
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 20.09.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:45   
Sak – fra / til: 152/11 - 164/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                              AP - Voilås, Sissel (Nestleder)                 
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                              AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem)            
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                               FRP – Nybo, Therese (Medlem)    
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                        FRP- Roald Eie (Medlem)                                 
SP – Gya, Tor Olav                              
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim og 
byggesakssjef Jarle Valle. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 157/11 og 158/11 fra kl. 10.00.  
 Deler av sak 163/11 - Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 20.09.2011 ble 

behandlet i lukket møte jf. kl. § 31, nr. 3. Behandlingen finnes i eget protokollvedlegg, 
j.nr.:11/25558. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arne Stapnes  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Miljøutvalget 



 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 
 Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
 Nestleder Sissel Voilås 

Tove Helen Løyning 
Bjørn Reidar Berentsen 
 

1 Anders Ege 
2 Svein Narve Veshovda 
3 Terje Vanglo               
4 Lise Knarrum 
5 Else Berggård 
 

 Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
 Roald Eie 

Therese Nybo 
 

1 Tommy Bjellås 
2 Per Hovland 
3 Gunn Elin Hestetun 
4     Terje Svanes 
 

 Høyre Varamedlemmer 
 Leder Arne Stapnes 

Astrid Hetland Robertson 
Kjell Vidar Nygård 
 

1 Bjørn Carlsen 
2 Liv Tone Øiumshaugen 
3 Sem Johne Hadland    
4 Aud Eli Ege Tønnesen 
5 Henry Øglend 
 

 Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
 Sølvi Ege 

 
1 Bjørn Arild Omdal 
2 Bente Skåra Gunvaldsen 
3 Oddvar Tengesdal 
 

 Senterpartiet Varamedlemmer 
 Tor Olav Gya 

 
1 Ruth Evy Berglyd 
2 Bernt Koldal 
3 Marit Undheim 
 

 Venstre Varamedlemmer 
 Brit L. Kvassheim 

 
1 Øyvind Misje 
2 Kenneth Andersen 
3 Heidi Blitzner 
 

 
 
 
 
  
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

152/11 
Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, brygge/kaianlegg, 
småbåthavn, grøntområde m.m - 2. gangsbehandling 

 

153/11 
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 - våningshus og driftsbygning, 
Leidland - 2. gangsbehandling 

 

154/11 
Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane 
energi - 2. gangsbehandling 

 

155/11 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 30.08.11  



156/11 
Forespørsel om reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik hyttefelt 
og omliggende område 

 

157/11 
Forespørsel om reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 
5 mfl. 

 

158/11 
Bernt Berentsen - Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av vei/p-
plasser til fritidsbolig/båthus, samt vurdering av ulovlig arbeid - Gnr. 5, 
bnr. 17, Stie 

 

159/11 
Dispensasjon/ Opparbeidelse av ny avkjørsel gnr. 7 bnr. 88 og 58 - 
Svanavågen, 2.gangs behandling 

 

160/11 
Vedr. bod og garasje på eiendommen gnr. 5 bnr. 135 - Rune Sverre 
Gåsland og Tor Olav Gåsland, Maurholen - Varsel om 
overtredelsesgebyr 

 

161/11 
Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Dispensasjon og tillatelse til 
tiltak. 

 

162/11 Referatsaker til miljøutvalgets møte 20.09.11  

163/11 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 20.09.11  

164/11 
Varsel om pålegg - Ulovlig disponering parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 
1250 

 

 
 
 
 



152/11: Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, 
brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde m.m - 2. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med tilhørende 
anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir vedtatt med følgende 
endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang og 

lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 
6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 

småbåthavnen. 
7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 

utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 
9. Kommunen kan kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens Vegvesen 

ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til eiendommene. 
12. §13-2 tas ut. 
13. §17 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 

 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 9: 
  Kommunen kan skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Tillegg i rådmannens innstilling, bestemmelsene: 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  § 7 Adkomstvei 

7.1 Det skal etableres adkomstveg som vist i planen. Vegbredde er 
regulert til 5,0 meter. Den private vegen skal være åpen for allmenn 
ferdsel til friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer.” 

