
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 15.05.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:50  
Sak – fra / til: 070/12 - 087/12 
 

 
 
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): 
H – Noreide, Olaug (Varamedlem) – sak 75/12  
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Byggesakssjef Jarle Valle og plansjef Dag Kjetil Tonheim. 
 
 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 71/12, 74/12, 77/12, 78/12, 79/12,81/12, 82/12 og 84/12 
fra kl. 07.50 

 Plansjef Dag Kjetil Tonheim fungerte som rådmann under møtet. 
 Anders Ege (AP) forlot møtet kl.15.20. (en halvtime før slutt) 

 
  

 
 
 

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 

070/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 17.04.12  

071/12 
Reguleringsendring for område for fritidsbebyggelse 5 bnr. 7 mfl. - 
Myklebust - 1. gangsbehandling 

 

072/12 
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. Klage fra Statens 
vegvesen. Mindre reguleringsendring. 
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073/12 
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. Klage fra Dalane 
Kristne Skole. Mindre reguleringsendring. 

 

074/12 
Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst - 1. 
gangsbehandling 

 

075/12 
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg 
feriesenter. Klagebehandling. 

 

076/12 
Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug og Arthur Dyrnes, Dyrnes. 
Rammetillatelse og dispensasjon. 

 

077/12 
Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, Ruskebakken 
17. Klagebehandling. 

 

078/12 
Enebolig med garasje gnr 60 bnr 759 - Øystein Henriksen, Tueveien 4. 
Dispensasjonssøknad - frisikt. 

 

079/12 
Revidert søknad om reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - Svanedal AS, 
Spinnerigaten 13 - Svanedalsgården 

 

080/12 
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy 
fyr - Glenn Nordskag. Tvangsmulkt. 

 

081/12 
Dispensasjon - Riving samt oppføring ny fritidsbolig gnr. 60 bnr. 261 - 
John Olav Solbakke, Hellvik 

 

082/12 
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 60 bnr. 4 - Glenn og Johnny Karlsen, 
Trosavig 

 

083/12 Klage - Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak - gnr. 46 bnr. 6 - Gruset  

084/12 
Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig  - gnr. 78, bnr. 7  -  Jan 
Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

 

085/12 
Søknad om fradeling av en parsell til boligformål  - Norleif Øen - gnr /bnr. 
80/1  (Øya) 

 

086/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 15.05.12  

087/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 15.05.12  
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070/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
17.04.12  

 

Forslag til vedtak 26.04.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 17.04.11 godkjennes. 
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
PTU-070/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 17.04.11 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
071/12: Reguleringsendring for område for fritidsbebyggelse 5 bnr. 

7 mfl. - Myklebust - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012: 
Forslag til endring av Myklebuststranda, del av parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med kart og 
bestemmelser datert 20.02.12 legges ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse i 
bestemmelsene: 

1. ”Tiltak i sjø må dimensjoneres slik at de tåler den aktiviteten som er i leden.” 
2. ”I sjøområdene skal tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens 

bestemmelser godkjennes av havnemyndighetene i Eigersund kommune.” 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-071/12 Vedtak: 
 

Forslag til endring av Myklebuststranda, del av parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med kart og 
bestemmelser datert 20.02.12 legges ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse i 
bestemmelsene: 
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1. ”Tiltak i sjø må dimensjoneres slik at de tåler den aktiviteten som er i leden.” 
2. ”I sjøområdene skal tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens 

bestemmelser godkjennes av havnemyndighetene i Eigersund kommune.” 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

072/12: Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. Klage fra 
Statens vegvesen. Mindre reguleringsendring.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 23.04.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Statens vegvesen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold. § 3.1 i reguleringsbestemmelsene endres til: 
”Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet som krever detaljregulering ved 
endring av formål, kan nybygg ikke gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før 
passeringslommen ved krysset mellom Rv 42 og Museumsveien og snuplass for buss, 
bussholdeplass er ferdig opparbeidet. Det skal utarbeides tekniske planer for plassering og 
utforming av de nevnte tiltakene. Planene skal utarbeides i tett dialog med ansvarlig 
vegmyndighet (Statens vegvesen), samt godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse 
kan gis”. 
 
Begrunnelsen for vedtaket er at den nye formuleringen på en bedre måte enn den tidligere 
formuleringen ivaretar de hensyn den er ment å ivareta. 
 
