
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 17.04.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  16:10  
Sak – fra / til: 052/12 - 069/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  
AP – Sæstad, Roger (Medlem) 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: 
  
  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
KRF – Iversen, Edmund (varamedlem) – sak 64 og 65/12  
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Byggesakssjef Jarle Valle og plansjef Dag Kjetil Tonheim. 
 
 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 54/12, 55/12, 57/12 og 63/12 fra kl. 09.30. Befaring på 
sak 56/12 – Reklamesøyle gnr.13, bnr.1682-Svanedal AS, utgår da tiltakshaver ønsker å 
trekke saken fra sakskartet. 

 Ved møtets start ble sak 56/12 - Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - Svanedal AS, 
Spinnerigaten 13 – Svanedalsgården – enstemmig trukket fra sakskartet. 

 Plansjef Dag Kjetil Tonheim fungerte som rådmann under møtet. 
 
 
 

 
 
 
 

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 

052/12 Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72, 2. gangsbehandling  

053/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 13.03.12  

054/12 
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 1. 
gangsbehandling 

 

055/12 
Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - 
Krabbevik - 1. gangsbehandling 
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056/12 
Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - Svanedal AS, Spinnerigaten 13 - 
Svanedalsgården 

 

057/12 
Oppføring av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, Somalingam, 
Iglatjørnveien 15. Søknad om tillatelse og dispensasjon. 

 

058/12 Uteservering - retningslinjer.  

059/12 
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. 
Klagebehandling nr. 2. 

 

060/12 
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling nr. 2. 

 

061/12 
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik 
Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS 

 

062/12 
Vedrørende sikring av industriområde gnr. 60 bnr. 258 og 362 - 
Hellviksplitt AS, Tråsavikveien 57 

 

063/12 
Søknad om dispensasjon for oppføring av reklameskilt gnr. 47 bnr. 1 fnr. 
1 - Hellvik Hus AS 

 

064/12 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/18) -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 9/8 -  Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad 

 

065/12 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/20) -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 9/8 -  Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad 

 

066/12 
Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland - 3. 
gangs behandling 

 

067/12 
Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig  - gnr. 78, bnr. 7  -  Jan 
Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

 

068/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 17.04.12  

069/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 17.04.12  
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052/12: Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72, 2. 
gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for boliger på gnr. 46/152 mfl. nord for Nyeveien med kart datert 
13.10.10 (sist revidert 25.01.12 og bestemmelser datert 20.10.10 (sist revidert 08.02.12 med 
kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer: 
Kart: 

1. Fareområde-Flom vises i planområdet i tråd med flomsonekartlegging utført av NVE. 
2. Trafo vises med fareområde-høyspent. 
3. Møneretning vises øst/vest i B1. 

Bestemmelser 
4. Bestemmelser datert 08.02.2012 erstatter bestemmelser sist revidert 20.10.10. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 
  Andre forhold: 
  Utbyggingsavtale i tråd med kommuneplanen.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Carlsens tillegg enstemmig vedtatt, 
 
 
PTU-052/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for boliger på gnr. 46/152 mfl. nord for Nyeveien med kart 
datert 13.10.10 (sist revidert 25.01.12 og bestemmelser datert 20.10.10 (sist revidert 
08.02.12 med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer: 
Kart: 

1. Fareområde-Flom vises i planområdet i tråd med flomsonekartlegging utført av 
NVE. 

2. Trafo vises med fareområde-høyspent. 
3. Møneretning vises øst/vest i B1. 

Bestemmelser 
4. Bestemmelser datert 08.02.2012 erstatter bestemmelser sist revidert 20.10.10. 

Andre forhold: 
5. Utbyggingsavtale i tråd med kommuneplanen 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
053/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 

13.03.12  
 

Forslag til vedtak 21.03.2012: 
 
Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 13.03.12 godkjennes. 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
PTU-053/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 13.03.12 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
054/12: Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 

1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012: 
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 02.02.12 og bestemmelser datert 06.02.12 legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til tiltakshaver med følgende: 
  Planteknisk utvalg ber om at det fremlegges en utbyggingsavtale.” 
 