 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 4: 

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel.” 
 
  
 



”Tillegg i rådmannens innstilling, bestemmelsene: 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  § 8 Vaskeplass 
   8.2 Ved etablering av vaskeplass for båter må det etableres 

 oppsamlingsplass for forurenset spylevann. Det må søkes  
om utslippstillatelse.” 

   
Votering: 
Berentsens forslag til endring i punkt 9 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 9. 
Robertsons forslag til tillegg i bestemmelsene § 7, punkt 7.1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer 

for rådmannen innstilling i bestemmelsene § 7, punkt 7.1. 
Eies forslag til endring i punkt 4 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 4. 
Eies forslag til tillegg i bestemmelsene § 8, punkt 8.2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannen innstilling i bestemmelsene § 8, punkt 8.2. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-152/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med 
tilhørende anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir vedtatt 
med følgende endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang 

og lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 
6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 

småbåthavnen. 
7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 

utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 
9. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens 

Vegvesen ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til 

eiendommene. 
12. § 13-2 tas ut. 
13. § 18 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
15. Tillegg til § 7.1: Den private vegen skal være åpen for allmenn ferdsel til 

friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer. 
16. Tillegg til § 8.2: Det må søkes om utslippstillatelse. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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153/11: Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 - våningshus og 
driftsbygning, Leidland - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Reguleringsendring for reguleringsplan på gnr. 7 bnr. 20 mfl.- våningshus og driftsbygning, 
Leidland med kart og bestemmelser datert 14.04.2011 blir vedtatt med følgende tilføyelser i 
bestemmelsene: 

1. ”Innenfor hensynssone bevaring-sjøbunn er det ikke tillatt med tiltak som medfører 
inngrep i sjøbunnen uten tillatelse er innhentet fra Stavanger Sjøfartsmuseum jfr. Lov 
om kulturminner §§3 og 8.” 

2. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til 
”Hensynssone, fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd 
avklares med kulturmyndighetene jfr. Lov om kulturminner §§3 og 8. Fortrinnsvis skal 
slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.” 

3. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 3: 
  Kommunen kan skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
 
Votering: 
Robertsons forslag til endring i punkt 3 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 3. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-153/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsendring for reguleringsplan på gnr. 7 bnr. 20 mfl.- våningshus og 
driftsbygning, Leidland med kart og bestemmelser datert 14.04.2011 blir vedtatt med 
følgende tilføyelser i bestemmelsene: 

1. ”Innenfor hensynssone bevaring-sjøbunn er det ikke tillatt med tiltak som 
medfører inngrep i sjøbunnen uten tillatelse er innhentet fra Stavanger 
Sjøfartsmuseum jfr. Lov om kulturminner §§3 og 8.” 

2. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til 
”Hensynssone, fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd 
avklares med kulturmyndighetene jfr. Lov om kulturminner §§3 og 8. Fortrinnsvis 
skal slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.” 

3. ”Kommunen skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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154/11: Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - 
Dalane energi - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende presiseringer i bestemmelsene: 

1. Ny §11: Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent av 
Statens Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Ny §13: Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Rådmannens innstilling til Planbestemmelsene, § 4 Energianlegg, punkt 4.6 i utgår. 
  Rådmannens innstilling til Planbestemmelsene, § 9 Høyspent/magnetfelt, punkt 9.2   

 utgår.”  
 
