.06.11. 
 
Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. 
 
 
27.04.2011 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 

Felles brukerutvalg ser svært alvorlig på denne saken og krever at arealet for 
myke trafikanter blir utarbeidet etter planen som foreligger. Dette slik at alle 
kan ha mulighet for tilgang til lokalet og for å bevege seg i området, uten fare 
for å skade seg. 
Den ene handikapparkeringen må flyttes nærmere inngangsdøren, for å lette 
av- og påstiging.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Schneidereits tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
BRU-015/11 Vedtak: 
 
 Felles brukerutvalg innstiller til miljøutvalget: 

 
Felles brukerutvalg har vurdert saken og har kommet til at inngangspartiet ikke 
tilfredsstiller krav satt til utforming av inngangspartier. 
 
Eier av eiendommen gnr. 13 bnr. 1868, Havnegården Egersund AS, varsles med 
dette om at foretaket vil bli pålagt å utbedre forholdet i henhold til plan- og 
bygningslovens  
§ 32-3 dersom forholdet ikke er utbedret innen 06.06.11. 

 
Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.  
 
Felles brukerutvalg ser svært alvorlig på denne saken og krever at arealet for myke 
trafikanter blir utarbeidet etter planen som foreligger. Dette slik at alle kan ha mulighet 
for tilgang til lokalet og for å bevege seg i området, uten fare for å skade seg. 
Den ene handikapparkeringen må flyttes nærmere inngangsdøren, for å lette av- og 
påstiging 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 

”Miljøutvalget anser inngangspartiet til bygningen på eiendommen gnr. 13 bnr. 1868 å 
være universelt utformet. Det er derfor ikke behov for å gjøre utbedringer. 
 
Eigersund kommune anser seg med dette som ferdig med saken.” 

     ----0---- 
 
 Rådmannen endret sin innstilling slik: 

”Saken trekkes fra sakskartet da dette ikke er en sak for miljøutvalget.” 
 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 
Eies forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
M-081/11 Vedtak: 
 

Saken trekkes fra sakskartet da dette ikke er en sak for miljøutvalget 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

082/11: 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. 
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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. 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 

”Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes. 
 
  Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving. 
 

 Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.” 
 
Votering: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-082/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes. 
 
 Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

083/11: Dispensasjon - Bod, terrasse og takvinduer gnr. 2 bnr. 73 - 
Torbjørn Kvassheim, Seksarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.04.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert saken og har funnet at det kan anbefales dispensasjon som 
omsøkt da tiltaket ikke i vesentlig grad vil tilsidesette hensynet til størrelsesbegrensningen i 
reguleringsplanen. Dette da økningen i bebygd areal ikke vil fremstå som dominerende og 
privatiserende idet tiltaket i stor grad legges under jorden.  
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en i gjennomføringen av 
reguleringsplanen har lagt til grunn at fritidsboligene kan være større enn naustene som kan 
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være opp til 60 m² BYA. Det er også vektlagt at de fleste eiendommene i planområdet er 
tillatt bebygget fra 75 m² BYA til over 100 m² BYA. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale. 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-083/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert saken og har funnet at det kan anbefales dispensasjon 
som omsøkt da tiltaket ikke i vesentlig grad vil tilsidesette hensynet til 
størrelsesbegrensningen i reguleringsplanen. Dette da økningen i bebygd areal ikke vil 
fremstå som dominerende og privatiserende idet tiltaket i stor grad legges under jorden.  
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en i gjennomføringen av 
reguleringsplanen har lagt til grunn at fritidsboligene kan være større enn naustene som 
kan være opp til 60 m² BYA. Det er også vektlagt at de fleste eiendommene i 
planområdet er tillatt bebygget fra 75 m² BYA til over 100 m² BYA. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for 
uttale. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

084/11: Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak - Terrengarbeid 
og mur - gnr. 2 bnr. 73 - Torbjørn Kvassheim, Seksarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.04.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden og har funnet at det ikke kan anbefales 
dispensasjon for terrengarbeid som omsøkt. Dette da dispensasjonen i vesentlig grad vil 
stride mot hensynene bak reguleringsplanens bestemmelser i § 2. 
Tiltaket medfører et stort inngrep i terrenget som ikke rettferdiggjør gevinsten av et slikt 
inngrep. Det finnes andre løsninger mot problemer som tilsig av vann og dårlig fyllmasse mot 
grunnmur som ikke medfører slike varige inngrep. 
Da eiendommen ligger svært iøynefallende til ved innfarten til Seksarviken forsterkes 
hensynene til en naturlig utforming av bebyggelsen. De vinkelrette betongveggene vil være i 
sterk konflikt med det knausete landskapet. 
 
