
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 14.06.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:00   
Sak – fra / til: 095/11 - 111/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                            AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem)             
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                            FRP – Nybo, Therese (Medlem)  
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                   
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                   
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                         
SP – Gya, Tor Olav                              
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP - Voilås, Sissel (Nestleder)                                  FRP- Roald Eie (Medlem)      
AP – Løyning, Tove Helen (Medlem)                                                                                                  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (Varamedlem) 
AP – Veshovda, Svein N. (Varamedlem) 

 FRP – Hovland, Per (Varamedlem) 

 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen og byggesakssjef Jarle Valle. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 99/11, 100/11, 101/11, 102/11, 103/11, 104/11, 
105/11og 109/11 fra kl. 07.45. Det var også satt opp befaring på sak 107/11, men denne 
utgikk. Therese Nybo (FRP) deltok ikke på befaringen 

 Sak 107/11 - Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 3. Klagebehandling. Jonny Hovland – 
ble enstemmig trukket fra sakskartet ved møtets start. 

 Sølvi Ege (KRF) forlot møtet kl.14.45 under sak 111/11 - Spørsmål/orienteringer i 
miljøutvalgets møte 14.06.11 – etter avstemmingen av nr.21/11. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Arne Stapnes Randi S. Haugstad 
Utvalgsleder 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 

095/11 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 12.05.11  

096/11 Mindre reguleringsendring – brygger i Hatlevikbukta  

097/11 
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 – våningshus og driftsbygning, 
Leidland – 1. gangsbehandling 

 

098/11 
Mindre reguleringsendring gnr. 6 bnr. 26 – Skjelbreid – bestemmelse til 
boliger 

 

099/11 
Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak – Bod på eiendommen gnr. 5 
bnr. 153 – Rune Larsen, Maurholen – Varsel om pålegg 

 

100/11 
Søknad om dispensasjon/tillatelse til frittliggende bod/skjermet uteplass 
på eiendommen gnr. 5 bnr. 160 – Egil Eide, Maurholen – Varsel om 
pålegg 

 



101/11 
Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak – Frittliggende bod på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 157 – Erling Engelsvoll, Maurholen – Varsel om 
pålegg 

 

102/11 
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon – Frittliggende bod/tak over 
uteplass på eiendommen gnr. 5 bnr. 177 – Torbjørn Lyssand, Maurholen 
– Varsel om pålegg 

 

103/11 
Opparbeidelse av ulovlig veg, Sameie gnr. 5 bnr. 10, 14, 23 og 24 – 
Torfinn Myklebust, Torvald Torgersen, Karin Stapnes – Varsel om 
pålegg 

 

104/11 
Søknad om tillatelse til tiltak – Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 – 
Svanedal AS, Spinnerigaten 13 – Svanedalsgården 

 

105/11 
18 leiligheter gnr. 47 bnr. 997 – Larsen & Bjørkeland AS, Litla 
Langevatnet – felt K5. Klagebehandling. 

 

106/11 
Delegasjon etter plan og bygningsloven (2008) – delegering av 
myndighet i dispensasjonssaker til rådmannen 

 

107/11 Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 3. Klagebehandling. Jonny Hovland  

108/11 
Klage vedrørende dagmulkter – gnr. 7 bnr. 148 – Eldbjørg og Reidar 
Gullestad, Ytstebrødveien 21 

 

109/11 Klage – Bod gnr. 4 bnr. 21 og 68 – Løining AS, Skadbergstrondveien 49  

110/11 Referatsaker til miljøutvalgets møte 14.06.11  

111/11 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 14.06.11  

 
 
 
 



095/11: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 12.05.11  
 

 
Forslag til vedtak 30.05.2011: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 12.05.11 godkjennes. 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 ARNE STAPNES (H) viste til sak 94/11 - Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 
12.05.11- hvor han orienterte om saken vedr. kommunalt vann til Lædre. Setning nr. 2 
må omskrives for å få rett ordlyd: … ”Det er urimelig at de private skal betale for å koble 
seg på bekoste vannledning i den kommunale veien, dette må det legges inn 
kommunale midler til….” 

