
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 11:00 Tidspunkt - til:  17:10  
Sak – fra / til: 112/11 - 151/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                             
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                            FRP – Nybo, Therese (Medlem)  
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                 FRP – Eie, Roald (Medlem)  
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                   
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                         
SP – Gya, Tor Olav                              
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem)   
AP - Voilås, Sissel (Nestleder)                        

AP – Løyning, Tove Helen (Medlem)                       

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (Varamedlem) 
AP – Veshovda, Svein N. (Varamedlem) 

AP – Vanglo, Terje (Varamedlem) 

 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, byggesakssjef Jarle Valle, plansjef 
Dag Kjetil Tonheim og rådgiver Tom Grøsfjell. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 117/11, 118/11, 119/11 og 146/11 fra kl. 08.10. Det var 
også satt opp befaring i sak 144/11 og 140/11, men disse utgikk.  

 Sak 140/11 - Riving samt oppføring ny bolig gnr. 13 bnr. 2215 - Ernst G. og Anne K. 
Jacobsen. Klage på byggesakssjefens vedtak angående tekniske planer – og sak 144/11 
- Bernt Berentsen - Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av vei/p-plasser til 
fritidsbolig/båthus, samt vurdering av ulovlig arbeid - Gnr. 5, bnr. 17, Stie - ble enstemmig 
trukket fra sakskartet under møtet. 

 Møtestart ble satt til kl. 11.00 p.g.a. mange saker skulle behandles i dagens møte. 
 SØLVI EGE (KRF) bemerket at det var en usedvanlig stor saksmengde til dagens møte, 

og at det burde vært fordelt på to møter. 
 
 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

112/11 
Reguleringsplan for del av Havsøy - Nyeveien, Dalaneveien, 
Havsøyveien og Kalhammerveien 2. gangsbehandling 

 

113/11 
Reguleringsendring  boligbebyggelse gnr. 46 bnr. 37 - Hafsøyveien 84 - 
2. gangsbehandling 

 

114/11 Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. 2. gangs behandling.  

115/11 
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei og 
småbåthavn - 2. gangsbehandling 

 

116/11 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 14.06.11  
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117/11 Parsell av gnr. 5 bnr. 7, Myklebust. Forespørsel om reguleringsendring.  

118/11 
Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 
og gnr. 48 bnr. 2 - 1. gangsbehandling 

 

119/11 
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - 
hytteområde, Eikestølveien 

 

120/11 Regulering - Skadbergstronda. Klagebehandling.  

121/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 59 - Janne Christin og Geir 
Lyngstad 

 

122/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 54 - Johnny Husveg og Grethe 
Gundersen 

 

123/11 Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 51 - Ole Johnny Gysland  

124/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 58 - Elna Voll og Kaare Asle 
Lundemoen 

 

125/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 56 - Ralf og Merete Halvorsrød, 
Risvikveien 42 

 

126/11 Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 57 - Harald Kalvik, Risvikveien  

127/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 53 - Geir Kåre og Nina Egeli 
Sandnes 

 

128/11 Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 65 - Lambotharan Thiyakarajah  

129/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 55 - Vidar og Trine Svendsen 
Høyvik 

 

130/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 67 - Emelthavarasu og Rita 
Jerupavathy Gabriel 

 

131/11 Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 63 - Marianne Åsheim  

132/11 
Klage - Vei og parkering til fritidsbolig/ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 52 
- Terje og Synnøve Lima Egeland, Risvikveien 53 

 

133/11 Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 44 - Arne Sverre Mathiesen  

134/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - Vei og parkering til fritidsbolig gnr. 123 bnr. 64 
- Bjørg Karin Kaavik 

 

135/11 
Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 62 - Arild og Randi Haugland 
Knarvik 

 

136/11 Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 68 - Henning og Mona Egholm  

137/11 
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. 
Klagebehandling. 

 

138/11 
Båthus/brygge gnr. 2 bnr. 99 - Petter E. Jørgensen, Seksarvik. Klage på 
behandlingsgebyr 

 

139/11 
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deling av 
grunneiendom, gnr. 7 bnr. 10 - Leidland. Behandling 2 

 

140/11 
Riving samt oppføring ny bolig gnr. 13 bnr. 2215 - Ernst G. og Anne K. 
Jacobsen. Klage på byggesakssjefens vedtak angående tekniske 
planer. 

 

141/11 Garasje gnr. 47 bnr. 310 - Stian Nilsen, Skoleveien 10. Klagebehandling.  
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142/11 
Garasje gnr. 47 bnr. 203 - Egil Rogstad, Nonsteinbakken 21. Klage på 
saksbehandlingsgebyr. 

 

143/11 
Fritidsbolig gnr. 24 bnr. 22 - Jan Gustav Knudsen, Lædreveien. Klage på 
behandlingsgebyr. 

 

144/11 
Bernt Berentsen - Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av vei/p-
plasser til fritidsbolig/båthus, samt vurdering av ulovlig arbeid - Gnr. 5, 
bnr. 17, Stie 

 

145/11 
Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om oppføring av tilbygg til 
eksisterende fritidsbolig - Gnr. 22 bnr. 56 - Ny behandling 

 

146/11 
Odd Roger Knutsen - Søknad om endring av tillatelse ifm. oppføring av 
naust - Gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3 

 

147/11 
Opparbeidelse av ulovlig veg, Sameie gnr. 5 bnr. 10, 14, 23 og 24 - 
Torfinn Myklebust, Torvald Torgersen, Karin Stapnes - Varsel om pålegg 
- Ny behandling 

 

148/11 Utbyggingsavtale gnr. 7 bnr. 96 - Knarrveien  

149/11 Referatsaker til miljøutvalgets møte 30.08.11  

150/11 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 30.08.11  

151/11 
Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus, Risvikveien 63. 
Klagebehandling. 
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112/11: Reguleringsplan for del av Havsøy - Nyeveien, Dalaneveien, 
Havsøyveien og Kalhammerveien 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsendring for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, Dalaneveien, 
Havsøyveien og Kalhammerveien for to 2-mannsboliger med kart og bestemmelser blir 
vedtatt som fremlagt med følgende endring i bestemmelsene: 

1. Avkjørsler skal tilfredsstille kravene i henhold til vegnormalen med tanke på frisikt, 
svingradius m.m. jfr. Håndbøk 017 og 263. 

2. Justert § 1; Eksisterende bebyggelse inngår i planen.  I felt B1 og B2 kan det 
oppføres ene- eller tomannsboliger med tilhørende anlegg der det er vist planlagt 
bebyggelse eller bebyggelse som inngår i planen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-112/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsendring for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, 
Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien for to 2-mannsboliger med kart og 
bestemmelser blir vedtatt som fremlagt med følgende endring i bestemmelsene: 

1. Avkjørsler skal tilfredsstille kravene i henhold til vegnormalen med tanke på 
frisikt, svingradius m.m. jfr. Håndbøk 017 og 263. 