Votering: 
Gyas forslag til at punkt 4.6 og 9.2. utgår falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (SP). 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-154/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende presiseringer i 
bestemmelsene: 

1. Ny § 11: Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent av 
Statens Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Ny § 13: Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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155/11: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 30.08.11  
 

Forslag til vedtak 06.09.2011: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 30.08.11 godkjennes. 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) påpekte at i sak 150/11 – Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets 

møte 30.08.11 – 32/11 skal det stå: …nylig er ombygd en hytte i Fiskarvik. (ikke 
oppført) 

     ----0---- 
 

 Det ble også i forrige møte etterspurt informasjon ang. utgifter ved Sletteveien og Tuå 
boligfelt på Hellvik, og i den forbindelse ble det lagt frem et nytt notat: 

- Til miljøutvalget: Informasjon om utgifter ved Sletteveien og Tuå boligfelt på 
Hellvik, datert 20.09.11 (l.nr.: 11/25348) 

 
KOMMUNALSJEF ØKONOMI redegjorde for saken om Sletteveien og Tuå boligfelt og 
svarte på spørsmål fra medlemmene. 

 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Robertsons merknad. 
 
 
M-155/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 30.08.11 godkjennes med Robertsons endring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
156/11: Forespørsel om reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - 
Risvik hyttefelt og omliggende område  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2011: 
Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsendring med sikte på å omgjøre 
gangadkomst til kjøreveg med følgende vilkår: 

1. Gangveg frem til og med kloakkanlegg kan gjøres om til kjøreveg med snuhank. 
2. Gangveg fra kloakkanlegg og frem til vannrenseanlegg ønskes primært beholdt som 

gangveg, men kan vurderes omgjort til kjøreveg. 
3. Kjørevegen skal ikke være bredere enn 3 meter samt skulder på hver side med 50 

cm som skal tilsåes og skal følge dagens trase. Endelig omfang av hvor mye av 
gangveg som skal omgjøres til kjøreveg avklares i forbindelse med videre 
reguleringsarbeid. 

4. Parkering skal skje på felles parkeringsplasser.  
5. Etablering av bom samt plassering av en felles gjesteparkering for feltet skal 

vurderes. 
6. Det tillates ikke kjøring til den enkelte hytteeiendom eller parkering langs kjøreveg. 
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7. Gangveg på 1 meter skal innreguleres til den enkelte hytte fra kjøreveg. 
8. I forbindelse med ev. reguleringsarbeid knytter til seg fagekspertise som kan bistå 

med å lage en plan/vilkår for at inngrepene skal ha minst mulig negativ visuell 
virkning. 

9. Tiltakshaver skal oppgis til kommunen og fremmes som en vesentlig 
reguleringsendring. 

 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling punkt 1: 
  Gangveg frem til og med kloakkanlegg vannrenseanlegg kan gjøres om til 

 kjøreveg med snuhank.” 
 

”Rådmannens innstilling punkt 2 og 5 utgår.” 
 
”Endring i rådmannens innstilling punkt 7: 
 Gangveg på 1 meter 1,5 meter skal innreguleres ..….” 

 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Tillegg i rådmannens innstilling, punkt 9: 

Tiltakshaver skal oppgis til kommunen og planen fremmes som vesentlig 
reguleringsendring.” 

 
Votering: 
Stapnes forslag til endring i punkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 1. 
Stapnes forslag til at punkt 2 utgår enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 2. 
Stapnes forslag til at punkt 5 utgår vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 5 (AP). 
Stapnes forslag til endring i punkt 7 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 7. 
Eies forslag til endring i punkt 9 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 9. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-156/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsendring med sikte på å omgjøre 
gangadkomst til kjøreveg med følgende vilkår: 

1. Gangveg frem til og med vannrenseanlegg kan gjøres om til kjøreveg med snuhank. 
2. Kjørevegen skal ikke være bredere enn 3 meter samt skulder på hver side med 50 

cm som skal tilsåes og skal følge dagens trase. Endelig omfang av hvor mye av 
gangveg som skal omgjøres til kjøreveg avklares i forbindelse med videre 
reguleringsarbeid. 