 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Stapnes merknader. 
 
M-095/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 12.05.11 godkjennes med Stapnes endring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

096/11: Mindre reguleringsendring – brygger i Hatlevikbukta  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2011: 
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hatlevikbukta 
ved at følgende justeringer blir gjort: 

1. Brygger vises som i plankart datert 21.02.2011. Ny tilhørende bestemmelse: ”Brygger 
skal dimensjoneres slik at de tåles belastningen i forhold til bølgeslag knyttet til trafikk 
i farleden. Dette skal dokumenteres av fagkyndig.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 
 
 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-096/11 Vedtak: 
 

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



1. Brygger vises som i plankart datert 21.02.2011. Ny tilhørende bestemmelse: 
”Brygger skal dimensjoneres slik at de tåles belastningen i forhold til bølgeslag 
knyttet til trafikk i farleden. Dette skal dokumenteres av fagkyndig.” 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
097/11: Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 – våningshus og 
driftsbygning, Leidland – 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2011: 
Reguleringsendring for reguleringsplan på gnr. 7 bnr. 20 mfl.- våningshus og driftsbygning, 
Leidland med kart og bestemmelser datert 14.04.2011 legges ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-097/11 Vedtak: 
 

Reguleringsendring for reguleringsplan på gnr. 7 bnr. 20 mfl .- våningshus og 
driftsbygning, Leidland med kart og bestemmelser datert 14.04.2011 legges ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
098/11: Mindre reguleringsendring gnr. 6 bnr. 26 – Skjelbreid – 
bestemmelse til boliger  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2011: 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Skjelbreid 6/26 mfl. Ved at følgende justeringer blir gjort i bestemmelsene: 
§ 1.1.1. endres til: 
”Tillatt bebygget areal, BYA , for hver tomt er 20%. I beregningen inngår ikke garasje. 
Gjennomsnittlig gesimshøyde over ferdig planert terreng må ikke overstige 5,00m for B1 og 
B2  4,00m for B3. Gjennomsnittlig mønehøyde over ferdig planert terreng må ikke overstige 
9,00m for B1 og B2, 9,00m for B3.  Bebyggelsen skal ha saltak med en takvinkel på mellom 
22 og 45 grader.  Møneretningen skal følge byggets lengderetning.” 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 
 



14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-098/11 Vedtak: 
 

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Skjelbreid 6/26 mfl. Ved at følgende justeringer blir gjort i bestemmelsene: 
§ 1.1.1. endres til: 
”Tillatt bebygget areal, BYA , for hver tomt er 20%. I beregningen inngår ikke garasje. 
Gjennomsnittlig gesimshøyde over ferdig planert terreng må ikke overstige 5,00m for B1 
og B2  4,00m for B3. Gjennomsnittlig mønehøyde over ferdig planert terreng må ikke 
overstige 9,00m for B1 og B2, 9,00m for B3.  Bebyggelsen skal ha saltak med en 
takvinkel på mellom 22 og 45 grader.  Møneretningen skal følge byggets lengderetning.” 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
099/11: Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak – Bod på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 153 – Rune Larsen, Maurholen – Varsel om 
pålegg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
1. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger hensyn som 
tilsier at det kan gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 4 (uthus, boder og lignende 
skal oppføres som tilbygg til hytta, slik at det ikke er mer enn en bygning på hver tomt) for 
oppføring av bod med tak bygget sammen med fritidsboligens hyttetak slik at tiltaket fremstår 
som en bygning. Eiendommens samlede bebygde areal er innenfor øvre grense for BYA for 
områder merket HF i kommuneplanen.   
 
Søknad om oppføring av bod med tak bygget sammen med tak til eksisterende fritidsbolig 
kan godkjennes. Frittliggende redskapsbod kreves fjernet.   
 

2. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32 Ulovlighetsoppfølging, at det er 
utført ulovlig byggearbeid (to frittliggende boder) i strid med reguleringsbestemmelse § 4. 
Frittliggende redskapsbod kreves fjernet innen 01.08.2011. Da byggearbeidene er utført 
uten at det er søkt om og uten 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 §§ 31-1 og 32-2. 

 
Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland for uttalelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 32-3 og Reguleringsplan 
for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 m.fl. med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1991. 
 
 
 
 



14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”1. Det gis byggetillatelse til tilbygg som omsøkt. 

  2. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32 Ulovlighetsoppfølging, at det 
      er utført ulovlig byggearbeid på en frittliggende bod i strid med  
      reguleringsbestemmelse § 4. Frittliggende redskapsbod kreves fjernet innen  
      30.06.2012. Da byggearbeidene er utført uten at det er søkt om og uten 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 §§ 31-1 og 32-2. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 32-3 og 
Reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 m.fl. med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1991.” 

      ----0---- 
 
Votering: 
Nygårds forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP). 
 
M-099/11 Vedtak: 
 

1. Det gis byggetillatelse til tilbygg som omsøkt. 
 

2. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32 Ulovlighetsoppfølging, at det 
er utført ulovlig byggearbeid på en frittliggende bod i strid med reguleringsbestemmelse 
§ 4. Frittliggende redskapsbod kreves fjernet innen 30.06.2012. Da byggearbeidene er 
utført uten at det er søkt om og uten 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 §§ 31-1 og 32-2. 
Dersom slike tiltak (frittliggende boder) skal tillates må dette endres gjennom 
reguleringsendring. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 32-3 og 
Reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 m.fl. med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1991. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
100/11: Søknad om dispensasjon/tillatelse til frittliggende 
bod/skjermet uteplass på eiendommen gnr. 5 bnr. 160 – Egil Eide, 
Maurholen – Varsel om pålegg  
 
Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 

1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknad datert 09.02.09 fra Egil Eide, naboprotest fra Liv 
Tone og Rolf Øiumshaugen og reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen og finner 
ikke, jfr. plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra § 4 i Reguleringsbestemmelser for Maurholen/ 



Myklebustvågen som forutsetter at uthus, boder og lignende skal oppføres som tilbygg til 
hytta, samt § 3-12 i kommuneplanbestemmelsene vedrørende bebygd areal på tomten 
og plan- og bygningslovens § 70.2 – vedrørende avstand til eiendomsgrensen.  
Søknad om oppføring av frittliggende bod på eiendommen gnr. 5 bnr. 160 avslås derfor. 
Dersom slike tiltak (frittliggende boder) skal tillates må dette endres gjennom 
reguleringsendring. 

 
2. Boden er allerede oppført uten at nødvendig tillatelse foreligger. Det ilegges derfor et 

gebyr for ulovlig byggearbeid på kroner: 9.282,-. Jamfør forskrift om plan- og 
byggesaksgebyrer i Eigersund kommune. 

 
3. Miljøutvalget gjør oppmerksom på at plan- og bygningslovens straffebestemmelser i  

§§ 110-116 b vil komme til anvendelse dersom boden ikke er fjernet 8 uker etter at 
endelig vedtak foreligger i saken. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen vedtatt 
i 1991 og plan- og bygningslovens §§ 20.6, 31.1 og §§ 110-116b. 

 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 3: 

….vil komme til anvendelse dersom boden ikke er fjernet 8 uker etter at endelig 
vedtak foreligger i saken  innen 30.06.2012.” 

 
Votering: 
Gyas forslag til endring i punkt 3 ang. dato vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for 

rådmannens innstilling punkt 3 ang. dato (AP). 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-100/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknad datert 09.02.09 fra Egil Eide, naboprotest fra Liv 
Tone og Rolf Øiumshaugen og reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen og finner 
ikke, jfr. plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra § 4 i Reguleringsbestemmelser for Maurholen/ 
Myklebustvågen som forutsetter at uthus, boder og lignende skal oppføres som tilbygg til 
hytta, samt § 3-12 i kommuneplanbestemmelsene vedrørende bebygd areal på tomten 
og plan- og bygningslovens § 70.2 – vedrørende avstand til eiendomsgrensen.  
Søknad om oppføring av frittliggende bod på eiendommen gnr. 5 bnr. 160 avslås derfor. 
Dersom slike tiltak (frittliggende boder) skal tillates må dette endres gjennom 
reguleringsendring. 