2. Justert §1; Eksisterende bebyggelse inngår i planen.  I felt B1 og B2 kan det 
oppføres ene- eller tomannsboliger med tilhørende anlegg der det er vist planlagt 
bebyggelse eller bebyggelse som inngår i planen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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113/11: Reguleringsendring  boligbebyggelse gnr. 46 bnr. 37 - 
Hafsøyveien 84 - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 mannsbolig med 
tilhørende funksjoner med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i: 
Kart 

1. Svingradiusen til høyre ut mot kommunal veg utformes slik at den tilfredsstiller 
vegnormalen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-113/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 mannsbolig med 
tilhørende funksjoner med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i: 
Kart 
1. Svingradiusen til høyre ut mot kommunal veg utformes slik at den tilfredsstiller 

vegnormalen. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
114/11: Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. 2. gangs 
behandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området, datert 15.08.11, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 15.08.11, og planbeskrivelse, sist revidert 15.08.11, 
vedtas slik de nå foreligger.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 



 7

 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Plansjefen viste bilder og orienterte om endringene i reguleringsplanen for Bakkebø-området. 
      ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak: 
 ” - Områdene merket med 4 i gammel plan tas inn igjen som boligområde 

- Festsalen saneres 
Kunsten er høyst bevaringsverdig, men flyttbar og kan komme til bedre rett i 
egnet lokale.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
M-114/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området, datert 15.08.11, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 15.08.11, og planbeskrivelse, sist revidert 
15.08.11, vedtas med følgende endringer:  
 

- Områdene merket med 4 i gammel plan tas inn igjen som boligområde 
- Festsalen saneres 

Kunsten er høyst bevaringsverdig, men flyttbar og kan komme til bedre rett i 
egnet lokale 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

115/11: Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, 
vei og småbåthavn - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 30.03.2011 og 
bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende presisering i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan utvides med inntil 2 meter. 
 
Bestemmelse 

2. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
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30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ROALD EIE (FRP) foreslo:  

”Endring i rådmannens innstilling: 
    Kart 
      1. Pir tilhørende P. Seglem kan utvides forlenges med inntil 2 meter.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eies endring enstemmig vedtatt. 
 
 
M-115/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 30.03.2011 
og bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende presisering i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan forlenges med inntil 2 meter. 
 
Bestemmelse 

2. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

116/11: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 14.06.11  
 

Forslag til vedtak 16.08.2011: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 14.06.11 godkjennes. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
M-116/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 14.06.11 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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117/11: Parsell av gnr. 5 bnr. 7, Myklebust. Forespørsel om 
reguleringsendring.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert forespørselen om reguleringsendring for parsell av gnr. 5, bnr. 
7,og anbefaler at det kan igangsettes et reguleringsarbeid med sikte på å etablere 1 naust 
uten varig opphold på parsell av gnr. 5, bnr. 7 på følgende vilkår:  

- Området utenfor det området som foreslås omregulert til byggeområde for 
fritidsbebyggelse, omreguleres til privat småbåtanlegg i sjø.  

- Naustet skal plasseres i en av endene av parsellen og skal ikke være arealkrevende. 
- For øvrig må vedtaket i Kommunestyret 16.12.02 videreføres, sammen men med de 

endringer som er vedtatt i planen for øvrig i ettertid. 
- Resterende del vises som friluftsområde/grøntområde med sti. 
- Kommuneplanens bestemmelser legges til grunn. 
- Hele reguleringsplanen må nå fremstilles i digital form, og arbeidet med regulerings-

endringen må foregå i regi av og bekostes av tiltakshaver. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, jf. § 12-3. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ROALD EIE (FRP) foreslo: : 
 ”Endring i rådmannen innstilling, 2. strekpunkt: 

- Naustet skal plasseres i en av endene av parsellen. og skal ikke være 
 arealkrevende.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eies endring enstemmig vedtatt. 
 
M-117/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert forespørselen om reguleringsendring for parsell av gnr. 5, 
bnr. 7,og anbefaler at det kan igangsettes et reguleringsarbeid med sikte på å etablere 1 
naust uten varig opphold på parsell av gnr. 5, bnr. 7 på følgende vilkår:  

- Området utenfor det området som foreslås omregulert til byggeområde for 
fritidsbebyggelse, omreguleres til privat småbåtanlegg i sjø.  

- Naustet skal plasseres i en av endene av parsellen. 
- For øvrig må vedtaket i Kommunestyret 16.12.02 videreføres, sammen men med de 

endringer som er vedtatt i planen for øvrig i ettertid. 
- Resterende del vises som friluftsområde/grøntområde med sti. 
- Kommuneplanens bestemmelser legges til grunn. 
- Hele reguleringsplanen må nå fremstilles i digital form, og arbeidet med regulerings-

endringen må foregå i regi av og bekostes av tiltakshaver. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, jf. § 12-3. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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118/11: Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 
47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2 - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.06.2011: 
Forslag til reguleringsendring for gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 legges ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 

 ROALD EIE (FRP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hans mor er part i saken,  
jf. fvl. § 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Det var ikke innkalt vararepresentant, 
og det var kun 10 medlemmer til stede under behandling av saken. 

---- o ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-118/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og 
gnr. 48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 legges ut til offentlig ettersyn 
som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
119/11: Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 
m. fl. - hytteområde, Eikestølveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2011: 
Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – byggeområde 
for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig 
ettersyn når følgende endringer er gjort i : 
 
Kart: 

1. Hyttene påføres nummer. 
2. Byggegrensene skal gå i en avstand på 15 meter fra kommunal vei. 
3. Eksisterende avkjørsler langs kommunal veg må vises med pil på plankartet, 

herunder avkjørsel til kommunal veg fra parkeringsplasser vist i planen.  
4. Byggelinjen legges 20 meter fra nabogrensen av hensyn til landbruksdriften i den 

sørlige delen og antall fritidsboliger justeres utifra dette. 
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30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
    ----0---- 
 
SVEIN NARVE VESHOVDA (AP) foreslo nytt punkt: 
 ” - 3 hytter i feltets sørlige del tas ut av planen slik at det blir konsentrert/samlet  
                utbygging nord øst for veien. En ivaretar med dette landsbruksaktivit område.” 
  
 ”Nytt underpunkt til ovenstående: 

 Området som måtte bli ”spart” for hytteutbygging skal vises som 
landbruksområde.” 

 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 
 ”Tillegg i rådmannens innstilling punkt 2: 

             2. Byggegrensene skal gå i en avstand på 15 meter fra kommunal veis midtlinje.” 

 ”Nytt punkt 4 i rådmannens innstilling: 
         4. Byggelinjen legges 20 m fra nabogrensen i den sørvestlige delen av hensyn til 
                        landbruksdriften, og antall fritidsboliger justeres utfra dette.” 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Planen fremmes i to alternativer.  
             Den ene som fremlagt, og en der det er inntegnet vei til den enkelte hytte på nedsiden  
             av veien.” 
 
 ”Nytt punkt: 
 ” Gangsti til hytte mot sør må innarbeides i plan 1 og 2.” 
 