3. Parkering skal skje på felles parkeringsplasser.  
4. Etablering av bom samt plassering av en felles gjesteparkering for feltet skal 

vurderes. 
5. Gangveg på 1,5 meter skal innreguleres til den enkelte hytte fra kjøreveg. 
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6. I forbindelse med ev. reguleringsarbeid knytter til seg fagekspertise som kan bistå 
med å lage en plan/vilkår for at inngrepene skal ha minst mulig negativ visuell 
virkning. 

7. Tiltakshaver skal oppgis til kommunen og planen fremmes som en vesentlig 
reguleringsendring. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

157/11: Forespørsel om reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  
Ærfuglveien 5 mfl.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2011: 
Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsarbeid for å endre del av 
reguleringsplan Hellvik-felt 3 med hensikt å få en annen arrondering av arealbruken: 

- Legge til rette for enebolig på 60/237 og rekkehus/eneboliger i rekke i den øvre delen 
av reguleringsplanen som ikke er utbygd.  

- Regulert lekeplass erstattes av 2 sandlekeplasser innforbi det regulerte området på 
min. 25 m2 og der det er hensiktsmessig kan lekeplasser ev. slås sammen. 

- Regulert veg i den øvre delen bl.a. over 60/69 kan tas helt eller delvis vekk dersom 
en kan finne en annen og mer fornuftig adkomstløsning. 

- Gnr. 60 og bnr. 257 og 256 må sikres adkomst i planen. 
- Planområde fastsettes endelig på oppstartsmøte. 
- Dette skal fremmes som en privat reguleringsendring. 

 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-157/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsarbeid for å endre del av 
reguleringsplan Hellvik-felt 3 med hensikt å få en annen arrondering av arealbruken: 

- Legge til rette for enebolig på 60/237 og rekkehus/eneboliger i rekke i den øvre 
delen av reguleringsplanen som ikke er utbygd.  

- Regulert lekeplass erstattes av 2 sandlekeplasser innforbi det regulerte området på 
min. 25 m2 og der det er hensiktsmessig kan lekeplasser ev. slås sammen. 

- Regulert veg i den øvre delen bl.a. over 60/69 kan tas helt eller delvis vekk dersom 
en kan finne en annen og mer fornuftig adkomstløsning. 

- Gnr. 60 og bnr. 257 og 256 må sikres adkomst i planen. 
- Planområde fastsettes endelig på oppstartsmøte. 
- Dette skal fremmes som en privat reguleringsendring. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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158/11: 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.  
 

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. 
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20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 

 Rådmannen endret sin innstilling slik: 
 ”Tillegg til punkt 2: 
  Det varsles med dette om at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr i henhold  

til plan og bygningsloven § 38-2 på kr 10.000,-.  
  Tiltakshaver gis 3 uker til å komme med eventuelle merknader.” 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
M-158/11 Vedtak: 
 
 

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. 

 
Det varsles med dette om at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr i henhold  
til plan og bygningslovens § 38-2 på kr 10.000,-.  
Tiltakshaver gis 3 uker til å komme med eventuelle merknader. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1.  
 

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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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159/11: Dispensasjon/ Opparbeidelse av ny avkjørsel gnr. 7 bnr. 88 
og 58 - Svanavågen, 2.gangs behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2011: 
Miljøutvalget gir midlertidig dispensasjon fra formål vist i plan og tillater oppført felles 
adkomstvei for eiendommene gnr. 7 bnr. 58 og 88. 