ROGER SÆSTAD (AP) foreslo: 
 ”Tillegg til Carlsens utsettelsesforslag: 

Planteknisk utvalg foreslår at eksisterende lekeplass legges inn i 
reguleringsplanen, slik at hensynet lekeplass/tilkomstvei blir ivaretatt 
(trafikksikkerhet) 
Dette skal innbefatte tilkomstveien helt ut til krysset mot Hamraneveien 
(kommunens eiendom pr. dags dato)” 
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Votering utsettelsesforslag: 
Carlsens forslag med Roger Sæstads tillegg enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-054/12 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til tiltakshaver med følgende: 

1. Planteknisk utvalg ber om at det fremlegges en utbyggingsavtale. 
2. Planteknisk utvalg foreslår at eksisterende lekeplass legges inn i 

reguleringsplanen, slik at hensynet lekeplass/tilkomstvei blir ivaretatt 
(trafikksikkerhet) 

3. Dette skal innbefatte tilkomstveien helt ut til krysset mot Hamraneveien 
(kommunens eiendom pr. dags dato) 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
055/12: Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - 

område G - Krabbevik - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012: 
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik 
med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Bjørn Calrsen (H) stilte spørsmål om sin habilitet i saken siden han har sin arbeidsplass her,  
jf. fvl § 6, 2.ledd. 
Leder Bjørn Reidar Berentsen (AP) foreslo at Carlsen er habil i saken, og dette var enstemmig i 
utvalget. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-055/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik 
med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



056/12: Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - Svanedal AS, 
Spinnerigaten 13 - Svanedalsgården  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012: 
Etter nøye vurdering av søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av reklamesøyle på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, samt reguleringsplan for Bøckmansbakken, finner 
Planteknisk utvalg ikke å kunne godkjenne reklamesøyla, ettersom den omsøkte søyla vil 
påvirke det visuelle miljøet i negativ retning ved at den blir svært dominerende i omgivelsene. 
Søknaden avslås derfor.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og reguleringsplan 
for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996.  
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Tiltakshaver ønsker å trekke saken fra sakskartet, og på bakgrunn av dette foreslår 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) følgende: 

   ”Saken trekkes fra sakskartet.” 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-056/12 Vedtak: 
 
 Saken trekkes fra sakskartet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
057/12: Oppføring av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, 

Somalingam, Iglatjørnveien 15. Søknad om tillatelse og 
dispensasjon.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med grunnflate 
49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, på gnr. 13, 
bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra 
arealbestemmelsen ikke kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart 
overstiger ulempene ut fra en samlet vurdering. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2. 
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17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med 
grunnflate 49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, 
på gnr. 13, bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra 
arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon klart overstiger 
ulempene ut fra en samlet vurdering. 
 
Fordeler: 

- Tomten er stor nok 
- Det foreligger ikke innsigelser fra naboene 

 
Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.” 

 
~ o ~ 

 
 
Votering: 
Robertsons forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP). 
 
 
PTU-057/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med 
grunnflate 49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, 
på gnr. 13, bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra 
arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon klart overstiger 
ulempene ut fra en samlet vurdering. 
 
