
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 13.03.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  17:05  
Sak – fra / til: 033/12 - 051/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  
 V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) 
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                       KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)              FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem) 
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP – Sæstad, Roger (Medlem)  
  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (Varamedlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
SP – Koldal, Bernt (Varamedlem) – sak 045/12  
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, byggesakssjef Jarle Valle og 
plansjef Dag Kjetil Tonheim. 
 
 
 
Merknader til møtet: 

 Utvalget var på gårdsbesøk hos Jostein Sleveland, Sleveland (kl.09.15) før det ble foretatt 
befaring i sakene 46/12, 47/12 og 49/12 fra kl. 10.25.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bjørn Reidar Berentsen  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 
 

Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
Bjørn Reidar Berentsen 
Roger Sæstad 
Renate Tråsavik 

1  Anders Ege 
2  Toril Åbotnes Iversen 
3  Terje Vanglo 
4  Inger W. Dyrsand 
5  Rolf Magne Skogen 
 

Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår 

2  Jan Aksel Skadberg 
3  Hans Petter Helland 
 

Høyre Varamedlemmer 
Kjell Vidar Nygård 
Astrid Hetland Robertson 
Bjørn Carlsen 

1  Liv Tone Øiumshaugen 
2  Rune Hetland 
3  Anja Hovland 
4  Frank Fredriksen 
5  Olaug Noreide 
 

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
Alf Tore Sæstad 
Bente Skåra Gunvaldsen 

1  Edmund Iversen 
2  Elise Jacobsen 
3  Bjørn Arild Omdal 
4  Gudrun Uthaug 
 

Senterpartiet Varamedlemmer 
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal 

2  May Sissel Nodland 
3  Johan Egeland 
 

Venstre Varamedlemmer 
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje 

2  Asbjørn Mathisen Rake 
3  Birgit Rodvelt 

 
 

 ----0---- 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

033/12 
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland - 
Skadbergstranden, 2-gangsbehandling 

 

034/12 
Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 
og gnr. 48 bnr. 2 - 2. gangsbehandling 

 

035/12 
Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål - 2. 
gangsbehandling 

 

036/12 SMIL - strategi 2012-2015  

037/12 Gebyrer for behandling av konsesjons- og delingssaker i Eigersund  fra  
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01.01.2012 

038/12 Revidert utbyggingsavtale del av gnr. 60 bnr. 1, Hellvik  

039/12 Revidert utbyggingsavtale, gnr. 13 bnr. 27 – Terlandsstykket  

040/12 Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 07.02.12  

041/12 
Klage - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense 

 

042/12 
Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 5 bnr. 7 - Arthur Myklebust, 
Randi Lura og Bjarne Myklebust 

 

043/12 
Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 2 bnr. 34 - Frode og Ragnhild 
Teigen 

 

044/12 
Søknad om fradeling av gnr./bnr. 114/1  fra driftsenheten gnr./bnr. 114/1 
og 112/5 - Nina Evje Lomeland 

 

045/12 
Klage på avslag på søknad om fradeling av to parseller til bolig, hvor 
resten av eiendommen selges som tilleggsjord -  gnr. 83 bnr. 1  - Asle 
Klungland 

 

046/12 
Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, Langholmen. 
Klagebehandling. 

 

047/12 
Oppføring av levegg og terrasse gnr. 13 bnr. 1838 - Jan Lorentz 
Tollefsen, Hammers gate 8. Klagebehandling. 

 

048/12 Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. Klagesak.  

049/12 
Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden. 
Klagebehandling 

 

050/12 Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 13.03.12  

051/12 Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 13.03.12  
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033/12: Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland - 
Skadbergstranden, 2-gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.02.2012: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden med 
kart og bestemmelser blir lagt vedtatt med følgende justeringer i: 
Kart 

1. Sikttrekant i tilknytning til 7/20 mfl. må få en sikttrekant på 10x80m og ber om at dette 
innarbeides i plankart. 

2. De to gravhaugene (id 14562 og id 14563) reguleres til Hensynssone, fornminne i 
kombinasjon med LNF. 

Bestemmelse 
3. Rekkefølgekrav: Avkjørsler skal teknisk godkjennes av Statens vegvesen.  
4. Rekkefølgetiltak: ” Fjellknaus på sørsiden av kurven mellom Ytstebrødveien 174-180 

og på strekningen mellom Ytstebrødveien 360 og 368 hvor Skadbergfjellet går helt 
inntil vegen skal vurderes av geolog før eventuell sprengning utføres.” 