Da arbeidet i stor grad allerede er utført, pålegges tiltakshaver å tilbakeføre terrenget til 
opprinnelig stand, jamfør plan- og bygningslovens § 32-3. terrenget skal være tilbakeført 
innen 31.08.11. 
Dersom terrenget ikke er tilbakeført innen denne fristen påløper det med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 32-5, dagmulkt på kr. 350,- inntil pålegget er etterkommet. 
Det opplyses at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som 
rettskraftig dom, jamfør plan- og bygningslovens § 32-6. 



 

 10

 
Det er utført ulovlig arbeid, og det ilegges derfor et ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 32-3 – 32-5. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 

Det ilegges overtredelsesgebyr på kr 100.000,- til utførende foretak, 
Byggesaksforskriften, kap.16 Overtredelsesgebyr, § 16-1, c 3.” 

     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling, 3.avsnitt: 

……., dagmulkt på kr 350,- inntil pålegget er etterkommet. Dagmulkter trer i 
kraft 8 uker etter at endelig vedtak foreligger i saken.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds og Stapnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
M-084/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden og har funnet at det ikke kan anbefales 
dispensasjon for terrengarbeid som omsøkt. Dette da dispensasjonen i vesentlig grad vil 
stride mot hensynene bak reguleringsplanens bestemmelser i § 2. 
Tiltaket medfører et stort inngrep i terrenget som ikke rettferdiggjør gevinsten av et slikt 
inngrep. Det finnes andre løsninger mot problemer som tilsig av vann og dårlig fyllmasse 
mot grunnmur som ikke medfører slike varige inngrep. 
Da eiendommen ligger svært iøynefallende til ved innfarten til Seksarviken forsterkes 
hensynene til en naturlig utforming av bebyggelsen. De vinkelrette betongveggene vil 
være i sterk konflikt med det knausete landskapet. 
 
Da arbeidet i stor grad allerede er utført, pålegges tiltakshaver å tilbakeføre terrenget til 
opprinnelig stand, jamfør plan- og bygningslovens § 32-3. terrenget skal være tilbakeført 
innen 31.08.11. 
Dersom terrenget ikke er tilbakeført innen denne fristen påløper det med hjemmel i plan- 
og bygningslovens § 32-5, dagmulkt på kr. 350,- inntil pålegget er etterkommet. 
Dagmulkter trer i kraft 8 uker etter at endelig vedtak foreligger i saken. 
Det opplyses at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som 
rettskraftig dom, jamfør plan- og bygningslovens § 32-6. 
 
 Det er utført ulovlig arbeid, og det ilegges derfor et ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-. 

 
 Det ilegges overtredelsesgebyr på kr 100.000,- til utførende foretak, 

Byggesaksforskriften, kap.16 Overtredelsesgebyr, § 16-1, c 3. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 32-3 – 32-5. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

085/11: Dispensasjon/Opparbeidelse av ny avkjørsel gnr. 7 bnr. 88 
og 58 - Svanavågen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.04.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden, men har ikke funnet å kunne anbefale 
dispensasjon fra formål i reguleringsplan. 
Dette da opparbeidelse av veg i vesentlig grad vil stride mot hensynene bak formål vist som 
friluftsområde (buffersone) og industri. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 sammenhold med plan- og 
bygningslovens § 20-1 bokstav l. 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 

”Miljøutvalget anbefaler midlertidig dispensasjon fra formål vist i plan og tillater oppført 
felles adkomstvei for eiendommene gnr. 7 bnr. 58 og 88. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensyne bak regulerte formål da 
dispensasjonen bare gjelder frem til eiendommene skal benyttes til industriformål. 
Fordelene er klart større enn ulempene ved dispensasjonen da tiltaket medfører en 
vesentlig økning av trafikksikkerheten i området. 
 