Fordeler: 

- Tomten er stor nok 
- Det foreligger ikke innsigelser fra naboene 

 
Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
058/12: Uteservering - retningslinjer.  
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012: 
”Retningslinjer for uteservering” for Eigersund kommune, datert 21.03.12, legges ut i offentlig 
ettersyn i fire uker.   
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11.04.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr.) foreslo: 
 ”Rådmannens innstilling punkt 19 endres slik: 

Avvik fra retningslinjene tillates ikke. Når feil eller ulovligheter påpekes av oppnevnt 
kommunal representant skal opprettinger skje umiddel-bart og samme dag som feilen 
eller ulovligheten påpekes. Retten til å leie areal kan skal inndras ved gjentatte brudd 
på retningslinjene. Dersom kommunen påpeker uheldige, eller andre uønskede 
forhold som ikke spesifikt er nevnt foran, og leietaker ikke retter seg etter kommunens 
pålegg, kan skal også retten til å leie arealet inndras.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 – 18 enstemmig vedtatt. 
Egelandsdals forslag til endring i punkt 19 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 19. 
 
 
BRU-009/12 Vedtak: 
 

”Retningslinjer for uteservering” for Eigersund kommune, datert 21.03.12, med Felles 
brukerutvalgs endring i punkt 19, legges ut i offentlig ettersyn i fire uker. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 Nytt dokument i saken -  Felles brukerutvalgs vedtak av 11.04.12. 

~ o ~ 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling i følgende punkt: 

 4. Områdene for uteserveringer skal framstå så åpne som mulig og skal innordnes gate- 
     eller plassmiljøet. Serveringssteder som ligger ved siden av hverandre bør skal  
     samarbeide om helhetlige løsninger.  
 
7. Det skal være universell atkomst fram til og inn i utendørs serveringsområde, med  
    atkomst på min 1,5 m bredde. Det skal også være universell atkomst til HC-toalett i 
     tilhørende innendørs serveringslokale eller i gatemiljøet (maks avstand 50 m). 
     Uteserveringens avgrensninger og nivåer må skal tilpasses syns- og  

                 bevegelseshemmede.  
 

12. Både markiser, parasoller og varmelamper etc. må skal være sikret, slik at de ikke 
      kan falle ned eller blåse bort og skade personer eller ting. I sterk vind må markiser  
      rulles inn og parasoller slås sammen og sikres. 

 
15. Møblering, plassering av markiser, parasoller, varmelamper og lignende må skal  
      være i samsvar med krav om rømningsveier, brannsikkerhet etc. for den aktuelle  
      virksomheten. I tillegg må virksomheten utarbeide / oppdatere en risikoanalyse som 
      ivaretar alle sikkerhetsmessige forhold forårsaket av endringer i driften. Dersom det 
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      skal oppbevares gassbeholdere til terrassevarmere og lignende, kreves det tillatelse  
      fra kommunen v/brannvesenet. 

        
      Nytt punkt: 
19. Avvik fra retningslinjene tillates ikke. Ved påtale om ulovligheter skal det umiddelbart  
       rettes opp i påpekte mangler. Hvis så ikke skjer, skal rett til uteservering inndras for  
      resten av sesongen.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1-3, 5 og 6, 8-11, 13 og 14, 16-18 enstemmig vedtatt. 
Carlsens forslag til nye/endring i punktene 4, 7, 12, 15 og 19 i rådmannens innstilling vedtatt 
med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling punkt 4, 7, 12, 15 og 19 (FRP). 
 
PTU-058/12 Vedtak: 
 

”Retningslinjer for uteservering” for Eigersund kommune, datert 21.03.12, legges ut i 
offentlig ettersyn i fire uker med følgende endringer: 
 

RETNINGSLINJER FOR UTSERVERING PÅ KOMMUNAL GRUNN 
 
4. Områdene for uteserveringer skal framstå så åpne som mulig og skal 
     innordnes gate- eller plassmiljøet. Serveringssteder som ligger ved siden av  
    hverandre skal samarbeide om helhetlige løsninger.  
 
7. Det skal være universell atkomst fram til og inn i utendørs serveringsområde, 
    med  atkomst på min 1,5 m bredde. Det skal også være universell atkomst til  
   HC-toalett i tilhørende innendørs serveringslokale eller i gatemiljøet (maks 
   avstand 50 m).Uteserveringens avgrensninger og nivåer skal tilpasses syns-  
   og  bevegelseshemmede.  