 
2. Boden er allerede oppført uten at nødvendig tillatelse foreligger. Det ilegges derfor et 

gebyr for ulovlig byggearbeid på kroner: 9.282,-. Jamfør forskrift om plan- og 
byggesaksgebyrer i Eigersund kommune. 

 
3. Miljøutvalget gjør oppmerksom på at plan- og bygningslovens straffebestemmelser i §§ 

110-116 b vil komme til anvendelse dersom boden ikke er fjernet innen 30.06.2012. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen vedtatt 
i 1991 og plan- og bygningslovens §§ 20.6, 31.1 og §§ 110-116b. 

 



Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
101/11: Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak – Frittliggende 
bod på eiendommen gnr. 5 bnr. 157 – Erling Engelsvoll, Maurholen 
– Varsel om pålegg  
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
1. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at dispensasjon i vesentlig 

grad vil tilsidesette hensyn bak reguleringsbestemmelsen § 4 (uthus, boder og lignende 
skal oppføres som tilbygg til hytta, slik at det ikke er mer enn en bygning på hver tomt). 
Det kan derfor ikke gis dispensasjon. Boden kreves fjernet. 

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

utført ulovlig byggearbeid (frittliggende bod) i strid med reguleringsbestemmelse § 4 og 
krever at bod fjernes innen 01.08.2011. Da byggearbeidet er utført uten at det er søkt om 
og uten 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 §§ 31-1 og 32-2. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 32-3 og 
Reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 m.fl. med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1991. 

 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 2: 
  … og krever at bod fjernes innen 01.08.2011 30.06.2012. …” 
 
 
SØLVI EGE (FRP) foreslo nytt punkt i rådmannens innstilling: 

”Dersom slike tiltak (frittliggende boder) skal tillates må dette endres gjennom 
reguleringsendring.” 

 
 
Votering: 
Nygårds forslag til endring i rådmannens innstilling punkt 2 ang. dato vedtatt med 8 stemmer 

mot 3 stemmer for rådmannens innstilling punkt 2 ang. dato (AP). 
Sølvi Eges forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-101/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at dispensasjon i vesentlig 
grad vil tilsidesette hensyn bak reguleringsbestemmelsen § 4 (uthus, boder og lignende 
skal oppføres som tilbygg til hytta, slik at det ikke er mer enn en bygning på hver tomt). 
Det kan derfor ikke gis dispensasjon. Boden kreves fjernet. 

 



2. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32 Ulovlighetsoppfølging, at det er 
utført ulovlig byggearbeid (frittliggende bod) i strid med reguleringsbestemmelse § 4 og 
krever at bod fjernes innen 30.06.2012. Da byggearbeidet er utført uten at det er søkt 
om og uten 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 §§ 31-1 og 32-2. 

 
3. Dersom slike tiltak (frittliggende boder) skal tillates må dette endres gjennom 

reguleringsendring 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 32-3 og 
Reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 m.fl. med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1991. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
102/11: Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon – Frittliggende 
bod/tak over uteplass på eiendommen gnr. 5 bnr. 177 – Torbjørn 
Lyssand, Maurholen – Varsel om pålegg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
1. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at dispensasjon i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensyn bak reguleringsbestemmelsen § 4 (uthus, boder og lignende skal 
oppføres som tilbygg til hytta, slik at det ikke er mer enn en bygning på hver tomt). Boden/tak 
over uteplass er frittliggende slik at det er oppført to byggverk/bygninger på tomten. Det kan 
derfor ikke gis dispensasjon. Den frittliggende boden/tak over uteplass kreves fjernet.  
 
2. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32 Ulovlighetsoppfølging, at det er 
utført ulovlig byggearbeid (frittliggende bod/tak over uteplass) i strid med 
reguleringsbestemmelse § 4 og krever at det frittliggende byggverket fjernes innen 
01.08.2011. Da byggearbeidet er utført uten at det er søkt om og uten 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 §§ 31-1 og 32-2. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 32-3 og Reguleringsplan 
for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 m.fl. med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1991. 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 2: 

….og krever at det frittliggende byggverket fjernes innen 01.08.2011 
30.06.2012.” 
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SØLVI EGE (FRP) foreslo nytt punkt i rådmannens innstilling: 
”Dersom slike tiltak (frittliggende boder) skal tillates må dette endres gjennom 
reguleringsendring.” 

 
 
Votering: 
Gyas forslag til endring i rådmannens innstilling punkt 2 ang. dato vedtatt med 8 stemmer mot 3 

stemmer for rådmannens innstilling punkt 2 ang. dato (AP). 
Sølvi Eges forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-102/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at dispensasjon i vesentlig 
grad vil tilsidesette hensyn bak reguleringsbestemmelsen § 4 (uthus, boder og lignende 
skal oppføres som tilbygg til hytta, slik at det ikke er mer enn en bygning på hver tomt). 
Boden/tak over uteplass er frittliggende slik at det er oppført to byggverk/bygninger på 
tomten. Det kan derfor ikke gis dispensasjon. Den frittliggende boden/tak over uteplass 
kreves fjernet.  

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

utført ulovlig byggearbeid (frittliggende bod/tak over uteplass) i strid med 
reguleringsbestemmelse § 4 og krever at det frittliggende byggverket fjernes innen 
30.06.2012. Da byggearbeidet er utført uten at det er søkt om og uten 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  
§§ 31-1 og 32-2. 
 

3. Dersom slike tiltak (frittliggende boder) skal tillates må dette endres gjennom 
reguleringsendring. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 32-3 og 
Reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 m.fl. med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1991. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
103/11: Opparbeidelse av ulovlig veg, Sameie gnr. 5 bnr. 10, 14, 23 
og 24 – Torfinn Myklebust, Torvald Torgersen, Karin Stapnes – 
Varsel om pålegg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
1. Miljøutvalget finner at anlagte veger er ulovlig etablert og er klart i strid med formål 

(friluftsformål) i Reguleringsplan for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 
m.fl., vedtatt 1991. Hensynet bak det regulerte formålet (sikre områdenes landskaps- og 
naturkvaliteter samt allmenn ferdsel) er vesentlig tilsidesatt ved at det i friluftsområdene 
er etablert privat gruslagt veg for motorisert ferdsel. Adkomst til fritidseiendommene skal 
være gangsti.  

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

utført ulovligbyggearbeid veger i strid med formål i reguleringsplanen og krever 
tilbakeføring til gangsti innen 01.10.11. Da byggearbeidet er utført uten at det er søkt om 
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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 §§ 19-2 og 32-3 og Reguleringsplan 
for Maurholen/Myklebustvågen – Del av gnr. 5 bnr. 10 m.fl. med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtatt i 1991. 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 2: 

….og krever tilbakeføring til gangsti innen 01.10.2011 30.06.2012.” 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av opplysninger angående 
ansvarsrett på denne veien – og tilliggende veier.” 

 
Votering utsettelsesforslag: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
Robertsons forslag og rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
M-103/11 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av opplysninger angående 
ansvarsrett på denne veien – og tilliggende veier. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

104/11: Søknad om tillatelse til tiltak – Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 
1682 – Svanedal AS, Spinnerigaten 13 – Svanedalsgården  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
Etter nøye vurdering av søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av reklamesøyle på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, nabomerknader fra Anna Fosse Sleveland, Alma Hellvik og 
Ann Jensen samt reguleringsplan for Bøckmannsbakken finner miljøutvalget at 
reklamesøylen er for høy og overdimensjonert i forhold til senterets størrelse og 
Svanedalsgårdens langstrakte og lave bygningsvolum. Reklamesøylen som omsøkt påvirker 
det visuelle miljøet i negativ retning ved at den vil bli svært dominerende i omgivelsene. 
Reklamesøylen godkjennes derfor ikke.   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og reguleringsplan 
for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996.  
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
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     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 