Parkeringsplass for gnr.7 bnr.58 stenges fysisk mot riksvei når ny adkomst er etablert. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 sammenholdt med 
plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav l. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for uttale.” 

 
Votering: 
Eies forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-085/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget anbefaler midlertidig dispensasjon fra formål vist i plan og tillater oppført 
felles adkomstvei for eiendommene gnr. 7 bnr. 58 og 88. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensyne bak regulerte formål da 
dispensasjonen bare gjelder frem til eiendommene skal benyttes til industriformål. 
Fordelene er klart større enn ulempene ved dispensasjonen da tiltaket medfører en 
vesentlig økning av trafikksikkerheten i området. 
 
Parkeringsplass for gnr.7 bnr.58 stenges fysisk mot riksvei når ny adkomst er etablert. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 sammenholdt med 
plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav l. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

086/11: Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 
- Eigerøy fyr. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.04.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Glenn Nordskag på deler av vedtaket i sak 049/10, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder noen vesentlige nye 
momenter som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klagen tas ikke til følge. Miljøutvalgets 
vedtak i sak 049/10 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Rådmannen endret sin innstilling slik: 
”Saken trekkes fra sakskartet da tiltakshaver har bedt om at klagen/saken 
trekkes.” 

 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-086/11 Vedtak: 
 

Saken trekkes fra sakskartet da tiltakshaver har bedt om at klagen/saken trekkes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
087/11: Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for 
båthus/brygge,gnr. 2 bnr. 99 - Petter E. Jørgensen, Seksarvik  
Rådmannens forslag til vedtak 19.04.2011: 
Miljøutvalget har etter nøye vurdering av søknad om dispensasjon og rammetillatelse fra 
Egersund bygg og tomteutvikling AS på vegne av Petter E. Jørgensen på eiendommen  
gnr. 2 bnr. 99 samt sakens fakta funnet at det ikke foreligger grunnlag for å gi dispensasjon 
fra formål byggeområde – hytter i reguleringsplan for Seksarvik for oppføring av naust og 
brygge som omsøkt.  
Det foreligger heller ikke grunnlag for å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens § § 1 
og 3 som forutsetter at det kun er en bygning på hver tomt.  
Behovet for brygge skal i følge planen løses i felleanlegg, jamfør bestemmelsenes § C2 som 
krever at felles brygger/opplagplass for småbåter skal opparbeides som vist på planen. 
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Søknad om dispensasjon for oppføring av båthus og brygge avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4, 19-2 og Reguleringsplan 
for Seksarvik. 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.” 
 

Trukket før votering. 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens 2. avsnitt: 

Det foreligger heller ikke grunnlag for å gi dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens § § 1 og 3 som forutsetter at det kun er en bygning på 
hver tomt.  
Behovet for brygge skal i følge planen løses i felleanlegg, jamfør 
bestemmelsenes § C2 som krever at felles brygger/opplagplass for småbåter 
skal opparbeides som vist på planen. 
Søknad om dispensasjon for oppføring av båthus og brygge avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4, 19-2 og 
Reguleringsplan for Seksarvik. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eies endring enstemmig vedtatt. 
 
M-087/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har etter nøye vurdering av søknad om dispensasjon og rammetillatelse fra 
Egersund bygg og tomteutvikling AS på vegne av Petter E. Jørgensen på eiendommen  
gnr. 2 bnr. 99 samt sakens fakta funnet at det ikke foreligger grunnlag for å gi 
dispensasjon fra formål byggeområde – hytter i reguleringsplan for Seksarvik for 
oppføring av naust og brygge som omsøkt.  
Det foreligger heller ikke grunnlag for å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens  
§ § 1 og 3 som forutsetter at det kun er en bygning på hver tomt.  
Søknad om dispensasjon for oppføring av båthus og brygge avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4, 19-2 og 
Reguleringsplan for Seksarvik. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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088/11: Garasje, utvidelse og endring av fasade gnr. 13 bnr. 239 
festenr.24 - Thomas Thomassen. Søknad om reduksjon i dagmulkt.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.04.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden fra Thomas Thomassen og Aina Sirevåg 
Thomassen om reduksjon i ilagt tvangsmulkt, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden ikke kan innvilges. Vedtaket begrunnes med følgende punkter: 