 ”Endring i bestemmelsene § 2 Bebyggelse og anlegg: 

2.1 – Fritidsboliger, 3. avsnitt: 
Det kan ikke installeres toalett i hyttene før det er bygget renseanlegg med 
tilfredsstillende renseeffekt, som er godkjent av Eigersund kommune. 
Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for toalett og avløp fra hyttene 
dersom kommunen finner at slike løsninger gir en fullt ut tilfredsstillende 
behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører til 
forurensing av omgivelsene.     

 
2.2 Avløpsanlegg 

….. Avløpsanlegget skal være felles for hytteområdet og godkjennes av 
Eigersund kommune.” 

 
Votering: 
Sølvi Eges tilleggsforslag til rådmannens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer 

for rådmannen innstilling punkt 2. 
Veshovdas forslag til nytt punkt 4 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer  (H+KRF+V). 
Sølvi Eges forslag til nytt punkt 4 og rådmannens innstilling punkt 4 kom ikke til votering på 

grunn av Vehovdas forslag til nytt punkt 4. 
Veshovdas forslag til nytt underpunkt til punkt 4 vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer (H+V). 
Nygårds forslag til nytt punkt vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (KRF+V). 
Nygårds forslag til nytt punkt ang. gangsti til hytte mot sør kom ikke til votering på grunn av 

Veshovdas forslag til nytt punkt 4 ble vedtatt. 
Nygårds forslag til endringer i bestemmelsene 2.1. og 2.2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannens punkt 2.1. og 2.2 i bestemmelsene. 
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Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-119/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – 
byggeområde for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser 
legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort i : 
 
Kart: 

1. Hyttene påføres nummer. 
2. Byggegrensene skal gå i en avstand på 15 meter fra kommunal veis midtlinje. 
3. Eksisterende avkjørsler langs kommunal veg må vises med pil på plankartet, 

herunder avkjørsel til kommunal veg fra parkeringsplasser vist i planen.  
4. 3 hytter i feltets sørlige del tas ut av planen slik at det blir konsentrert/samlet  

                 utbygging nord øst for veien. En ivaretar med dette landsbruksaktivit område. 
 Området som måtte bli ”spart” for hytteutbygging skal vises som 

landbruksområde 
5. Planen fremmes i to alternativer.  

              Den ene som fremlagt, og en der det er inntegnet vei til den enkelte hytte på  
nedsiden av veien  

 
Bestemmelse: 

§ 2  Bebyggelse og anlegg: 
2.1 – Fritidsboliger, 3. avsnitt: 

Det kan ikke installeres toalett i hyttene før det er bygget renseanlegg med 
tilfredsstillende renseeffekt, som er godkjent av Eigersund kommune. 
Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for toalett og avløp fra hyttene 
dersom kommunen finner at slike løsninger gir en fullt ut tilfredsstillende 
behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører til 
forurensing av omgivelsene.     

 
2.2 Avløpsanlegg 
….. Avløpsanlegget skal være felles for hytteområdet og godkjennes av 
Eigersund kommune.” 

 
                Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.10. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
120/11: Regulering - Skadbergstronda. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innholdet i klagen fra Advokatfirmaet Kjær på vegne av 
Christian Berg, og finner etter en samlet vurdering at det er den reguleringsplanen som ble 
vedtatt av Kommunestyret 09.06.08, sak 033/08, som er den reguleringsplanen som gjelder 
for området, på tross av Kommunestyrets vedtak av 16.11.09, sak 081/09, ettersom det 
sistnevnte vedtaket er fremkommet etter en uriktig saksbehandling. 
 
Miljøutvalget er videre av den oppfatning at det er behov for å gjennomføre en 
reguleringsendring for deler av Reguleringsplan for Skadbergstronda for å følge opp 
Kommunestyrets forståelse av vedtaket. Følgende endringer varsles i forhold til den planen 
som ble vedtatt av Kommunestyret 09.06.08, sak 033/08: 

1. Felles gangareal i felt F2 endres til Privat veg. Reguleringsbestemmelsene endres 
tilsvarende. 
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Eigersund kommune dekker kostnadene med reguleringsendringen. 
 
Dette innbærer at Miljøutvalget tar klagen til følgje. 
 
Partene har klagerett på første avsnitt i vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, forvaltningslovens §§ 28-
36 og Reguleringsplan for Skadbergstronda. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-120/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innholdet i klagen fra Advokatfirmaet Kjær på vegne av 
Christian Berg, og finner etter en samlet vurdering at det er den reguleringsplanen som 
ble vedtatt av Kommunestyret 09.06.08, sak 033/08, som er den reguleringsplanen som 
gjelder for området, på tross av Kommunestyrets vedtak av 16.11.09, sak 081/09, 
ettersom det sistnevnte vedtaket er fremkommet etter en uriktig saksbehandling. 
 
Miljøutvalget er videre av den oppfatning at det er behov for å gjennomføre en 
reguleringsendring for deler av Reguleringsplan for Skadbergstronda for å følge opp 
Kommunestyrets forståelse av vedtaket. Følgende endringer varsles i forhold til den 
planen som ble vedtatt av Kommunestyret 09.06.08, sak 033/08: 

2. Felles gangareal i felt F2 endres til Privat veg. Reguleringsbestemmelsene 
endres tilsvarende. 

Eigersund kommune dekker kostnadene med reguleringsendringen. 
 
Dette innbærer at Miljøutvalget tar klagen til følgje. 
 
Partene har klagerett på første avsnitt i vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, forvaltningslovens §§ 
28-36 og Reguleringsplan for Skadbergstronda. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
 
121/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 59 - Janne Christin 
og Geir Lyngstad  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Geir Lyngstad datert 14.06.11, men kan ikke 
se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at klagen bør 
tas til følge. 
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Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
M-121/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Geir Lyngstad datert 14.06.11, men kan 
ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at 
klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
122/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 54 - Johnny Husveg 
og Grethe Gundersen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Johnny Husveg og Grethe Gundersen datert 
14.06.11, men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som 
skulle tilsi at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
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M-122/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Johnny Husveg og Grethe Gundersen 
datert 14.06.11, men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige 
grunner som skulle tilsi at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
123/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 51 - Ole Johnny 
Gysland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Ole Johnny Gysland datert 14.06.11, men kan 
ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at klagen 
bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-123/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Ole Johnny Gysland datert 14.06.11, men 
kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at 
klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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124/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 58 - Elna Voll og 
Kaare Asle Lundemoen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Kaare Asle Lundemoen datert 16.06.11, men 
kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at 
klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-124/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Kaare Asle Lundemoen datert 16.06.11, 
men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle 
tilsi at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

125/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 56 - Ralf og Merete 
Halvorsrød, Risvikveien 42  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Ralf Halvorsrød datert 14.06.11, men kan ikke 
se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at klagen bør 
tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
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30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Ralf Halvorsrød datert 14.06.11 og har 
funnet å ta klagen til følge. 
3. ledd i miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 14.09.10 vedrørende ulovlighetsgebyr tas 
bort. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 

 En kan ikke se at det er opparbeidet vei eller parkeringsplass på tomten 
 
Kreditnota vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 31 og § 7 i gebyrregulativ for 
byggesaker.” 