”Etter nøye vurdering av søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av reklamesøyle på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, nabomerknader fra Anna Fosse Sleveland, Alma Hellvik 
og Ann Jensen samt reguleringsplan for Bøckmannsbakken finner miljøutvalget at 
reklamesøylen er dimensjonert i forhold til senterets størrelse og at den er tilpasset 
Svanedalsgårdens langstrakte og lave bygningsvolum. Reklamesøylen bidrar til å samle 
annonseringen omkring ett element. Den påvirker ikke det visuelle miljøet i negativ 
retning. Reklamesøylen kan derfor godkjennes.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og 
reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996.” 

 
 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Etter nøye vurdering av søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av reklamesøyle på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, nabomerknader fra Anna Fosse Sleveland, Alma Hellvik 
og Ann Jensen samt reguleringsplan for Bøckmansbakken finner miljøutvalget å kunne 
godkjenne reklamesøylen under forutsetning av at reklamesøylens høyde reduseres fra 
7,0 meter til 5 meter og 7 paneler. Fargen til panelene skal ikke være hvite eller lyse.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og 
reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996.” 

 
 
Votering: 
Stapnes forslag falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (Arne Stapnes og Kjell Vidar Nygård, H). 
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Gyas forslag (Arne Stapnes 

og Kjell Vidar Nygård, H +  SP + FRP). 
 
M-104/11 Vedtak: 
 

Etter nøye vurdering av søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av reklamesøyle på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, nabomerknader fra Anna Fosse Sleveland, Alma Hellvik 
og Ann Jensen samt reguleringsplan for Bøckmannsbakken finner miljøutvalget at 
reklamesøylen er for høy og overdimensjonert i forhold til senterets størrelse og 
Svanedalsgårdens langstrakte og lave bygningsvolum. Reklamesøylen som omsøkt 
påvirker det visuelle miljøet i negativ retning ved at den vil bli svært dominerende i 
omgivelsene. Reklamesøylen godkjennes derfor ikke.   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og 
reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

105/11: 18 leiligheter gnr. 47 bnr. 997 – Larsen & Bjørkeland AS, 
Litla Langevatnet – felt K5. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.05.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra her og fru Luzon, sammen med tilsvaret fra 
ansvarlig søker, 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. 
Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 062/11 opprettholdes. 
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 
 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-105/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra her og fru Luzon, sammen med tilsvaret fra 
ansvarlig søker, 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. 
Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 062/11 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

106/11: Delegasjon etter plan og bygningsloven (2008) – delegering 
av myndighet i dispensasjonssaker til rådmannen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen: 
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
     bygningsloven i saker hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon. 
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
    dispensasjon. 
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget. 
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling. 
 
Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og 2. 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i 
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen: 
 
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
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bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til 
01.07.12. 
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om  
dispensasjon.  
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget. 
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling. 
 
Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.” 

 
Votering: 
Berentsens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (H). 
 
M-106/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen: 

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til 
01.07.12. 

2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om  
dispensasjon.  

3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget. 
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling. 

 
Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
107/11: Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 3. Klagebehandling. 
Jonny Hovland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.05.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra advokat Espen Andersen på vegne av Ivar Sæstad, 
samt det avslaget som byggesakssjefen har gitt, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble 
fattet. 
Byggesakssjefens vedtak i sak 484/10 opprettholdes, men lovhenvisningen for vedtakets 
begrunnelse og hjemmel skal være: 
Søknaden om fradeling av parsell fra gnr. 8, bnr. 3, avslås med følgende begrunnelse: 
- Parsellen er ikke sikret parkering på en forsvarlig måte, jf. plan- og bygningsloven 1985 §§ 
63 og 69. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95, jf. bestemmelser til 
reguleringsplan for Raudstø – Hovlandsstronde – Fuglodden. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
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14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

 Saken var oppsatt for befaring, men denne utgikk da saken ble trukket fra sakskartet. 
Dette med bakgrunn i at klagen fra advokaten var misvisende, noe det nå er ordnet opp i 
og saken løses administrativt. 