Planteknisk utvalg vedtar endringen av § 3.1 som en mindre reguleringsendring. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, jf. Forvaltningslovens §§ 
28-36. 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Statens vegvesen, 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 til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP). 
 
 
PTU-072/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Statens vegvesen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold. § 3.1 i reguleringsbestemmelsene endres til: 
”Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet som krever detaljregulering ved 
endring av formål, kan nybygg ikke gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før 
passeringslommen ved krysset mellom Rv 42 og Museumsveien og snuplass for buss, 
bussholdeplass er ferdig opparbeidet. Det skal utarbeides tekniske planer for plassering 



 6

og utforming av de nevnte tiltakene. Planene skal utarbeides i tett dialog med ansvarlig 
vegmyndighet (Statens vegvesen), samt godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis”. 
 
Begrunnelsen for vedtaket er at den nye formuleringen på en bedre måte enn den 
tidligere formuleringen ivaretar de hensyn den er ment å ivareta. 
 
Planteknisk utvalg vedtar endringen av § 3.1 som en mindre reguleringsendring. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, jf. Forvaltningslovens 
§§ 28-36. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
073/12: Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. Klage fra 

Dalane Kristne Skole. Mindre reguleringsendring.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Ingeniørfirma Jarle E. R. Skadberg AS på 
vegne av Dalane kristne skole og har etter en samlet vurdering gitt klager delvis medhold, 
ved at byggegrensen på reguleringsplanen reduseres fra 24 m til 16 m fra senterlinja på 
høyspentlinja, og at den aktuelle delen av § 5 i reguleringsbestemmelsene endres til: 
 
”Eksisterende bebyggelse i felt undervisning inngår i planen og skal brukes til skole.  
Den delen av bygget som ligger nærmere enn 16 meter fra høyspenningsanleggets 
senterlinje, skal ikke inneholde rom for varig opphold eller uteoppholdsarealer for elever. Det 
er kun tillatt med tekniske rom, og rom for lagring / parkering innenfor areal som ligger 
nærmere enn 16 meter fra høyspentlinjens senterlinje.  
Ved nybygg og nye anlegg, samt tilbygging og / eller påbygginger skal magnetfeltet 
vurderes. Hvis magnetfeltet vil bli over 0,4 μT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å 
redusere nivået. Dette skal utføres av fagkyndige.” 
 
Begrunnelsen for vedtaket er at det justerte plankartet sammenholdt med de justerte 
reguleringsbestemmelsene vil gi tilfredsstillende sikkerhet mot høyt elektromagnetisk felt 
også i framtiden. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 14, jf. forvaltningslovens §§ 
28 – 32. 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-073/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Ingeniørfirma Jarle E. R. Skadberg AS på 
vegne av Dalane kristne skole og har etter en samlet vurdering gitt klager delvis 
medhold, ved at byggegrensen på reguleringsplanen reduseres fra 24 m til 16 m fra 
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senterlinja på høyspentlinja, og at den aktuelle delen av § 5 i reguleringsbestemmelsene 
endres til: 
 
”Eksisterende bebyggelse i felt undervisning inngår i planen og skal brukes til skole.  
Den delen av bygget som ligger nærmere enn 16 meter fra høyspenningsanleggets 
senterlinje, skal ikke inneholde rom for varig opphold eller uteoppholdsarealer for elever. 
Det er kun tillatt med tekniske rom, og rom for lagring / parkering innenfor areal som 
ligger nærmere enn 16 meter fra høyspentlinjens senterlinje.  
Ved nybygg og nye anlegg, samt tilbygging og / eller påbygginger skal magnetfeltet 
vurderes. Hvis magnetfeltet vil bli over 0,4 μT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å 
redusere nivået. Dette skal utføres av fagkyndige.” 
 
Begrunnelsen for vedtaket er at det justerte plankartet sammenholdt med de justerte 
reguleringsbestemmelsene vil gi tilfredsstillende sikkerhet mot høyt elektromagnetisk felt 
også i framtiden. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 14, 
 jf. forvaltningslovens §§ 28 – 32. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
074/12: Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles 

adkomst - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012: 
Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m med 
tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-074/12 Vedtak: 
 

Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m 
med tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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075/12: Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - 
Skadberg feriesenter. Klagebehandling.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Rolf Magne Skogen på vegne av Skadberg 
feriesenter 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. Klagen 
tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 BJØRN CARLSEN (H) erklærte seg ugild idet hans søster er leietaker på tiltakhavers 

feriesenter (har campingvogn der), jf. fvl. § 6, b, og trådte ut. Planteknisk utvalg hadde ingen 
merknader til saken og Olaug Noreide (H) tok sete. 