 
 
Votering: 
Sølvi Eges forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP). 
 
M-125/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Ralf Halvorsrød datert 14.06.11 og har 
funnet å ta klagen til følge. 
3. ledd i miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 14.09.10 vedrørende ulovlighetsgebyr tas 
bort. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 

 En kan ikke se at det er opparbeidet vei eller parkeringsplass på tomten 
 

Kreditnota vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 31 og § 7 i gebyrregulativ for 
byggesaker. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

 
 
 
126/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 57 - Harald Kalvik, 
Risvikveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Harald Kalvik datert 31.05.11, men kan ikke se 
at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at klagen bør tas 
til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
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30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-126/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Harald Kalvik datert 31.05.11, men kan 
ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at 
klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
127/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 53 - Geir Kåre og 
Nina Egeli Sandnes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Geir Kåre og Nina Egeli Sandnes datert 
14.06.11, men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som 
skulle tilsi at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-127/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Geir Kåre og Nina Egeli Sandnes datert 
14.06.11, men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner 
som skulle tilsi at klagen bør tas til følge. 
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Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
128/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 65 - Lambotharan 
Thiyakarajah  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Lambotharan Thiyakarajah datert 21.06.11, 
men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi 
at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-128/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Lambotharan Thiyakarajah datert 
21.06.11, men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner 
som skulle tilsi at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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129/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 55 - Vidar og Trine 
Svendsen Høyvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Vidar Høyvik datert 10.06.11, men kan ikke se 
at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at klagen bør tas 
til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-129/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Vidar Høyvik datert 10.06.11, men kan 
ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at 
klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
130/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 67 - Emelthavarasu 
og Rita Jerupavathy Gabriel  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Gabriel Emelthavarasu datert 12.06.11, men 
kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at 
klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
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30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-130/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Gabriel Emelthavarasu datert 12.06.11, 
men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle 
tilsi at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
131/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 63 - Marianne 
Åsheim  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Marianne Åsheim datert 26.06.11, men kan 
ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at klagen 
bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-131/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Marianne Åsheim datert 26.06.11, men 
kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at 
klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
132/11: Klage - Vei og parkering til fritidsbolig/ulovlighetsgebyr - 
gnr. 123 bnr. 52 - Terje og Synnøve Lima Egeland, Risvikveien 53  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Terje og Synnøve Egeland datert 15.06.11, 
men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi 
at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-132/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Terje og Synnøve Egeland datert 
15.06.11, men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner 
som skulle tilsi at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

133/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 44 - Arne Sverre 
Mathiesen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Arne Sverre Mathiesen datert 14.06.11, men 
kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle tilsi at 
klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 
14.09.10. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF+SP+V). 
 
 
M-133/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Arne Sverre Mathiesen datert 14.06.11, 
men kan ikke se at det foreligger nye momenter eller andre særlige grunner som skulle 
tilsi at klagen bør tas til følge. 
Ulovlighetsgebyr vil med dette kreves inn som forutsatt i Miljøutvalgets vedtak M-111/10 
av 14.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
134/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - Vei og parkering til fritidsbolig 
gnr. 123 bnr. 64 - Bjørg Karin Kaavik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Njål Kaavik på vegne av Bjørg Karin Kaavik, 
datert 07.06.11 og har funnet å ta klagen til følge da det ikke er utført tiltak på eiendommen 
gnr. 123 bnr. 62 i strid med gjeldende reguleringsplan. 
Eventuell ulovlig bruk og/eller ulovlige tiltak av søknadspliktig art utført i forbindelse med 
eiendommen anses for å være omfattet av pålegg om tilbakeføring rettet mot hjemmelshaver 
til hovedbruket, gnr. 123 bnr. 3 og 5. 
 
Ulovlighetsgebyr ilagt i forbindelse med Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 14.09.10 vil med 
dette ikke bli innkrevd. 
 
Kreditnota vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
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30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-134/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Njål Kaavik på vegne av Bjørg Karin 
Kaavik, datert 07.06.11 og har funnet å ta klagen til følge da det ikke er utført tiltak på 
eiendommen gnr. 123 bnr. 62 i strid med gjeldende reguleringsplan. 
Eventuell ulovlig bruk og/eller ulovlige tiltak av søknadspliktig art utført i forbindelse med 
eiendommen anses for å være omfattet av pålegg om tilbakeføring rettet mot 
hjemmelshaver til hovedbruket, gnr. 123 bnr. 3 og 5. 
 
Ulovlighetsgebyr ilagt i forbindelse med Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 14.09.10 vil 
med dette ikke bli innkrevd. 
 
Kreditnota vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
135/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 62 - Arild og Randi 
Haugland Knarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Arild Knarvik mottatt av kommunen 07.06.11, 
og har funnet at det ikke er utført tiltak på eiendommen gnr. 123 bnr. 62 som er i strid med 
gjeldende reguleringsplan.  
Eventuell ulovlig bruk og/eller ulovlige tiltak av søknadspliktig art utført i forbindelse med 
eiendommen anses for å være omfattet av pålegg om tilbakeføring rettet mot hjemmelshaver 
til hovedbruket, gnr. 123 bnr. 3 og 5. 
 
Ulovlighetsgebyr ilagt i forbindelse med Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 14.09.10 vil med 
dette ikke bli innkrevd. 
 
Kreditnota vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-135/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Arild Knarvik mottatt av kommunen 
07.06.11, og har funnet at det ikke er utført tiltak på eiendommen gnr. 123 bnr. 62 som 
er i strid med gjeldende reguleringsplan.  
Eventuell ulovlig bruk og/eller ulovlige tiltak av søknadspliktig art utført i forbindelse med 
eiendommen anses for å være omfattet av pålegg om tilbakeføring rettet mot 
hjemmelshaver til hovedbruket, gnr. 123 bnr. 3 og 5. 
 
Ulovlighetsgebyr ilagt i forbindelse med Miljøutvalgets vedtak M-111/10 av 14.09.10 vil 
med dette ikke bli innkrevd. 
 
Kreditnota vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
136/11: Klage - Ulovlighetsgebyr - gnr. 123 bnr. 68 - Henning og 
Mona Egholm  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.08.2011: 
Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Henning og Mona Egholm datert 17.06.11 og 
har funnet å ta klagen til følge da det ikke er utført tiltak på eiendommen gnr. 123 bnr. 68 i 
strid med gjeldende reguleringsplan. 
Eventuell ulovlig bruk og/eller ulovlige tiltak av søknadspliktig art utført i forbindelse med 
eiendommen anses for å være omfattet av pålegg om tilbakeføring rettet mot hjemmelshaver 
til hovedbruket, gnr. 123 bnr. 3 og 5. 
 