 
----0---- 

 
 
M-107/11 Vedtak: 
 

Saken ble trukket fra sakskartet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
108/11: Klage vedrørende dagmulkter - gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.05.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg og 
Reidar Gullestad på Miljøutvalgets vedtak M-074/11 av 12.04.11, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak M-074/11 
opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kapittel VI sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse, jamfør 
forvaltningslovens § 28. 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, 
 
M-108/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg og 
Reidar Gullestad på Miljøutvalgets vedtak M-074/11 av 12.04.11, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak M-074/11 
opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kapittel VI sammenholdt med plan- 
og bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b. 
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Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse, jamfør 
forvaltningslovens § 28. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

109/11: Klage - Bod gnr. 4 bnr. 21 og 68 - Løining AS, 
Skadbergstrondveien 49  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.05.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage fra Løining AS datert 05.01.11 og har 
kommet til at det ikke foreligger nye vesentlige momenter som ikke var kjent på 
vedtakstidspunktet. Miljøutvalget opprettholdes byggesakssjefens vedtak BMD 546/10 av 
21.12.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 27-1. 
 
Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
PER HOVLAND (FRP) foreslo: 

”Miljøutvalget har vurdert innkommet klage datert 05.01.11 fra Løining AS og de faktiske 
forhold for øvrig. Miljøutvalget finner at det ikke foreligger grunner til å avslå søknad om 
oppføring av bod og dermed tillate at privat vannforsyning benyttes selv om 
eiendommen er tilknyttet offentlig vannledning. Byggesakssjefens vedtak BMD 546/10 
av 21.12.10 oppheves med dette. 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for utstedelse av teknisk byggetillatelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1.” 

 
Votering: 
Hovlands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-109/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage datert 05.01.11 fra Løining AS og de faktiske 
forhold for øvrig. Miljøutvalget finner at det ikke foreligger grunner til å avslå søknad om 
oppføring av bod og dermed tillate at privat vannforsyning benyttes selv om 
eiendommen er tilknyttet offentlig vannledning. Byggesakssjefens vedtak BMD 546/10 
av 21.12.10 oppheves med dette. 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for utstedelse av teknisk byggetillatelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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110/11: Referatsaker til miljøutvalgets møte 14.06.11  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 30.05.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/13226 I 29.04.2011 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Nye retningslinjer for utredning av 
flom- og skredfare i 
arealplanlegging 

2 11/13846 U 06.05.2011 Autokroa Eiendom AS 
Midlertidig brakkerigg gnr. 107 bnr. 
22 - Dag Rune Skår, 
Sørlandsveien 314 

3 11/14422 X 11.05.2011  
Årsmelding 2010 - Felles 
brukerutvalg 

4 11/16120 X 30.05.2011  
Byggesakssjefen delegert 29.04.- 
29.05.11 

5 11/9950 U 01.06.2011 Steinar Berge 
Vedrørende opparbeidelse av vei 
på Risvik - gnr. 123 bnr. 5 , 8 

 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
 
M-110/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
111/11: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 14.06.11  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.06.2011: 
 
 
 
14.06.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
21/11: 

ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om miljøutvalget kan gi dispensasjon til at den 
nedbrente hytten i Maurholden på Hellvik kan bygges opp igjen. På bakgrunn av dette 
foreslås følgende: 

”Miljøutvalget anbefaler dispensasjon for oppføring av ny hytte på eksisterende  
grunnmur, gnr.5 bnr.179 i Maurholen, Hellvik.” 