 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensyne bak regulerte formål da 
dispensasjonen bare gjelder frem til eiendommene skal benyttes til industriformål. 
Fordelene er klart større enn ulempene ved dispensasjonen da tiltaket medfører en vesentlig 
økning av trafikksikkerheten i området. 
 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Parkeringsplass for gnr. 7 bnr. 58 stenges fysisk mot riksvei når ny adkomst er 

etablert. 
3. Vegvesenets prinsippskisser legges til grunn for opparbeidelsen av adkomsten. 
4. Tiltaket plasseres som vist på godkjent situasjonskart datert 29.09.09. 
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen. 
6. Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

for tiltaket. 
7. Harestad Maskin godkjennes i henhold til søknad datert 02.10.09 for alt arbeid med 

tiltaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 sammenholdt med plan- og 
bygningslovens § 20-1 bokstav l. 
 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Punkt 7 i rådmannens innstilling utgår.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 – 6 enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag til at punkt 7 utgår enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 7. 
 
 
M-159/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget gir midlertidig dispensasjon fra formål vist i plan og tillater oppført felles 
adkomstvei for eiendommene gnr. 7 bnr. 58 og 88. 

 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensyne bak regulerte formål da 
dispensasjonen bare gjelder frem til eiendommene skal benyttes til industriformål. 
Fordelene er klart større enn ulempene ved dispensasjonen da tiltaket medfører en 
vesentlig økning av trafikksikkerheten i området. 
 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
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2. Parkeringsplass for gnr. 7 bnr. 58 stenges fysisk mot riksvei når ny adkomst er 
etablert. 

3. Vegvesenets prinsippskisser legges til grunn for opparbeidelsen av adkomsten. 
4. Tiltaket plasseres som vist på godkjent situasjonskart datert 29.09.09. 
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke 

fra kommunen. 
6. Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest for tiltaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 sammenholdt med 
plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav l. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

160/11: Vedr. bod og garasje på eiendommen gnr. 5 bnr. 135 - Rune 
Sverre Gåsland og Tor Olav Gåsland, Maurholen - Varsel om 
overtredelsesgebyr  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2011: 
1. Miljøutvalget finner at garasje er godkjent, jamfør meldingssak datert 15.08.2000 og 
svarbrev fra bygningssjefen datert 29.08.2000. Garasjen er utført i samsvar med melding.   
 
2. Frittliggende bod med areal ca. 14 m2 godkjennes med plassering slik som i dag. Boden 
må ikke benyttes til rom for varig opphold (beboelse). 
 
3. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32-8 Overtredelsesgebyr, 1. ledd 
bokstav b, at det er utført byggearbeid (frittliggende bod) uten tillatelse. Da frittliggende bod 
er utført uten at det er søkt om og uten tillatelse varsles det herved om at det kan bli ilagt 
overtredelsesgebyr på kr. 5.000,- i henhold til forskrift om plan- og byggesaksgebyrer i 
Eigersund kommune, jamfør plan- og bygningsloven § 32-8 og byggesaksforskriften § 16-1, 
1. ledd bokstav a nr. 1. En ber om at eventuell kommentar til bruk av overtredelsesgebyr 
sendes kommunen innen 01.11.2011. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 32-8 og byggesaksforskriften § 
16-1 og reguleringsplan for Maurholen med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtatt i 
1986.  
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-160/11 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget finner at garasje er godkjent, jamfør meldingssak datert 15.08.2000 og 
svarbrev fra bygningssjefen datert 29.08.2000. Garasjen er utført i samsvar med 
melding.   
 