5. Hensynssone bevaring: 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 kulturminnemyndighetene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av 
reguleringsendring. 

6. I forbindelse med anleggsfasen skal de to gravhaugene sikres med fysiske sperrer. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Rådmannen endret sin innstilling slik: 
”Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden 
med kart og bestemmelser blir lagt vedtatt med følgende justeringer i:….” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
PTU-033/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden 
med kart og bestemmelser blir vedtatt med følgende justeringer i: 
Kart 

1. Sikttrekant i tilknytning til 7/20 mfl. må få en sikttrekant på 10x80m og ber om at 
dette innarbeides i plankart. 

2. De to gravhaugene (id 14562 og id 14563) reguleres til Hensynssone, fornminne 
i kombinasjon med LNF. 

Bestemmelse 
3. Rekkefølgekrav: Avkjørsler skal teknisk godkjennes av Statens vegvesen.  
4. Rekkefølgetiltak: ” Fjellknaus på sørsiden av kurven mellom Ytstebrødveien 174-

180 og på strekningen mellom Ytstebrødveien 360 og 368 hvor Skadbergfjellet 
går helt inntil vegen skal vurderes av geolog før eventuell sprengning utføres.” 
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5. Hensynssone bevaring: 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 kulturminnemyndighetene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av 
reguleringsendring. 

6. I forbindelse med anleggsfasen skal de to gravhaugene sikres med fysiske 
sperrer. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

034/12: Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 
47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2 - 2. gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 17.01.2012: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gangvei på vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og 
gnr. 48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-034/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gangvei på vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 
og gnr. 48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

035/12: Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - 
industriformål - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.02.2012: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart og 
bestemmelser datert 22.12.2010 blir vedtatt med følgende endringer i: 
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Kart 
1. Det vises returpunkt for hytteavfall. 

Bestemmelser 
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres for: 

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

skjæring, fylling, materialbruk,. 
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 

og nytt terreng 
d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 

skal redegjøres for. 
e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
f. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA).” 

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal kun 

betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og 
godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. 

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. 
Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens 
Vegvesen for uttale.  

 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres 
med samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

 
 Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12. 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 

- Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering. 
- Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet. 
- Høyspent legges i jordkabel.  
- Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen. 
 
o De nye punktene legges ut til ny høring før planen fremmes for kommunestyret.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tilleggspunkt enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-035/12 Vedtak: 

 
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik 
med kart og bestemmelser datert 22.12.2010 blir vedtatt med følgende endringer i: 
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Kart 
1. Det vises returpunkt for hytteavfall. 

Bestemmelser 
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres for: 

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

skjæring, fylling, materialbruk,. 
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 

eksisterende og nytt terreng 
d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 

miljøulemper skal redegjøres for. 
e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
f. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA).” 

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal 

kun betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og 
godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. 

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 
gjennoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 
4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 
44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig 
gjenoppføres med samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges 
Statens Vegvesen for uttale.  

 
5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering. 
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet. 
7. Høyspent legges i jordkabel.  
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen. 
 
De nye punktene legges ut til ny høring før planen fremmes for kommunestyret. 

 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
036/12: SMIL - strategi 2012-2015  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012: 
 
Planteknisk utvalg gir slik innstilling til kommunestyret: 
 
Strategiplan med aktivitetsbudsjett for prioritering og bruk av midler etter ”Forskrift om 
spesielle miljøtiltak i jordbruket” ( SMIL ), samt ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket ( NMSK ) for perioden 2012 – 2015 godkjennes. 
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13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Rådmannen endret sin innstilling – strategiplanen - slik: 
“I pkt. 2.0 i første avsnitt står det:  

„Tynning har et forventet tilskuddsbehov på kr. 60.000.“ 
Riktig beløp skal være kr 50.000. 