 
12. Både markiser, parasoller og varmelamper etc. skal være sikret, slik at de 
      ikke kan falle ned eller blåse bort og skade personer eller ting. I sterk vind må  
     markiser rulles inn og parasoller slås sammen og sikres. 

 
15. Møblering, plassering av markiser, parasoller, varmelamper og lignende skal  
     være i samsvar med krav om rømningsveier, brannsikkerhet etc. for den 
     aktuelle virksomheten. I tillegg må virksomheten utarbeide / oppdatere en 
     risikoanalyse som ivaretar alle sikkerhetsmessige forhold forårsaket av 
     endringer i driften. Dersom det skal oppbevares gassbeholdere til  
     terrassevarmere og lignende, kreves det tillatelse  fra kommunen 
     v/brannvesenet. 

 
19. Avvik fra retningslinjene tillates ikke. Ved påtale om ulovligheter skal det 
      umiddelbart rettes opp i påpekte mangler. Hvis så ikke skjer, skal rett til  
      uteservering inndras for resten av sesongen. 

 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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059/12: Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 
3. Klagebehandling nr. 2.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Frode Nærland og merknadene til klagen fra 
Egersund Bygg og Tomteutvikling, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Klager 
gis ikke medhold. Vedtaket i delegert sak BMD 493/11 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-059/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Frode Nærland og merknadene til klagen 
fra Egersund Bygg og Tomteutvikling, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
klagen ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over 
ble fattet. Klager gis ikke medhold. Vedtaket i delegert sak BMD 493/11 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
060/12: Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 

Klagebehandling nr. 2.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund, datert 12.03.12, på vegne 
av Odd Roger Knutsen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
noen vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. Vedtaket i Planteknisk utvalg, sak 005/12 opprettholdes. 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
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17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme (SP). 
 
 
PTU-060/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund, datert 12.03.12, på 
vegne av Odd Roger Knutsen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder noen vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages 
over ble fattet. Klager gis ikke medhold. Vedtaket i Planteknisk utvalg, sak 005/12 
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. 
 
 

 
061/12: Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet 

-  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012: 
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven. 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte 
på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i 
kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i 
kommuneplanens bestemmelser. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området. 
 
Det fattes følgende vedtak: 

1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 
fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- 
område og ca. 23.5 dekar til boligformål. 
 

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt. 

 
Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig avgjørelse. 
 
 
 
 
 
 



 13

17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-061/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven. 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar 
sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt 
som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid 
som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig 
av delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området. 
 
Det fattes følgende vedtak: 

1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 
fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til 
LNF- område og ca. 23.5 dekar til boligformål. 
 

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 
gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt. 

 
Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
062/12: Vedrørende sikring av industriområde gnr. 60 bnr. 258 og 

362 - Hellviksplitt AS, Tråsavikveien 57  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert sakens faktiske forhold og finner at det ikke er grunnlag 
for å kreve ytterligere sikring eller utbedring for industriområde på eiendommene gnr. 60 bnr. 
258 og 362. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 31-3. 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Planteknisk utvalg har vurdert saken basert på gjennomgang utført av administrasjonen, 

og tar til orientering at det ikke er grunnlag for å kreve ytterligere sikring eller utbedring 
for industriområde på eiendommene gnr.60 bnr. 258 og 362.” 
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Votering: 
Carlsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-062/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har vurdert saken basert på gjennomgang utført av administrasjonen, 
og tar til orientering at det ikke er grunnlag for å kreve ytterligere sikring eller utbedring 
for industriområde på eiendommene gnr.60 bnr. 258 og 362. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
063/12: Søknad om dispensasjon for oppføring av reklameskilt gnr. 