2. Frittliggende bod med areal ca. 14 m2 godkjennes med plassering slik som i dag. 
Boden må ikke benyttes til rom for varig opphold (beboelse). 
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3. Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningsloven § 32-8 Overtredelsesgebyr, 1. ledd 
bokstav b, at det er utført byggearbeid (frittliggende bod) uten tillatelse. Da frittliggende 
bod er utført uten at det er søkt om og uten tillatelse varsles det herved om at det kan bli 
ilagt overtredelsesgebyr på kr. 5.000,- i henhold til forskrift om plan- og 
byggesaksgebyrer i Eigersund kommune, jamfør plan- og bygningsloven § 32-8 og 
byggesaksforskriften § 16-1, 1. ledd bokstav a nr. 1. En ber om at eventuell kommentar 
til bruk av overtredelsesgebyr sendes kommunen innen 01.11.2011. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 32-8 og 
byggesaksforskriften § 16-1 og reguleringsplan for Maurholen med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtatt i 1986.  
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
161/11: Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Dispensasjon og 
tillatelse til tiltak.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2011: 
Miljøutvalget: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra arealbruk i 
reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for Skalldyrpark 
Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket og dispensasjon gis for den delen 
av tiltaket som ligger i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.  
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir vesentlig 
tilsidesatt.  
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering er dermed oppfylt. 
Tillatelsen forutsetter at hjemmelshaver fremlegger tinglyst erklæring om at han har rett til 
parkering i umiddelbar nærhet (maks 300 m fra brygga på østsiden av Lygrefjorden), eller at 
Statens vegvesen gir tillatelse til ny avkjørsel til parkering på tiltakshavers egen grunn. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre. 
 
Formannskapet: 
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet for den delen av tiltaket som inngår i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i 
Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til 
tiltaket og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i kommuneplan for Eigersund 
kommune.  
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (LNF-område og byggeforbud i 100- 
metersbeltet) blir vesentlig tilsidesatt.  
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
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Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering er dermed oppfylt. 
Tillatelsen forutsetter at hjemmelshaver fremlegger tinglyst erklæring om at han har rett til 
parkering i umiddelbar nærhet (maks 300 m fra brygga på østsiden av Lygrefjorden), eller at 
Statens vegvesen gir tillatelse til ny avkjørsel til parkering på tiltakshavers egen grunn. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 1-8, samt 
kommuneplan for Eigersund kommune. 
 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOVE HELEN LØYNING (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon for den 
delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre, sammen med 
uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at dispensasjon ikke kan gis for den delen av tiltaket som ligger i 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre ettersom fordelene ved dispensasjon ikke er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
De utførte byggearbeidene må fjernes innen 3 måneder etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.” 

 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
arealbruk i reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens 
vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket og 
dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for Skalldyrpark 
Lygre.  
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir vesentlig 
tilsidesatt.  
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering er dermed oppfylt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.” 

 
Votering: 
Løynings forslag falt med 3 stemmer for (AP). 
Gyas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP). 
 
M-161/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
arealbruk i reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for 
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Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens 
vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket og 
dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for Skalldyrpark 
Lygre.  
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir vesentlig 
tilsidesatt.  
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering er dermed oppfylt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

162/11: Referatsaker til miljøutvalgets møte 20.09.11  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 06.09.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/24176 X 07.09.2011  
Byggesakssjefen delegert 
16.08.- 06.09.11 

 
 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Miljøutvalget hadde ingen merknad til referatsaken. 
 
 
M-162/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

163/11: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 20.09.11  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 20.09.11: 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
43/11: 
 ARNE STAPNES (H) viste til dagens sak ang. forespørsel om reguleringsendring 

 gnr.123, bnr.15 m.fl., Risvik hyttefelt, og foreslo følgende: 
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”Miljøutvalget anbefaler å gi tillatelse, frem til ny reguleringsplan er vedtatt, til 
Risvik Hyttefelt til å kjøre til hyttene for av og pålossing.” 

 
 Trukket før votering. 
 
 
44/11: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om de kjøpte tomtene på Tuå 
boligfelt på Hellvik kan selges videre. Det står nå annonse i Dalene Tidende om at tomt 
selges. Hva er prosedyren når det gjelder videresalg av disse kommunale tomtene ? 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er kommunen som 
har førsteretten på tilbakekjøp av tomtene. Men dette skal bli sjekket ut. 