   
Votering: 

  Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 
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22/11: 
ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om utviklingen på Tuå boligfelt på Hellvik, og 
hvorfor det er blitt overskridelser. 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det dessverre har blitt en 
del feilføringer. Det er igjen 8 tomter som ikke er solgt. Er usikker på om det er 
kostnadsoverskridelser i forbindelse med tomtene. 
Det vil bli lagt frem en skriftlig redegjørelse til miljøutvalgets møte i august. 

 
 
23/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) tok opp situasjonen når det gjelder byggehøyder (generelt). 
Når reguleringsbestemmelsene er med mønehøyde og gesims, bør en være 
konsekvente med å overholde disse bestemmelsene. Dersom en viker fra kravene, bør 
en være meget bevisst på hva en tillater. 

 
 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at i 
reguleringsbestemmelsene bør kravene til høyder tas inn (hvilke hus som bygges). 
 

 
24/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til reguleringsplanarbeidet i kommunen som tar så 
lang tid. Her bør det settes inn ressurser slik at det blir fortgang i plansakene.  
 
I tillegg kan det nevnes at miljøutvalget har etterlyst en reguleringsplan for Seksarvik i 
lang tid. Denne ønskes fremlagt i neste møte i utvalget. 

 
 
 
25/11: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om hvordan befatningen med 
trærne rundt kirken er. Har noen sjekket disse trærne, og er det noen planer for 
vedlikeholdet? 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det trolig er fjernet noen 
greiner, men vet ellers ikke hvordan trærnes befatning er.  
Han vil se på saken og sjekke dette. 
 

 
 
26/11: 

TOR OLAV GYA (SP) viste til avisomtale i Dalane Tidende i mai 2011 hvor Skåra 
gartneri straks hadde fått tillatelse til å sette i stand det som brant ned. I dette tilfellet ville 
søknad og behandlingstid tatt så lang tid at sesongen for blomstersalg ville vært over. 
Dette ble derfor en gladmelding som viser at saker kan løses raskt og til beste for alle. 
 

 
 
27/11: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om vedlikeholdet på fotballbanen på Helleland. 
Banen er i dårlig forfatning og neste ubrukelig.  

 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at både fotballbanen 
på Helland og på Slettebø er i dårlig forfatning. Det er funnet midler til å sette i stand 
begge banene, og dette vil bli utført snarest. 
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28/11: 

BRIT KVASSHEIM (V) tok opp situasjonen med dårlig sikt ved DIM sine containere for 
avfallssortering. Disse står plassert utenfor Nille på Torget, og nå når det er 
gjennomgangstrafikk av biler her, så er sikten dårlig. Er det mulig å flytte den ene som 
hindrer sikten ? 

 
 
 
29/11: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om de private nå er påkoblet vann- og 
kloakkledningsnettet på Hellvik. 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER vil sjekke saken. 

 
 
 
30/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om Dalane Miljøverk nå har fått tillatelse til å 
beholde miljøstasjonen på Sannarnes (v/FV 44) på Hellvik. 
 
 BYGGESAKSSJEFEN svarte at det nå er søkt om dispensasjon og tillatelse. 

 
 
 
31/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om Eigersund kommune har samarbeid med 
Dalane Miljøverk når det gjelder for eksempel nedgravde dunker. I Stavanger, Sandnes, 
Time og Klepp får en nesten ikke bygd nye boliger uten at disse kravene til 
avfallssortering er med. Dette er kanskje en løsning som etter hvert Eigersund kommune 
bør få. 

 
 KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er lite samarbeid med 
Dalane Miljøverk. Det er heller ikke diskutert om det kan bli aktuelt å ha nedgravde 
dunker her i kommunen. Vil ta kontakt med DIM for å diskutere saken. 

 
 
 
M-111/11 Vedtak: 
  
 Oppføring av ny hytte – Mauholen 
 

Miljøutvalget anbefaler dispensasjon for oppføring av ny hytte på eksisterende 
grunnmur, gnr.5 bnr.179 i Maurholen, Hellvik. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