1. Dagbøtenes størrelse på kr 150,- per dag er ikke urimelig sett i forhold til den 
ulovligheten som er gjort. Grunnen til at det samlede beløpet er blitt så høyt, er at det 
har gått 3,5 år fra dagbøtene begynte å løpe til pålegget etterkommes og dagbøtene 
dermed stoppes. 

2. Det gikk nærmere 1 år fra Fylkesmannens endelige vedtak forelå til dagbøtene 
begynte å løpe. 

3. Tiltakshaver burde forholt seg til vedtaket og etterkommet pålegget straks etter at 
Fylkesmannens avgjørelse i klagesaken forelå, og seinest etter at 
Sivilombudsmannen hadde vært inne i saken og lagt saken i bero etter redegjørelsen 
fra Fylkesmannen, jf. brev fra Sivilombudsmannen datert 03.10.08. 

4. Dersom dagbøtene skulle stoppes etter et visst antall dager eller når et visst beløp 
ble nådd, ville bygningsmyndighetens mulighet til å få gjennomført pålegget bli 
vesentlig redusert når dette tidspunktet / beløpet var nådd. 

5. Tiltakshaver har hatt  anledning til å få prøvet lovligheten av vedtaket før 
tvangsmulkten begynte å løpe ca 11 måneder etter at Fylkesmannes endelige vedtak 
i saken forelå. Tiltakshaver benyttet seg av anledningen til å sende henvendelser / 
klager til Sivilombudsmannen. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 116a. 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-088/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden fra Thomas Thomassen og Aina Sirevåg 
Thomassen om reduksjon i ilagt tvangsmulkt, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at søknaden ikke kan innvilges. Vedtaket begrunnes med følgende punkter: 

1. Dagbøtenes størrelse på kr 150,- per dag er ikke urimelig sett i forhold til den 
ulovligheten som er gjort. Grunnen til at det samlede beløpet er blitt så høyt, er at 
det har gått 3,5 år fra dagbøtene begynte å løpe til pålegget etterkommes og 
dagbøtene dermed stoppes. 

2. Det gikk nærmere 1 år fra Fylkesmannens endelige vedtak forelå til dagbøtene 
begynte å løpe. 

3. Tiltakshaver burde forholt seg til vedtaket og etterkommet pålegget straks etter at 
Fylkesmannens avgjørelse i klagesaken forelå, og seinest etter at 
Sivilombudsmannen hadde vært inne i saken og lagt saken i bero etter 
redegjørelsen fra Fylkesmannen, jf. brev fra Sivilombudsmannen datert 03.10.08. 

4. Dersom dagbøtene skulle stoppes etter et visst antall dager eller når et visst 
beløp ble nådd, ville bygningsmyndighetens mulighet til å få gjennomført 
pålegget bli vesentlig redusert når dette tidspunktet / beløpet var nådd. 
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5. Tiltakshaver har hatt  anledning til å få prøvet lovligheten av vedtaket før 
tvangsmulkten begynte å løpe ca 11 måneder etter at Fylkesmannes endelige 
vedtak i saken forelå. Tiltakshaver benyttet seg av anledningen til å sende 
henvendelser / klager til Sivilombudsmannen. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 116a. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
089/11: Bygging av garasje, gnr. 47 bnr. 309, Kåre Gravdal - 
Sjukehusveien 8 B.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.04.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til oppføring av garasje, samt 
søknaden om dispensasjon i forhold til avstand til nabogrense og kjøring på gang- og 
sykkelveg, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges, slik det er 
presisert i saksforelegget. 
 