 
I pkt. 2.0 andre avsnitt står det: „ 

Tilskuddsbehovet vil være ca. kr. 660.000 i perioden.“ 
Riktig beløp skal være kr. 324.000.“ 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
PTU-036/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir slik innstilling til kommunestyret: 
 
Strategiplan med aktivitetsbudsjett for prioritering og bruk av midler etter ”Forskrift om 
spesielle miljøtiltak i jordbruket” ( SMIL ), samt ”Forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket ( NMSK ) for perioden 2012 – 2015 godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
037/12: Gebyrer for behandling av konsesjons- og delingssaker i 
Eigersund  fra 01.01.2012  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller slik til kommunestyret: 
Eigersund kommune vil ilegge et behandlingsgebyr på kr 5000 i alle konsesjonssaker ved 
erverv av fast eiendom og 2000 kr i alle delingssaker etter jordloven i saker innkommet etter 
31.12.2011. 
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om sin habilitet i saken da han er i prosess med en 

situasjon som kan medføre 10 delingsgebyrer, jf. fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut. 
 
Planteknisk utvalg fant ikke Gya inhabil i saken, og han tok sete igjen. 

---- o ---- 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt tillegg: 

”I delingssaker som er etter både jord- og plan- og bygningsloven skal det kun betales 
halvt gebyr av jordloven for.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Gyas tilleggsforslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (SP). 
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PTU-037/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller slik til kommunestyret: 
 
Eigersund kommune vil ilegge et behandlingsgebyr på kr 5000 i alle konsesjonssaker 
ved erverv av fast eiendom og 2000 kr i alle delingssaker etter jordloven i saker 
innkommet etter 31.12.2011. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
038/12: Utbyggingsavtale del av gnr. 60 bnr. 1, Hellvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.01.2012: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
 
Forslag til utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund kommune, for 
utbygging på del av gnr. 60, bnr 1, Hellvik, datert 19.01.12, godkjennes.  
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-038/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
 
Forslag til utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund 
kommune, for utbygging på del av gnr. 60, bnr 1, Hellvik, datert 19.01.12, godkjennes.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
039/12: Utbyggingsavtale, gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.01.2012: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til revidert utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund 
kommune, for utbygging på Terlandstykket, del av gnr. 12, bnr 2 og gnr. 13, bnr. 27, datert 
19.01.12, godkjennes.  
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13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 

”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for å få en ny avtale for hele 
planområdet fremlagt.” 

 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-039/12 Vedtak: 
 

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for å få en ny avtale for hele 
planområdet fremlagt. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
040/12: Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 
07.02.12  
 

Forslag til vedtak 21.02.2012: 
 
Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 07.02.12 godkjennes. 
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
PTU-040/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 07.02.12 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

041/12: Klage - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - 
byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.01.2012: 
Klage datert 23.01.11 på vedtatt reguleringsendring - Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense m.m tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
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Vedtaket er gjort i henhold til PBL  jf. § 1-9 og §12-12. 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-041/12 Vedtak: 
 

Klage datert 23.01.11 på vedtatt reguleringsendring - Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, 
ny avkjørsel, utfyllingsgrense m.m tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL  jf. § 1-9 og §12-12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

042/12: Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 5 bnr. 7 - Arthur 
Myklebust, Randi Lura og Bjarne Myklebust  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Arthur Myklebust, Randi Lura og Bjarne Myklebust 
fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 5/7 i Eigersund i 5 år fra 18.01.2012 til og med 18.01.2017. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 5/7 blir leid bort i denne perioden 
til et bruk i nærområdet. Avtalen må være skriftlig.  
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-042/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Arthur Myklebust, Randi Lura og Bjarne 
Myklebust fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 5/7 i Eigersund i 5 år fra 18.01.2012 til og 
med 18.01.2017. Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 5/7 blir leid 
bort i denne perioden til et bruk i nærområdet. Avtalen må være skriftlig.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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043/12: Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 2 bnr. 34 - Frode og 
Ragnhild Teigen  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Frode og Ragnhild 
Teigen konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 2/34 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
1.641.827,50.  
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-043/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Frode og Ragnhild 
Teigen konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 2/34 i Eigersund til en avtalt pris av  
kroner 1.641.827,50.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
044/12: Søknad om fradeling av gnr./bnr. 114/1  fra driftsenheten 
gnr./bnr. 114/1 og 112/5 - Nina Evje Lomeland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 114/1 fra 
driftsenheten gnr./bnr. 112/5 og 114/1 i Eigersund. Det settes som vilkår at gnr./bnr. 114/1 
blir lagt som tilleggsjord til gnr./bnr.  11/1, 4 og 5 i Eigersund eller et bruk i nærområdet.      
Det settes som vilkår for deling at det etableres et kompetansesenter for spesialisert 
kjøttfeproduksjon innen 5 år på gnr./bnr. 114/1 i Eigersund.    
 