Ulovlighetsgebyr ilagt i forbindelse med Miljøutvalgets vedtak M-111/10 den 14.09.10 vil med 
dette ikke bli innkrevd 
 
Kreditnota vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
M-136/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har vurdert innkommet klage fra Henning og Mona Egholm datert 17.06.11 
og har funnet å ta klagen til følge da det ikke er utført tiltak på eiendommen gnr. 123 bnr. 
68 i strid med gjeldende reguleringsplan. 
Eventuell ulovlig bruk og/eller ulovlige tiltak av søknadspliktig art utført i forbindelse med 
eiendommen anses for å være omfattet av pålegg om tilbakeføring rettet mot 
hjemmelshaver til hovedbruket, gnr. 123 bnr. 3 og 5. 
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Ulovlighetsgebyr ilagt i forbindelse med Miljøutvalgets vedtak M-111/10 den 14.09.10 vil 
med dette ikke bli innkrevd 
 
Kreditnota vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
137/11: Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 
11. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
1) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra tiltakshaver Kjetil Bentsen på ilagt gebyr for ulovlig 
byggearbeid på eiendommen gnr. 13 bnr. 1226 sak M-049/11, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig. Klagen inneholder ikke 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke 
medhold. 
 
2) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra nabo Akram Abehesht på miljøutvalgets vedtak i 
sak  M-049/11, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
vesentlige nye merknader som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke medhold. 
 
3) Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
4) Innkreving av gebyr utsettes i påvente av endelig vedtak i saken. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune 2011, §§ 7 og 8. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-137/11 Vedtak: 
 

1) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra tiltakshaver Kjetil Bentsen på ilagt gebyr for 
ulovlig byggearbeid på eiendommen gnr. 13 bnr. 1226 sak M-049/11, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig. Klagen 
inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. 
 
2) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra nabo Akram Abehesht på miljøutvalgets 
vedtak i sak  M-049/11, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye merknader som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis 
ikke medhold. 
 
3) Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
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4) Innkreving av gebyr utsettes i påvente av endelig vedtak i saken. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for plan- 
og byggesaker for Eigersund kommune 2011, §§ 7 og 8. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
138/11: Båthus/brygge gnr. 2 bnr. 99 - Petter E. Jørgensen, 
Seksarvik. Klage på behandlingsgebyr  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klag fra Petter E. Jørgensen og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klagen tas til følge når det gjelder det samlede behandlingsgebyret, ved at 
gebyret for selve tiltaket, kr 5.610,- reduseres med ytterligere 25 % (1.402,-) slik at gebyr for 
tiltaket er kroner 2.805,-.  Begrunnelsen for denne reduksjonen er at det ved rammetillatelse 
skal faktureres 50 % av gebyret og at det ved avslag skal faktureres § 50 % av gebyret. 
Jamfør gebyrregulativ for plan- og byggesaker §§ 3 og 6a.   
Dispensasjonsgebyret på kroner 16.320,- reduseres ikke. Begrunnelsen for at 
behandlingsgebyret ikke reduseres ytterligere/dispensasjonsgebyret opprettholdes, er at 
saksbehandlingsgebyret ikke er åpenbart urimelig i forhold til den arbeidstiden kommunen 
har hatt i saken, og at det i klagen ikke fremkommer nye vesentlige opplysninger som ikke 
var kjent da gebyret ble ilagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, jf. Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune, §§ 6, 6A, 7, 8, kap. 3.2.a og 3.7.a, forvaltningslovens 
§§ 28-36. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-138/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klag fra Petter E. Jørgensen og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen tas til følge når det gjelder det samlede 
behandlingsgebyret, ved at gebyret for selve tiltaket, kr 5.610,- reduseres med ytterligere 
25 % (1.402,-) slik at gebyr for tiltaket er kroner 2.805,-.  Begrunnelsen for denne 
reduksjonen er at det ved rammetillatelse skal faktureres 50 % av gebyret og at det ved 
avslag skal faktureres § 50 % av gebyret. Jamfør gebyrregulativ for plan- og byggesaker 
§§ 3 og 6a.   
Dispensasjonsgebyret på kroner 16.320,- reduseres ikke. Begrunnelsen for at 
behandlingsgebyret ikke reduseres ytterligere/dispensasjonsgebyret opprettholdes, er at 
saksbehandlingsgebyret ikke er åpenbart urimelig i forhold til den arbeidstiden 
kommunen har hatt i saken, og at det i klagen ikke fremkommer nye vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da gebyret ble ilagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, jf. Gebyrregulativ plan- 
og byggesaker for Eigersund kommune, §§ 6, 6A, 7, 8, kap. 3.2.a og 3.7.a, 
forvaltningslovens §§ 28-36. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
139/11: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deling av 
grunneiendom, gnr. 7 bnr. 10 - Leidland. Behandling 2  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Ludvig Leidland om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 7, bnr. 10, som skal tillegges eiendommen gnr. 7, bnr. 110, samt 
søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse punkt. 5.6 og regulerte 
eiendomsgrenser i reguleringsplanen, samt Fylkesmannes frarådning fra å gi dispensasjon, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om fradeling innvilges og søknaden 
om dispensasjon imøtekommes.  
 

1. Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Når det gjelder fordeler og ulemper, vises det til saksforelegget. Dispensasjonen 
medfører ikke at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

2. Før fradeling kan skje må det være utferdiget en tinglyst erklæring på eiendommen 
gnr. 7, bnr. 110 om at hjemmelshaver aksepterer at det ikke kan søkes om oppføring 
av ytterligere 1 fritidsbolig på denne grunneiendommen, og at det ikke kan søkes om 
fradeling av parsell fra gnr. 7, bnr. 110. 

3. Det tillates ikke satt opp stengsler i eller mot friluftsområdet som hindrer 
allmennhetens bruk av området som tillates skilt fra. 

4. Det tillates ikke inngrep på den aktuelle parsellen som virker skjemmende på 
naturopplevelsen i og ved det aktuelle området. Naturlig vegetasjon må i størst mulig 
grad bevares. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 bokstav m. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.” 
 
Votering: 
Gyas forslag til at punkt 2 strykes enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens punkt 2. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
M-139/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Ludvig Leidland om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 7, bnr. 10, som skal tillegges eiendommen gnr. 7, bnr. 110, samt 
søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse punkt. 5.6 og regulerte 
eiendomsgrenser i reguleringsplanen, samt Fylkesmannes frarådning fra å gi dispensasjon, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om fradeling innvilges og søknaden 
om dispensasjon imøtekommes.  
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1. Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Når det gjelder fordeler og ulemper, vises det til saksforelegget. Dispensasjonen 
medfører ikke at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

2. Det tillates ikke satt opp stengsler i eller mot friluftsområdet som hindrer 
allmennhetens bruk av området som tillates skilt fra. 