Som særlige grunner for dispensasjon oppgis: 

1. Tiltaket medfører ikke at samlet bebygd areal på eiendommen overskrides i forhold til 
gjeldende reguleringsplan.  

2. Ingen berørte naboer har merknader til at garasjen oppføres nærmere enn 4 m fra 
nabogrensen. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95, jf. § 7. 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
TOVE H. LØYNING (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til oppføring av garasje, samt 
søknaden om dispensasjon i forhold til avstand til nabogrense, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden ikke kan innvilges. Begrunnelsen for avslaget er at den 
omsøkte bygningen vil virke skjemmende på området samt at de trafikale forholdene for 
myke trafikanter blir for dårlige. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95, jf. § 7.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Løynings forslag (Tove H. 

Løyning, AP + V + KRF). 
 
 
M-089/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til oppføring av garasje, samt 
søknaden om dispensasjon i forhold til avstand til nabogrense og kjøring på gang- og 
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sykkelveg, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges, slik det er 
presisert i saksforelegget. 
 
Som særlige grunner for dispensasjon oppgis: 

1. Tiltaket medfører ikke at samlet bebygd areal på eiendommen overskrides i 
forhold til gjeldende reguleringsplan.  

2. Ingen berørte naboer har merknader til at garasjen oppføres nærmere enn 4 m 
fra nabogrensen. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95, jf. § 7. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
090/11: Bruks- og fasadeendring gnr. 21 bnr. 45 - Terje Grastveit, 
Nordre Svanesvei 45. Klage på gebyr.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.04.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Terje Grastveit på ilagt saksbehandlingsgebyr.  
Klager gis ikke medhold med den begrunnelse at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i 
forhold til det arbeid kommunen har hatt i saken fram til det tidspunkt tillatelse ble gitt.  
Byggesakssjefens vedtak i sak 052/11 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune, §§ 7 og 8, jf. plan- og bygningsloven § 33-1, jf. forvaltningsloven §§ 2b og 28. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-090/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Terje Grastveit på ilagt saksbehandlingsgebyr.  
Klager gis ikke medhold med den begrunnelse at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i 
forhold til det arbeid kommunen har hatt i saken fram til det tidspunkt tillatelse ble gitt.  
Byggesakssjefens vedtak i sak 052/11 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune, §§ 7 og 8, jf. plan- og bygningsloven § 33-1, jf. forvaltningsloven §§ 2b og 28. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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091/11: Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for 2 stk. 
flytebrygger gnr. 13 bnr. 2608 - Kåre Klippenberg, Arild Leidland og 
Berit Mong - Hestnes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.04.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge ut 2 stk 12 m lange 
flytebrygger på gnr. 13, bnr. 2608, samt søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
gjeldende reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at de særlige 
grunnene som er oppgitt i dispensasjonssøknaden ikke anses som så tungtveiende at 
dispensasjon kan anbefales. Søknaden avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 7, jf. Reguleringsplan for 
Hestnes Øst - Lyngtangen. 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
SØLVE EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge ut 2 stk 12 m lange 
flytebrygger på gnr. 13, bnr. 2608, samt søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
gjeldende reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at man vil 
anbefale at det gis dispensasjon for å kunne legge ut en flytebrygge som rekker inntil  
12 m ut fra brygga fra den østlige delen av bnr. 2608.  
 
Følgende særlig grunn oppgis for at det kan gis dispensasjon. 

 Flytebrygga skal benyttes til fortøyning av fiskebåt som benyttes til næringsfiske.   
 
Dispensasjon vil i tilfelle være tidsavgrenset så lenge det foregår næringsfiske fra 
brygga. Seinest 6 mnd etter at slikt fiske er avsluttet, skal flytebrygga fjernes. 
 
Før saken behandles endelig, sendes saken på høring til Fiskeridirektoratet, Eigersund 
havnevesen, Kystverket, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 7, jf. Reguleringsplan 
for Hestnes Øst - Lyngtangen.” 

 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
M-091/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge ut 2 stk 12 m lange 
flytebrygger på gnr. 13, bnr. 2608, samt søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
gjeldende reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at man vil 
anbefale at det gis dispensasjon for å kunne legge ut en flytebrygge som rekker inntil  
12 m ut fra brygga fra den østlige delen av bnr. 2608.  
 
Følgende særlig grunn oppgis for at det kan gis dispensasjon. 