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) foreslo slikt utsettelsesforslag: 

”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for å få belyst følgende 
punkter/spørsmål: 

- andre inntresenter ? 
- andre momenter på bruket som for eksempel masseuttak etc. ? 
- kan man dele/skille ut driftsbygninger og dyrket mark slik at Øglend får dekket sitt 

behov og nabobøndene kan få hånd om tilleggsjord ?” 
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Votering utsettelsesforslag: 
Skåra Gunvaldsens forslag falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for (KRF + SP). 
 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av gnr./bnr. 
114/1 fra driftsenheten gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund.  
 
Dette med følgende begrunnelse: 
Deling er ikke forsvarlig i forhold til den avkastning driftsenheten kan gi. 
Ved å skille gnr./bnr. 114/1 fra driftenheten gnr./bnr. 112/5 og 114/1 i Eigersund  
mister driftsenheten en betydelig ressurs.  Arronderingsmessig passer disse brukene 
svært godt å drives sammen som en driftsenhet..  Gnr./bnr. 114/1 ble lagt som 
tilleggsjord til gnr./bnr. 112/5 så sent som i 2008. Å selge gnr./bnr. 114/1 som tilleggsjord 
et annet bruk som ligger ca. 14 km unna gir ingen god driftsmessig løsning.  Oppbygging 
av en forsøksgård på Nese er først og fremst av privat interesse for Anbjørn Øglend og 
Prima Gruppen As.”     

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag (KRF + SP). 
 
 
PTU-044/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 
114/1 fra driftsenheten gnr./bnr. 112/5 og 114/1 i Eigersund. Det settes som vilkår at 
gnr./bnr. 114/1 blir lagt som tilleggsjord til gnr./bnr.  11/1, 4 og 5 i Eigersund eller et bruk 
i nærområdet.      
Det settes som vilkår for deling at det etableres et kompetansesenter for spesialisert 
kjøttfeproduksjon innen 5 år på gnr./bnr. 114/1 i Eigersund.    

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
045/12: Klage på avslag på søknad om fradeling av to parseller til 
bolig, hvor resten av eiendommen selges som tilleggsjord -  gnr. 83 
bnr. 1  - Asle Klungland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtak i sak 14/12 på møte 
17.01.2012 om å avslå søknad om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  
og hvor resten av eiendommen selges som tilleggsjord till Marianne Stangeland.    
 
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er eier av nabogården til 

tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Bernt Nodland (SP) 
tok sete. 

     ---- 0 ---- 



 14

 
 Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jf. § Kl.31.3. 
 

---- 0 ---- 
 
ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo: 

1. ”Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av to parseller på 
henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven.  

 
2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar 

med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven.  
 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 
selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal 
i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet.  
 
Dette med følende begrunnelse: 

1. Opprettholde bosetting i området. 
2. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og avkastningsmuligheter.” 

 
 
Votering: 
Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (AP + SP). 
 
 
PTU-045/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av to parseller på 
henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven.  

 
2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar 

med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven.  
 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 
selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal 
i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet.  
 
Dette med følende begrunnelse: 

1. Opprettholde bosetting i området. 
2. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og avkastningsmuligheter 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
046/12: Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, 
Langholmen. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Terje Aarsland, datert 14.11.11 og 06.01.12, i 
forhold til vedtaket i delegert sak BMD 385/11, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages 
over ble fattet. 
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Vedtaket i sak BMD 385 / 11 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36.  
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (Bente Skåra Gunvaldsen, 

KRF). 
 
PTU-046/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Terje Aarsland, datert 14.11.11 og 
06.01.12, i forhold til vedtaket i delegert sak BMD 385/11, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtaket i sak BMD 385 / 11 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36.  

 
Vedtatt med 10 mot 1 stemme. 
 
 

 
047/12: Oppføring av levegg og terrasse gnr. 13 bnr. 1838 - Jan 
Lorentz Tollefsen, Hammers gate 8. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jan Lorentz Tollefsen på den delen av 
vedtaket i sak BMD 467/10 som gjelder krav om at det må sendes inn situasjonskart som 
viser at gjerdet er oppført i tråd med oppmålt nabogrense, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet.  
 
Planteknisk utvalg har også vurdert søknaden om å redusere ilagt gebyr, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at søknaden avslås med den begrunnelse at ilagt gebyr anses 
som riktig i forhold til det merarbeid kommunen har hatt ved at byggearbeidene ble utført før 
tillatelse forelå.  
 
Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 467/10 opprettholdes. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker Eigersund kommune 2010. 
 
Partene har klagerett på avslag på søknad om redusert gebyr. 
 
Klagen på den delen av vedtaket som gjelder kravet om oppmåling oversendes til 
Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-047/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jan Lorentz Tollefsen på den delen av 
vedtaket i sak BMD 467/10 som gjelder krav om at det må sendes inn situasjonskart 
som viser at gjerdet er oppført i tråd med oppmålt nabogrense, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket det klages over ble fattet.  
 
Planteknisk utvalg har også vurdert søknaden om å redusere ilagt gebyr, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at søknaden avslås med den begrunnelse at ilagt gebyr 
anses som riktig i forhold til det merarbeid kommunen har hatt ved at byggearbeidene 
ble utført før tillatelse forelå.  
 
Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 467/10 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for plan- 
og byggesaker Eigersund kommune 2010. 
 
Partene har klagerett på avslag på søknad om redusert gebyr. 
 
Klagen på den delen av vedtaket som gjelder kravet om oppmåling oversendes til 
Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
048/12: Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. Klagesak.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland og merknadene til 
klagen fra tiltakshavers advokat, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke 
gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent 
da vedtaket det klages over ble fattet. 
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling hos settefylkesmann. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland og 
merknadene til klagen fra tiltakshavers advokat, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager gis medhold, ettersom klagen inneholder følgende vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet: 

1. Saken vil skape presidens 
2. Tiltaket ligger i en ellers inngrepsfri sone og av hensynet til trafikksikkerheten. 

 
Vedtaket i Miljøutvalget i sak M161/11 oppheves. 
 
Vedtaket i Formannskapet i sak 105/11 oppheves. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eges forslag (AP). 
 
PTU-048/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland og 
merknadene til klagen fra tiltakshavers advokat, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling hos 
settefylkesmann. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
049/12: Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, 
Fuglodden. Klagebehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra adv. Odd Netteland på vegne av Svein Petter 
Hovland, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 
 

1. Klager gis ikke medhold når det gjelder det forhold at man skal beholde dagens 
dekke og vegger, mot at det fylles masser i de rommene som er under de delene av 
dekket som det tidligere ikke er gitt tillatelse til, og at deler av dekket benyttes til 
opphøyde grøntområder. Begrunnelse for vedtaket er at tiltaket blir for omfattende og 
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i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1985 med hensyn til estetikk; § 
74 nr 2. Kostnadene ved fjerning av ulovligge deler av tiltaket anses ikke som 
uforholdsmessig store. Klagen inneholder på dette punktet ikke vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 

2. Klager gis medhold i kravet om at taket kan heves med 0,45 m. Begrunnelsen for 
vedtaket er hensynet til likebehandling av tilsvarende saker. Tillatelsen gjelder ikke 
det takutstikket nær mønene på nordvestfasaden som er vist på tegninger revidert 
10.03.10.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95 og 74 nr 2, samt 
forvaltningslovens §§ 28 – 36. 
 
Vedtaket sendes ut til partene som har klagerett på det nye vedtaket. 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
    ----0---- 
 
 ALF TORE SÆSTAD (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet da han er søskenbarn til part i 

saken, jf. fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut. 
 
Planteknisk utvalg fant ikke Sæstad inhabil i saken, og han tok sete igjen. 

---- o ---- 
 
 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra adv. Odd Netteland på vegne av Svein 
Petter Hovland, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 
 

1. Klager gis ikke medhold når det gjelder det forhold at man skal beholde 
dagens dekke og vegger, mot at det fylles masser i de rommene som er 
under de delene av dekket som det tidligere ikke er gitt tillatelse til, og at 
deler av dekket benyttes til opphøyde grøntområder. Begrunnelse for 
vedtaket er at tiltaket blir for omfattende og i strid med bestemmelsene i plan- 
og bygningsloven 1985 med hensyn til estetikk; § 74 nr 2. Kostnadene ved 
fjerning av ulovligge deler av tiltaket anses ikke som uforholdsmessig store. 
Klagen inneholder på dette punktet ikke vesentlige nye opplysninger som 
ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 

2. Klager gis ikke medhold i kravet om at taket kan heves med 0,45 m. 
Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket ville komme i strid med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1985 med hensyn til estetikk; § 74 
nr 2. 