47 bnr. 1 fnr. 1 - Hellvik Hus AS  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012: 
Etter nøye vurdering av søknad fra Hellvik Hus AS om montering av 3 stk reklameskilt på 
eiendommen gnr.47 bnr. 1, finner planteknisk utvalg at reklameskilt er i strid med 
kommuneplanens bestemmelser. Reklameskilt som omsøkt påvirker det visuelle miljøet i 
negativ retning ved at den vil bli svært dominerende i omgivelsene. Reklameskilt godkjennes 
derfor ikke. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og kommuneplan for 
Eigersund kommune.  
 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 

”Etter nøye vurdering av søknad fra Hellvik Hus AS om montering av 3 stk reklameskilt 
på eiendommen gnr.47 bnr. 1, finner planteknisk utvalg at reklameskiltene er en 
forbedring av eksisterende utrykk. Reklameskilt som omsøkt påvirker det visuelle miljøet 
i positiv retning ved at det visuelle utrykket blir mindre dominerende enn eksisterende 
reklameskilt. Reklameskiltene godkjennes som omsøkt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 19-4.” 

 
ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo: 
 ”2.setning i Berentsens forslag strykes.” 
 
Votering: 
Berentsens forslag med Alf Tore Sæstads forslag om at 2.setning strykes, vedtatt med 10 

stemmer mot 1 stemmer for rådmannens innstilling (V). 
 
PTU-063/12 Vedtak: 
 

Etter nøye vurdering av søknad fra Hellvik Hus AS om montering av 3 stk reklameskilt 
på eiendommen gnr.47 bnr. 1, finner planteknisk utvalg at reklameskiltene er en 
forbedring av eksisterende utrykk. 
Reklameskiltene godkjennes som omsøkt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 19-4. 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
064/12: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom 

(gnr./bnr. 9/18) -  dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  
gnr./bnr. 9/8 -  Ingar Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 

av en tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 
i Eigersund. I endelig vedtak vil det stilles krav om at omsøkt parsell og gnr./bnr. 9/18  
sammenføyes.        

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 

ubebygd tileggsparsell på om lag 100 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/18 fra 
gnr./bnr. 9/8 i  Eigersund kommune.  

 
 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 ALF TORE SÆSTAD (KRF) erklærte seg ugild i saken da han er bror til tiltakshaver, jf. fvl.  

§ 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Edmund Iversen (KRF) tok sete. 
---- o ---- 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-064/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av 
en tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund. I endelig vedtak vil det stilles krav om at omsøkt parsell og gnr./bnr. 9/18  
sammenføyes.        

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en ubebygd 

tileggsparsell på om lag 100 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 i  
Eigersund kommune.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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065/12: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom 
(gnr./bnr. 9/20) -  dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  
gnr./bnr. 9/8 -  Ingar Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 

av en tilleggsparsell på ca. 260 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/20 fra gnr./bnr. 9/8 
i Eigersund. I endelig vedtak vil det stilles krav om at omsøkt parsell og gnr./bnr. 9/20  
sammenføyes.        

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 

ubebygd tileggsparsell på om lag 260 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/20 fra 
gnr./bnr. 9/8 i  Eigersund kommune.  

 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 ALF TORE SÆSTAD (KRF) erklærte seg ugild i saken da han er bror til tiltakshaver, jf. fvl.  

§ 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Edmund Iversen (KRF) tok sete. 
---- o ---- 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-065/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av 
en tilleggsparsell på ca. 260 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/20 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund. I endelig vedtak vil det stilles krav om at omsøkt parsell og gnr./bnr. 9/20  
sammenføyes.        