 Flytebrygga skal benyttes til fortøyning av fiskebåt som benyttes til næringsfiske.   
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Dispensasjon vil i tilfelle være tidsavgrenset så lenge det foregår næringsfiske fra 
brygga. Seinest 6 mnd etter at slikt fiske er avsluttet, skal flytebrygga fjernes. 
 
Før saken behandles endelig, sendes saken på høring til Fiskeridirektoratet, Eigersund 
havnevesen, Kystverket, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 7, jf. Reguleringsplan 
for Hestnes Øst - Lyngtangen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
092/11: Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for brygge, gnr. 
16 bnr. 6 - Andreas Stokka.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2011: 
Miljøutvalget: 

1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å oppgradere / utvide brygge 
på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
tillatelse til tiltaket isolert sett kan innvilges, men ettersom det kreves dispensasjon fra 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre og plan- og bygningslovens § 1-8, og slik 
dispensasjon ikke kan gis, jf. vedtakets punkt 2, kan ikke tillatelse gis. 

2. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre og plan- og bygningslovens § 1-8, for å oppgradere / utvide 
brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon 
ikke kan anbefales ettersom: 

a. Fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene samlet sett. 
b. En dispensasjon vil sette formålet i reguleringsplanen (friluftsområde i sjø) 

vesentlig til side ved at området i større grad blir privatisert. 
3. Hjemmelshaver på gnr. 16, bnr. 6, pålegges å fjerne det ulovlige tiltaket og tilbakeføre 

området til den tilstand det var før tiltaket ble iverksatt, innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken er fattet. 

4. Det forhåndsvarsles samtidig at Eigersund kommune vurderer å fatte vedtak om 
tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 100,- per kalanderdag vedtaket ikke er oppfylt 
etter at fristen for å gjøre slik det står i punkt 3. Et evt. pålegg som ikke etterkommes 
innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme rettsvirkning 
som rettskraftig dom.  

5. Det ilegges gebyr for det merarbeid kommunen har hatt i forbindelse med det ulovlige 
byggearbeidet, kr 9.100,-, jf. gebyrregulativet for byggesaker. 

 
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. § 20, jf. § 32, jf. 
gebyrregulativet for byggesaker, jf. Reguleringsplan for skalldyrpark Lygre. 
 
Formannskapet: 
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanen for å 
oppgradere brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
dispensasjon ikke kan gis ettersom: 

a. Fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene samlet sett. 
b. En dispensasjon vil sette formålet i kommuneplanen (LNF-område) vesentlig 

til side ved at området i større grad blir privatisert. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. Kommuneplan for 
Eigersund kommune. 
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12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ROALD EIE (FRP) foeslo: 

1. ”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å oppgradere / utvide brygge på 
gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om tillatelse 
innvilges. 

2. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre for å oppgradere / utvide brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at dispensasjon kan anbefales ettersom: 

a) Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene samlet 
sett: 

- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
 

b) En dispensasjon ikke vil sette formålet i reguleringsplanen (friluftsområde i sjø) 
vesentlig til side. 

 
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. § 20, jf. 
Reguleringsplan skalldyrpark Lygre. 
 
Før endelig tillatelse / dispensasjon gis, må det innehentes uttalelse fra Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen.” 

 
 
 
Votering: 
Eies forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP). 
 
M-092/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å oppgradere / utvide brygge 
på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
tillatelse innvilges. 

2. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre for å oppgradere / utvide brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at dispensasjon kan anbefales ettersom: 

a) Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene samlet 
sett: 

- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
 

b) En dispensasjon ikke vil sette formålet i reguleringsplanen (friluftsområde i sjø) 
vesentlig til side. 

 
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. § 20, jf. 
Reguleringsplan skalldyrpark Lygre. 
 
Før endelig tillatelse / dispensasjon gis, må det innehentes uttalelse fra 
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen. 