 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93-95 og 74 nr 2, samt 
forvaltningslovens §§ 28 – 36.” 

 
 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
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PTU-049/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra adv. Odd Netteland på vegne av Svein 
Petter Hovland, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 
 
1. Klager gis ikke medhold når det gjelder det forhold at man skal beholde dagens 

dekke og vegger, mot at det fylles masser i de rommene som er under de delene av 
dekket som det tidligere ikke er gitt tillatelse til, og at deler av dekket benyttes til 
opphøyde grøntområder. Begrunnelse for vedtaket er at tiltaket blir for omfattende 
og i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1985 med hensyn til estetikk; 
§ 74 nr 2. Kostnadene ved fjerning av ulovligge deler av tiltaket anses ikke som 
uforholdsmessig store. Klagen inneholder på dette punktet ikke vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 

2. Klager gis ikke medhold i kravet om at taket kan heves med 0,45 m. Begrunnelsen 
for vedtaket er at tiltaket ville komme i strid med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven 1985 med hensyn til estetikk; § 74 nr 2. 

 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93-95 og 74 nr 2, samt 
forvaltningslovens §§ 28 – 36. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
050/12: Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 13.03.12  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 21.02.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/6041 S 22.02.2012  

Notat til planteknisk utvalg 
vedrørende gebyrer etter plan- og 
bygningssloven - byggesak, 
ulovlighets gebyr og 
overtredelsesgebyr 

2 12/5663 I 14.02.2012 
WWF-Norge;  
Kommunenes 
sentralforbund 

Invitasjon til deltakelse i 
klimakampanjen Earth Hour 2012 

3 12/5641 X 17.02.2012  
Byggesakssjefen delegert 21.01.- 
17.02.12 

 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
 
PTU-050/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 

051/12: Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 13.03.12  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 21.02.2012: 
 
 
 
13.03.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
12/12: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) hadde fått flere henvendelser med spørsmål om når 
reguleringsplanen for Lunden blir behandlet. Kan administrasjonen redegjøre for dette ? 
 
PLANSJEFEN svarte at planen kommer til behandling når den er komplett. Dette vil 
trolig skje før sommeren 2012. 

 
 
13/12: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om vedlikehold på skolene i kommunen. 
Etter å ha vært på Hellvik skole og gått langsetter klasserommene mot Hellviksveien, så 
kunne en se flere vinduer som manglet bunnlister. Det vil ikke gå lang tid før hele vinduet 
må skiftes dersom ikke noe gjøres snarest. Hvordan følges slike mangler opp ? 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at dette er en årlig rutine 
som burde følges opp. Skal se på saken. 
Ellers er det daglige/årlige/toårlig rutiner som gjennomgås, alt etter hva saken dreier seg 
om. 

 
 
 
14/12: 

BYGGESAKSSJEFEN delte ut et notat ang. status på byggesaksavdelingen. Dette 
fremlegges som en referatsak til neste møte i planteknisk utvalg. 

 
 
 
15/12: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER hadde fått en henvendelse fra 
Dalane Energi om kommunen var interessert i et samarbeid når jordkablene skulle 
videreføres fra trafoen på Slettebø (ved innkjørselen til Mjølhus) til den nye trafoen som 
har innkjørsel via Svanevassveien. Hensikten med samarbeidet var at hvis det skulle 
anlegges en forlengelse av sykkel-/og gangstien i dette området, så kunne det 
samkjøres når Dalane Energi la jordkablene. 

 
 
 
16/12: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER delte ut et skriv med svar på Kjell 
Vidar Nygårds (H) spørsmål fra forrige møte, sak 30/12 – detaljbudsjett miljøavdelingen 
2012 – hvor det ble bl.a. pekt på store utgifter på posten 6830 Avløp og rensing – 11209 
Kjøp av div. tjenester. 
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17/12: 

ANDERS EGE (AP) viste til tidligere informasjon som var gitt i bl.a. delingssaker. Bør 
slike saker sendes på høring til faginstanser ?  Dette for å få en grundig gjennomgang av 
saken av personer som kan faget.  
Ber om en sak på dette. 

 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det er en 
organisasjonsgjennomgang på gang, og her skal bl.a. dette tas opp. Hvordan dette skal 
gjennomgås i fremtiden. 

 
 
 
PTU-051/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