3. Det tillates ikke inngrep på den aktuelle parsellen som virker skjemmende på 
naturopplevelsen i og ved det aktuelle området. Naturlig vegetasjon må i størst mulig 
grad bevares. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 bokstav m. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

140/11: Riving samt oppføring ny bolig gnr. 13 bnr. 2215 - Ernst G. 
og Anne K. Jacobsen. Klage på byggesakssjefens vedtak angående 
tekniske planer.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage fra Bjørn Inge Kristensen, tiltakshaver Ernst 
G. og Anne K. Jacobsen sine merknader til klagen, og sakens dokumenter/fakta og har 
kommet til at byggesakssjefen vedtak av 03.03.09 om godkjenning av tekniske planer 
opprettholdes men gis følgende tilføyelse: 
1. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for ny bolig på gnr. 13, bnr. 2215, 
    skal Hyllebærveien være opparbeidet i samsvar med gjeldende reguleringsplan fram til 
    eiendomsgrensen i sørøstre hjørne av gnr. 13, bnr. 2215, der ny bolig vil få sin atkomst. 
    Det kreves ikke asfaltering av vegstrekningen, noe som medfører at kommunen ikke vil 
    overta vegen. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningsloven 1985, §§ 93-95. 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Saken var oppsatt for befaring, men denne utgikk da nabo og klager trekker klagen. 
Saken faller dermed bort fra sakskartet. 

 
----0---- 

M-140/11 Vedtak: 
 

Saken ble trukket fra sakskartet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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141/11: Garasje gnr. 47 bnr. 310 - Stian Nilsen, Skoleveien 10. 
Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Vigdis Efteland, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
momenter som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Klagers tap av 
formiddagssol på sin solplass og det forhold at vinduer i garasjens vestfasade gir innsyn til 
klagers solplass, anses ikke som tilstrekkelige begrunnelser for at byggesakssjefens vedtak 
av 31.05.11 kan oppheves eller endres. Byggesakssjefens vedtak av 31.05.11, sak 196/11, 
opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens §§ 
20-1, 19-2, 29-4 og reguleringsplan for Lagård – Hestholan – Hestvad bro. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Vigdis Efteland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold, ettersom klagen inneholder følgende 
vesentlige nye momenter som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet: 
1. 
2. 
Byggesakssjefens vedtak av 31.05.11, sak 196/11, oppheves. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens 
§§ 20-1, 19-2, 29-4 og reguleringsplan for Lagård – Hestholan – Hestvad bro. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket.” 

 
Trukket før votering. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-141/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Vigdis Efteland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager ikke gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye momenter som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 
Klagers tap av formiddagssol på sin solplass og det forhold at vinduer i garasjens 
vestfasade gir innsyn til klagers solplass, anses ikke som tilstrekkelige begrunnelser for 
at byggesakssjefens vedtak av 31.05.11 kan oppheves eller endres. Byggesakssjefens 
vedtak av 31.05.11, sak 196/11, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens 
§§ 20-1, 19-2, 29-4 og reguleringsplan for Lagård – Hestholan – Hestvad bro. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
142/11: Garasje gnr. 47 bnr. 203 - Egil Rogstad, Nonsteinbakken 21. 
Klage på saksbehandlingsgebyr.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Egil Rogstad på ilagt saksbehandlingsgebyr for 
dispensasjonssøknad. 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 
dispensasjon ble innvilget, samt fordi klagen ikke inneholder vesentlige nye momenter som 
ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Byggesakssjefens vedtak av 02.02.11 
stadfestes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativet for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune kap. 3.7.g samt §§ 7 og 8, plan- og bygningsloven § 33-1, jf. forvaltningsloven §§ 
2b og 28.  
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-142/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Egil Rogstad på ilagt saksbehandlingsgebyr for 
dispensasjonssøknad. 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 dispensasjon ble innvilget, samt fordi klagen ikke inneholder vesentlige nye 
momenter som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Byggesakssjefens 
vedtak av 02.02.11 stadfestes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativet for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune kap. 3.7.g samt §§ 7 og 8, plan- og bygningsloven § 33-1, jf. forvaltningsloven 
§§ 2b og 28.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
143/11: Fritidsbolig gnr. 24 bnr. 22 - Jan Gustav Knudsen, 
Lædreveien. Klage på behandlingsgebyr.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Jan Gustav Knudsen og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge når det gjelder det samlede saksbehandlings-
gebyret. Begrunnelsen for at saksbehandlingsgebyret ikke reduseres, er at saksbehandlings-
gebyret ikke er åpenbart urimelig i forhold til den arbeidstidsbruken kommunen har hatt i 
saken og at det i klagen ikke fremkommer nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent da 
gebyret ble ilagt. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, jf. Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune, §§ 6, 6A, 7, 8, kap. 3.0, 3.2.a og 3.4.b, forvaltnings-
lovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-143/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Jan Gustav Knudsen og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge når det gjelder det samlede 
saksbehandlings-gebyret. Begrunnelsen for at saksbehandlingsgebyret ikke reduseres, 
er at saksbehandlings-gebyret ikke er åpenbart urimelig i forhold til den 
arbeidstidsbruken kommunen har hatt i saken og at det i klagen ikke fremkommer nye 
vesentlige opplysninger som ikke var kjent da gebyret ble ilagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, jf. Gebyrregulativ plan- 
og byggesaker for Eigersund kommune, §§ 6, 6A, 7, 8, kap. 3.0, 3.2.a og 3.4.b, 
forvaltnings-lovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
144/11: Bernt Berentsen - Søknad om dispensasjon for 
opparbeidelse av vei/p-plasser til fritidsbolig/båthus, samt 
vurdering av ulovlig arbeid - Gnr. 5, bnr. 17, Stie  
Rådmannens forslag til vedtak 25.07.2011: 
 

1) Miljøutvalget finner ikke at det er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt. 
Dette med bakgrunn i de forhold som plan- og bygningslovens § 19 fastsetter at 
må være til stede for at det skal kunne gis dispensasjon. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 

 
2) Vei og parkeringsplasser er ulovlig opparbeidet, da de er opparbeidet før søknad 

er sendt til kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og 
bygningslovens § 20-1. Tiltaket er også i strid med gjeldende reguleringsformål. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1.  
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3) Da vei og parkeringsplasser er opparbeidet i strid med plan- og bygningsloven og 
gjeldende reguleringsplan, pålegges tiltakshaver senest 8 uker etter at endelig 
vedtak foreligger, å tilbakeføre arealet til slik det var før opparbeidelsen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3. 
 

4) Dersom ulovlig opparbeidet vei og parkeringsplasser ikke blir fjernet og tilbakeført 
til slik det var opprinnelig, i henhold til ovenfor pkt. 3, pålegges eier av 
eiendommen gnr. 5, bnr. 17 en løpende tvangsmulkt stor kr. 150,- pr. dag dersom 
frist satt i pkt. 3 oversittes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3. 

 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Saken var oppsatt for befaring, men denne utgikk da tiltakshaver ikke hadde muligheter 
for å møte til befaringen. Saken ble dermed utsatt fra dagens sakskart, og settes opp til 
neste møte i miljøutvalget 20.09.11. 

 
----0---- 

 
M-144/11 Vedtak: 
 

Saken ble utsatt og behandles i neste møte i miljøutvalget den 20.09.11. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

145/11: Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om oppføring av 
tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Gnr. 22 bnr. 56 - Ny behandling  
Rådmannens forslag til vedtak 22.07.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i 
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra plan- og 
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en konkret vurdering 
funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
 
Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr. 
plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse: 
 

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i reguleringsbestemmelsene 
overholdes. 