 
Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen. 
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093/11: Referatsaker til miljøutvalgets møte 12.05.11  
 
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 29.04.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/12999 X 29.04.2011  
Byggesakssjefen delegert 01.04.11 - 
28.04.11 

2 11/8790 MP 23.03.2011  
Protokoll fra felles brukerutvalgs 
møte 23.03.2011 

 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
M-093/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

094/11: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 12.05.11  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.05.2011: 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
13/11: 

ARNE STAPNES (H) orienterte om at midlene – kr 1,5 mill. – som var avsatt til 
kommunalt vann til Lædre, ville stoppe med kaien. Det er urimelig at de private skal 
bekoste vannledning i den kommunale veien, dette må det legges inn kommunale midler 
til. Miljøavdelingen v/seksjon vann og avløp må evt. forskyve på andre prosjekt slik at 
beboerne på Lædre får kommunalt vann. På bakgrunn av ovennevnte foreslås følgende: 
(fellesforslag H + AP + FRP + KRF + SP + V) : 

”Budsjettvedtaket vedr. vann- og avløp til Lædre innebærer at dette skal legges i 
hele den kommunale veien.” 

 
 Votering: 
 Stapnes fellesforslag enstemmig vedtatt. 
 
14/11: 

ARNE STAPNES (H) tok opp situasjonen med tilkobling til allerede eksisterende private 
vannledninger. Dette gjelder to saker, og er av privatrettslig karakter, så det er vanskelig 
for kommunen å gripe inn. Det kommer også an på om det er regulert til en offentlig 
privat vei. 
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KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER vil ta seg av saken som gjelder 
Fuglodden, og prøve å få til en løsning. 

 
 
 
15/11: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om ikke kommunen har rutine for 
mottak av byggesøknader. Han hadde fått en henvendelse fra en søker som hadde søkt 
om byggetillatelse for to måneder siden, og denne lurte på om søknaden var mottatt. 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at det skal gis et svar innen 3 uker fra mottatt søknad. 

 
 
16/11: 

SISSEL VOILÅS (AP) tok opp situasjonen med vedlikeholdet som gjøres utendørs på 
Lagård bo- og servicesenter og sjukehuset. Her er to parkeringsplasser sopt, mens en 
bærer tydelig preg av at det ikke er gjort noe på lenge. Når det gjelder grøntområdet, så 
er noe slått, noe ikke.  
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om området på Lagård 
eies av både kommunen og Stavanger Universitetssjukehus, så det kan være ulik 
praksis på vedlikeholdet.  
Han vil imidlertid se på saken. 

 
 
17/11: 
 SISSEL VOILÅS (AP) stilte spørsmål om hva som skjer på Kreglingeveien. 
 
 KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER sjekker dette. 
 
 
 
18/11: 

SØLVI EGE (KRF) stilte spørsmål om hvorfor felles brukerutvalg får kommuneplanen til 
høring, men ikke miljøutvalget. 
 

 
ARNE STAPNES (H) svarte at det er et eget kommuneplanutvalg som behandler 
kommuneplanen, derfor får ikke miljøutvalget dette. 

 
 
 
19/11: 

SØLVE EGE (KRF) stilte spørsmål om det er garantiansvar når det gjelder nybygg. Hva 
er rutinen, hva med mangler? 

 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om saken og sa at 
kommunen har en garanti på 5 år når det gjelder utbedringer, dette gjelder fra bygget tas 
i bruk. 

 
 
 
20/11: 

ROALD EIE (FRP) etterlyser en sak til miljøutvalget som gjelder gnr.5 bnr.7 på 
Myklebust. Hvorfor tar noen saker urimelig lang tid, mens andre behandles meget raskt. 
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KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er lav bemanning på 
plankontoret, og derfor tar disse sakene lang tid. Skal imidlertid sjekke hvor langt saken 
er kommet. 
 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER og BYGGESAKSSJEFEN svarte 
på spørsmål fra forrige møte i miljøutvalget. 
 

  
Det ble delt ut rutiner (e-post datert 10.05.11) fra økonomiavdelingen ang. innfordring av 
dagbøter. Det er tidligere tatt opp i miljøutvalget hvordan kommunen krever inn 
dagbøtene. 

  
 
 
M-094/11 Vedtak: 
 
 Kommunalt vann - Lædre 

 
Budsjettvedtaket vedr. vann- og avløp til Lædre innebærer at dette skal legges i hele den 
kommunale veien. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