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en ubebygd 

tileggsparsell på om lag 260 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/20 fra gnr./bnr. 9/8 i  
Eigersund kommune.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
066/12: Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 - 
Kåre Jakob Høyland - 3. gangs behandling    

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak FS-091/11 på møte 
31.08.11 om å tillate fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune. 
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17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-066/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak FS-091/11 på 
møte 31.08.11 om å tillate fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

067/12: Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig  - gnr. 78, 
bnr. 7  -  Jan Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til at det gis dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell 
på ca. 2400 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en bebygd 

parsell på ca. 2400 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i  Eigersund kommune.   
 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-067/12 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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068/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 17.04.12  
 

 
Referatsaker som legges frem for utvalget 17.04.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/7783 I 15.02.2012 Statens vegvesen 
Vedtaksbrev - særskilt 
fartsgrense 40 km/t 
Trosavigveien 

2 12/7883 X 08.03.2012 Randi Haugstad 
Seksjon brannvern, 
årsrapport for 2011 og 
planer for 2012 

3 11/32293 MP 06.12.2011  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
07.12.2011 

4 12/9883 X 23.03.2012  
Byggesakssjefen delegert 
18.02. - 22.03.12 

5 12/8871 X 12.03.2012  
Internt notat til planteknisk 
utvalg 13.03.12 - Status 
byggesak 

 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
     ---- 0 ---- 
 
PTU-068/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
069/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 17.04.12  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 17.04.2012: 
 
 
17.04.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
18/12: 
 BYGGESAKSSJEF JARLE VALLE viste til at Kontrollutvalget ønsker en rutine for  

hvordan byggesakssjefen tolker Planteknisk utvalgs vedtak. Han viste til et eksempel  



 19

hvor reguleringsbestemmelsene krever en utbyggingsavtale. Skal der ikke gis  
byggetillatelse før denne er i orden ? 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) sa at byggesakssjefen bør gi tilbakemelding om at  
utbyggingsavtale er sterkt ønsket før byggetillatelse gis. Han vil imidlertid sjekke med 
departementet om en kan kreve utbyggingsavtale – eller om dette ikke er tillatt. 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ber om at administrasjonen løser dette innad i  
kommunen. 
 
 

 
19/12: 

BYGGESAKSSJEF JARLE VALLE viste til sak 56/12 – Reklamesøyle gnr.13 bnr.1682, 
Svanedal -  som tiltakshaver ønsket å trekke fra dagens sakskart. Denne ble lagt frem 
med negativ innstilling fra rådmannen. Dette med bakgrunn i at Miljøutvalget i sin tid 
behandlet samme sak, men med en høyere søyle, og gav avslag. Tiltakshaver spør nå 
om når en kan forvente en positiv sak. 
Byggesakssjefen skal i møte med tiltakshaver en av de nærmeste dagene. 

 
 
 
20/12: 

BYGGESAKSSJEF JARLE VALLE orienterte om at det nå vil bli sendt ut varsel om 
pålegg ang. en levegg på Bar-Bar. Denne skulle vært fjernet. 

 
 
 
 
21/12: 

PLANSJEF DAG KJETIL TONHEIM viste til en tidligere reguleringsendring i Ærfuglveien 
på Hellvik, gnr.60, bnr.237, 5 m.fl. som utvalget har behandlet tidligere. 
Det er nå kommet forespørsel om en ny endring. 
 
PLANTEKNISK UTVALG viser til Miljøutvalgets vedtak. Det er dette som gjelder. 

 
 
 
22/12: 

PLANSJEFEN orienterte og viste bilder fra et leilighetsprosjekt som ønskes oppført i 
Gruå på Gamleveien (Havsøyne). Dette blir et spennende prosjekt med ca. 16 
leiligheter. Det har vært dialog om hvordan denne eiendommen kan bebygges, og ut i fra 
viste bilder, så er det en meget god utnyttelse av eiendommen – samt flotte leiligheter. 
Planteknisk utvalg ønsker at tiltakshaver kommer i et møte og presenterer prosjektet. 

 
 
 
23/12: 

MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) hadde fått en forespørsel om hvordan det går med 
reguleringsplanene på Skadberg Camping. 

 
PLANSJEFEN orienterte om saken. Det er pr. dags dato ikke mottatt forslag til ny 
reguleringsplan fra tiltakshaver. 
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PTU-069/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