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 22, bnr. 
92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2. 

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen. 
 
Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår: 
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor tilbygg 
som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med. 
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2. 
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-145/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i 
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra 
plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
 
Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, 
jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse: 
 

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes. 

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 22, 
bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2. 

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen. 
 
Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår: 
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med. 
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2. 
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
146/11: Odd Roger Knutsen - Søknad om endring av tillatelse ifm. 
oppføring av naust - Gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3  
  

Rådmannens forslag til vedtak 22.07.2011: 
Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende og 
funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2, og med bakgrunn i dette avslås 
søknaden om endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i fasade mot sjø må fjernes, 
og tiltaket oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget den 20.01.09 (sak 019/09). 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1 og 29-2. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 

 Rådmannen endret sin innstilling med følgende tillegg slik: 
   ”Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.” 

     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H+AP+FRP+KRF+SP+V): 
 ” Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8: 

  Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-. 
  Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ. 
 
  Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak  
  foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter  
  à kr 300,-.” 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling med endring og Stapnes fellesforslag enstemmig vedtatt. 
 
M-146/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende og 
funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og kap. 32, og med bakgrunn i dette 
avslås søknaden om endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i fasade mot sjø 
må fjernes, og tiltaket oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget den 20.01.09 (sak 
019/09). Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust. 
 

 Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8: 
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-. 
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ. 
 
Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak  
foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter  
à kr 300,-. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
147/11: Opparbeidelse av ulovlig veg, Sameie gnr. 5 bnr. 10, 14, 23 
og 24 - Torfinn Myklebust, Torvald Torgersen, Karin Stapnes - 
Varsel om pålegg - Ny behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.08.2011: 
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 
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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 
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. 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Endring i dato i rådmannens innstilling, punkt 2: 
   …….at det er utført ulovligbyggearbeid veger i strid med formål i reguleringsplanen og 

 krever tilbakeføring til gangsti innen 01.10.11 30.06.12. 
  
 Nytt punkt: 

- All motorisert ferdsel til fritidseiendommen er forbudt fra dags dato. Overtredelse vil bli  
bøtelagt i henhold til § 32, jfr. plan- og bygningsloven.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Robertsons endring/tillegg enstemmig vedtatt. 
 
M-147/11 Vedtak: 
 

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 30.06.12. Da byggearbeidet er utført uten at det 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. 

 
3. All motorisert ferdsel til fritidseiendommen er forbudt fra dags dato. Overtredelse vil bli  

bøtelagt i henhold til § 32, jfr. plan- og bygningsloven. 
 

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. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

148/11: Utbyggingsavtale gnr. 7 bnr. 96 - Knarrveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2011: 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret forslag om godkjenning av utbyggingsavtalen  
mellom Hellvik Hus Hellvik AS og Eigersund kommune, datert 26.06.11, for boligfeltet i 
Knarrveien, Vadlåsmyra. 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Endring/tillegg i UTBYGGINGSAVTALE – Avtaleforslag 29.06.2011: 

4.0 OVERTAGELSE AV ANLEGG/AREAL  
Tillegg til punkt 4.1: 
Det skal ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse før kommunen har overtatt 
teknisk anlegg. 

 
4.6 Drift og vedlikehold av fellesområder/felles lekeplasser som ikke overtas av  

kommunen, overlates til lokal velforening. Bestemmelse om dette…….. 
   
  4.9 Tillegg: 
         Beregningsgrunnlaget er lik kr 400.000,- pr. boenhet.”    
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds endring/tillegg i utbyggingsavtalen enstemmig vedtatt. 
 
 
M-148/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret forslag om godkjenning av utbyggingsavtalen  
mellom Hellvik Hus Hellvik AS og Eigersund kommune, datert 26.06.11, for boligfeltet i 
Knarrveien, Vadlåsmyra, med følgende endringer: 
 

  Endring/tillegg i UTBYGGINGSAVTALE – Avtaleforslag 29.06.2011: 
4.0 OVERTAGELSE AV ANLEGG/AREAL  

Tillegg til punkt 4.1: 
Det skal ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse før kommunen har overtatt 
teknisk anlegg. 

 
4.6 Drift og vedlikehold av fellesområder/felles lekeplasser som ikke overtas av  

kommunen, overlates til lokal velforening. Bestemmelse om dette…….. 
   

4.9  Tillegg: 
         Beregningsgrunnlaget er lik kr 400.000,- pr. boenhet.”   
 
Vedtaket er enstemmig. 
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149/11: Referatsaker til miljøutvalgets møte 30.08.11  
 
 
 
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 30.08.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/11841 I 04.04.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Fasadeendring gnr. 13 bnr. 
1329, Storgt. 11 - Cabecca 
Holding as - klagen tas til følge 

2 11/17550 I 06.06.2011 Skadberg Camping AS 

Skadberg Camping - nytt 
reguleringskart og oppjustering 
av bestemmelsene er 
utarbeidet for 

3 11/17741 I 08.06.2011 Svein Bernhard Mong 
Tømmestasjoner for 
bobilturister - forurensingsloven 

4 11/17826 U 10.07.2011 Dalane Miljøverk IKS 

Tillatelse til tiltak/dispensasjon - 
Returstasjon for hytteavfall gnr. 
60 bnr. 445 - Dalane Miljøverk 
IKS, Sandarnes 

5 11/18233 I 31.05.2011 
Direktoratet for 
naturforvaltning 

Høring på forslag til ny forskrift 
om jakt- og fangsttider samt 
sanking av egg og dun for 
perioden 01.01.12 - 31.03.17 

6 11/19784 I 24.06.2011 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Svåheia vindkraftverk med 
tilhørende nettilknytning Skåra - 
Svåheia - Orientering om 
vedtak 

7 11/20340 U 13.07.2011 Dalane Miljøverk IKS 

Vedrørende tillatelse til 
tiltak/dispensasjon - 
Returstasjon for hytteavfall gnr. 
60 bnr. 445 - Dalane Miljøverk 
IKS, Sandarnes 

8 11/20025 U 16.07.2011 
Hilde Frøytlog Karlsen 
og Trond Karlsen 

Tillatelse til tiltak/dispensasjon - 
Riving fritidsbolig samt 
oppføring av ny fritidsbolig 
gnr.116 bnr.77 - Hilde Frøytlog 
Karlsen og 

9 11/20560 U 17.07.2011 
Sameiet 
Piggsteinbakken 

Tillatelse til tiltak/dispensasjon - 
Garasjebygg gnr. 45 bnr. 272 
sek.nr. 1 - 5 - Piggsteinbakken 

10 11/21340 I 25.07.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Klage - pålegg om retting, gnr.4 
bnr.129 - klagen tas ikke til 
følge 

11 11/22325 X 16.08.2011  
Byggesakssjefen delegert 
30.05.- 15.08.11 

12 11/21423 I 26.07.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Anmodning om omgjøring av 
Fylkesmannens vedtak - 
fasadeendring  gnr. 13 bnr. 
1329 
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30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
M-149/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
 
150/11: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 30.08.11  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 30.08.2011: 
 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
32/11: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om hvordan det er mulig at det nylig er 
oppført en hytte i Fiskarvik, en byggesøknad som miljøutvalget avslo for ca. 1 år siden. 
 
 BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at der er sendt brev til hytteeieren. 

 
 
33/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) ble kontaktet av leder for Hellvik Idrettslag som lurte på om 
kommunens leieavtale i Brunnmyra skulle forlenges. Barnehagen leier for tiden lokaler 
av idrettslaget. 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er ventet inn anbud 
på bygging av ny barnehage i løpet av september 2011. Det vil imidlertid ikke stå ferdig 
en ny barnehage på Hellvik før sommeren 2012, så han vil sjekke om avtalen er 
forlenget. 
 

 
34/11: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om hvordan det går med saksbehandlingen 
ved byggesaksavdelingen.  
 
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at fristene overholdes, men at det allikevel er ca 
330 saker til behandling. 
 

 
35/11: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om det er gjort noe i forbindelse med at det er stor 
fare for oversvømmelse i Lundeåne, og skadene det kan medføre. 
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KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er nedsatt en gruppe 
bestående av Vegvesenet, NVE og kommunen som skal møtes 31.08.11. 
Ekstra tiltak som justering av voller, videreføring av mur m.m. skal nå settes i verk. Det 
er også ordnet opp på motsatt side av Svanedalsområdet, og her er det blant annet 
fjernet en del trær. På Mjølhus er det også tiltak på gang. 

 
 
36/11: 
 TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om status for Ramslandfeltet på Helleland. 
 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at en har vært i møte med 
grunneier, og det ventes på tilbakemelding fra denne. 

 
 
37/11: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om det er mulig å få fortgang i arbeidet med å 
fjerne farlige planoverganger på bl.a. Sleveland. På bakgrunn av dette ble følgende 
foreslått: 

”Miljøutvalget ber rådmann og ordfører snarest å ta initiativ til et møte med 
Jernbaneverket for å få fortgang i arbeidet med fjerning av planovergangene på 
Sleveland og andre planoverganger i Eigersund kommune.” 

 
Votering: 
Gyas forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
38/11: 

BRIT L. KVASSHEIM (V) hadde hørt at kommunen hadde mottatt en vannfontene i 
gave, og lurte på hvor denne eventuelt skulle plasseres. 
 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at fontenen foreløpig sto på 
lageret, men at den muligens skal plasseres i ”Torvområdet”. En må se på mulige 
løsninger. 
 

 
39/11: 

BRIT L. KVASSHEIM (V) tok opp spørsmålet om hvorfor ikke bussene kan kjøre opp i 
rundkjøringen ved sjukehuset på Lagård. Det er eldre mennesker som ikke kan benytte 
bussen da de har vanskeligheter med å stå og vente ved veien, og det er også et stykke 
å gå ned til Sjukehusveien. 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at kommunen har vært i 
kontakt med Kolumbus ang. dette spørsmålet, men busselskapet vil ikke kjøre i 
rundkjøringen da det som oftest står ulovlig parkerte biler der. Tidligere har det også 
oppstått en episode hvor en buss kjørte på en bil, og selskapet ble 
erstatningsansvarlige. Dette er bakgrunnen for at Kolumbus ikke kjører opp foran 
sjukehuset. 

 
 
40/11: 

TERJE VANGLO (AP) tok opp situasjonen med at det står en ulovlig parkert bil på 
parkeringsplassen ved ”Gamlis” (Husabø ungdomsskole). Bilen sperrer veien for 
kommunale anleggsmaskiner som skal passere. Kan noe gjøres med dette? 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er kirkevergen som 
disponerer området, og det er derfor ikke noen sak for politiet. 
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Kanskje bileier bør få en lapp med beskjed om at bilen fjernes på eiers regning? 
 
 
41/11: 

TERJE VANGLO (AP) stilte spørsmål om det er lovlig å anlegge brygger på 
Langevatnet, dette vannet ligger mellom Fotland og Ege.  

 
 
 
42/11: 

ROALD EIE (FRP) stilte spørsmål om hvordan det er mulig å få klagerett etter at 
klagefristen er gått ut? 
 
LEDER I MILJØUTVALGET svarte at det av og til har oppstått ting som gjør at 
klagefristen bør forlenges. Et eksempel kan være at brev som mottaker har fått har blitt 
misforstått, da bør det åpnes for utvidet/forlenget klagefrist. 

 
 
 
M-150/11 Vedtak: 
 
 Planoverganger  
 

Miljøutvalget ber rådmann og ordfører snarest å ta initiativ til et møte med 
Jernbaneverket for å få fortgang i arbeidet med fjerning av planovergangene på 
Sleveland og andre planoverganger i Eigersund kommune. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
151/11: Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus, Risvikveien 63. 
Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2011: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kari Østerhus, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 

1. Punkt 1 i klagen, som gjelder at vedtaket er sendt til søkers ektefelle, og ikke til 
henne, er det ikke klagerett på. Denne delen av klagen avvises derfor. 

2. Punkt 2 i klagen, som gjelder at faktura for dispensasjon er sendt til søkers ektefelle, 
og ikke til henne, er det ikke klagerett på. Denne delen av klagen avvises derfor. 

3. Punkt 3 i klagen, som gjelder lovanvendelsen, og der det ifølge klager kan være en 
saksbehandlingsfeil, tas ikke til følge. Miljøutvalget er av den oppfatning at søknaden 
skal behandles etter plan- og bygningslovens regler, og at vedtaket skal hjemles i 
denne loven. 

4. Punkt 4 i klagen, som gjelder gebyrets størrelse, tas ikke til følge. Miljøutvalget finner 
at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig.  

 
Partene har klagerett på avvisningsvedtaket i forhold til punkt 1 og 2. 
 
Klagens punkt 3 og 4 oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune 2011, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. 
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30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kl. § 31.3. 
     ----0---- 
 
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo: 
 ”Behandlingsgebyret bortfaller.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Kvassheims forslag (V). 
 
 
M-151/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kari Østerhus, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 

1. Punkt 1 i klagen, som gjelder at vedtaket er sendt til søkers ektefelle, og ikke til 
henne, er det ikke klagerett på. Denne delen av klagen avvises derfor. 

2. Punkt 2 i klagen, som gjelder at faktura for dispensasjon er sendt til søkers ektefelle, 
og ikke til henne, er det ikke klagerett på. Denne delen av klagen avvises derfor. 

3. Punkt 3 i klagen, som gjelder lovanvendelsen, og der det ifølge klager kan være en 
saksbehandlingsfeil, tas ikke til følge. Miljøutvalget er av den oppfatning at søknaden 
skal behandles etter plan- og bygningslovens regler, og at vedtaket skal hjemles i 
denne loven. 

4. Punkt 4 i klagen, som gjelder gebyrets størrelse, tas ikke til følge. Miljøutvalget finner 
at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig.  

 
Partene har klagerett på avvisningsvedtaket i forhold til punkt 1 og 2. 
 
Klagens punkt 3 og 4 oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune 2011, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 



 