 
 
 
45/11: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om de siste tomtene på Skjerpefeltet ikke skal 
selges ? Det var et ung par (fra Helleland) som henvendte seg til kommunen, da de 
ønsket å kjøpe to tomter på Skjerpefeltet. Tilbakemeldingen fra kommunen var at det 
ikke var ønske om å selge disse, men det var flere andre steder de kunne søke om å 
kjøpe tomter (Hestnes i Egersund og Strømstad på Helleland), men paret ønsket kun 
tomtene på Skjerpe – ikke andre steder. 
Kommunen gav så tilbakemelding om at de skulle sjekke opp i dette, men paret på 
Helleland har ikke hørt noe enda, etter to måneder. 

 
 
 
46/11: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om hva som må gjøres for at en fritidseiendom i 
Fiskarvik kan deles, slik at framtidig eierforhold kan sikres. 
 
LEDER svarte at det må søkes dispensasjon i området, da dette ligger innenfor  
100-meters beltet, og her er det bygg- og deleforbud. Et alternativ er å få området 
omregulert. 

 
 
 
47/11: 

SISSEL VOILÅS (AP) tok opp en sak i lukket møte, jf. kl § 31.3.  
Opplysninger/behandling unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg.  
(J.nr.: 11/25558) 

 
 
 
M-163/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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164/11: Varsel om pålegg - Ulovlig disponering parkeringsplasser 
gnr. 13 bnr. 1250  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.09.2011: 
Miljøutvalget finner at bygning på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 brukes i strid med 
byggetillatelse av 10.06.97 som sak 68/97 idet vilkår for parkeringsdekning ikke oppfylles. 
 
Intensjonen med vilkåret er å demme opp for den utvidede parkeringsbelastningen på 
offentlige parkeringsplassen bygningen medfører. Da parkeringsplasser er solgt til andre enn 
brukere av bygningen, er bruken i strid med byggetillatelsen og følgelig i strid med plan- og 
bygningslovens § 20-1. 
 
På slik bakgrunn varsles den ansvarlige, Desconda AS, om at foretaket vil bli ilagt pålegg om 
å rette forholdet innen 8 uker etter endelig vedtak foreligger, jamfør plan- og bygningslovens 
§ 32-3.  
 
Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen vil det påløpe dagmulkt på kr. 350,- inntil 
forholdet er rettet.  
 
Pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. 
 
Da Desconda AS bruker bygget i strid med vilkårene i byggetillatelsen, vil kommunen videre 
ilegge overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) bokstav b.  
 
I tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 (1) bokstav b, nr. 1, settes gebyrets størrelse til kr. 
10.000,-. Det er her særlig vektlagt at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt. 
 
Eventuelle kommentarer bes mottatt innen 3 uker etter foretaket er gjort kjent med varselet. 
 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-164/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget finner at bygning på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 brukes i strid med 
byggetillatelse av 10.06.97 som sak 68/97 idet vilkår for parkeringsdekning ikke 
oppfylles. 
 
Intensjonen med vilkåret er å demme opp for den utvidede parkeringsbelastningen på 
offentlige parkeringsplassen bygningen medfører. Da parkeringsplasser er solgt til andre 
enn brukere av bygningen, er bruken i strid med byggetillatelsen og følgelig i strid med 
plan- og bygningslovens § 20-1. 
 
På slik bakgrunn varsles den ansvarlige, Desconda AS, om at foretaket vil bli ilagt 
pålegg om å rette forholdet innen 8 uker etter endelig vedtak foreligger, jamfør plan- og 
bygningslovens § 32-3.  
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Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen vil det påløpe dagmulkt på kr. 350,- 
inntil forholdet er rettet.  
 
Pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. 
 
Da Desconda AS bruker bygget i strid med vilkårene i byggetillatelsen, vil kommunen 
videre ilegge overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1)  
bokstav b.  
 
I tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 (1) bokstav b, nr. 1, settes gebyrets størrelse til 
kr. 10.000,-. Det er her særlig vektlagt at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt. 
 
Eventuelle kommentarer bes mottatt innen 3 uker etter foretaket er gjort kjent med 
varselet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 



 
 