 
---- o ---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-075/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Rolf Magne Skogen på vegne av 
Skadberg feriesenter 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. Klagen tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
076/12: Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug og Arthur Dyrnes, 

Dyrnes. Rammetillatelse og dispensasjon.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012: 
1. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 

bnr. 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen. 
2. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 

fritidsbolig i LNF-område ettersom det forligger følgende særlige grunner for å gi 
dispensasjon: 

- Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 
kulturlandskapet. 

- Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 - 95 og kommuneplan for 
Eigersund kommune. 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-076/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 
bnr. 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen. 

2. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 
fritidsbolig i LNF-område ettersom det forligger følgende særlige grunner for å gi 
dispensasjon: 

- Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 
kulturlandskapet. 

- Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 - 95 og kommuneplan 
for Eigersund kommune. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
077/12: Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, 

Ruskebakken 17. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med merknader til klagen fra 
tiltakshaver, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold med den 
begrunnelse at klagen ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36. 
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med merknader til klagen fra 
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tiltakshaver, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder følgende nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet: 

 Byggetillatelse har gått ut 
 Hensyn til nabo 
 Hensyn til lys og utsikt 
 Ved å plassere garasjen lengre frem blir det estetisk finere 

 
Vedtaket i sak BMD 092/12 endres slik at garasjen må flyttes 2,0 m mot øst. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36.” 

 
Trukket før votering. 
    ---- 0 ---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo følgende utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Nygårds utsettelsesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-077/12 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
078/12: Enebolig med garasje gnr 60 bnr 759 - Øystein Henriksen, 

Tueveien 4. Dispensasjonssøknad - frisikt.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra Hellvik Hus Hellvik AS på 
vegne av hjemmelshaver på gnr. 60, bnr. 759, når det gjelder frisiktkravet på gjeldende 
reguleringsplan, og har etter en nøye vurdering kommet til at dispensasjonssøknaden 
innvilges. Ny frisiktlinje går fra 7,5 m inn på Skarvbakken målt fra vegkant på Tueveien til 30 
m målt fra midt på Skarvbakken der den møter Tueveien og østover til midt i vestgående 
kjørefelt.   
 
Dispensasjonen kommer ikke vesentlig i strid med den bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse. Fordelene ved dispensasjonen er at den opparbeidede 
lødde muren kan bli stående. Det anses ikke å være noen ulemper ved dispensasjonen, 
ettersom frisikten i krysset anses som tilfredsstillende ivaretatt med den endrede frisiktsonen. 
Fordelene ved en dispensasjon er dermed klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Tuå, Hellvik, og plan- og bygningslovens 
§ 19-2. 
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15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-078/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra Hellvik Hus Hellvik 
AS på vegne av hjemmelshaver på gnr. 60, bnr. 759, når det gjelder frisiktkravet på 
gjeldende reguleringsplan, og har etter en nøye vurdering kommet til at 
dispensasjonssøknaden innvilges. Ny frisiktlinje går fra 7,5 m inn på Skarvbakken målt 
fra vegkant på Tueveien til 30 m målt fra midt på Skarvbakken der den møter Tueveien 
og østover til midt i vestgående kjørefelt.   
 
Dispensasjonen kommer ikke vesentlig i strid med den bestemmelsen det dispenseres 
fra eller lovens formålsbestemmelse. Fordelene ved dispensasjonen er at den 
opparbeidede lødde muren kan bli stående. Det anses ikke å være noen ulemper ved 
dispensasjonen, ettersom frisikten i krysset anses som tilfredsstillende ivaretatt med den 
endrede frisiktsonen. 
Fordelene ved en dispensasjon er dermed klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Tuå, Hellvik, og plan- og 
bygningslovens § 19-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
079/12: Revidert søknad om reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - 

Svanedal AS, Spinnerigaten 13 - Svanedalsgården  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av 
reklamesøyle på eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, sakens dokumenter samt reguleringsplan 
for Bøckmansbakken, men finner 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.  
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av 
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reklamesøyle på eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, sakens dokumenter samt 
reguleringsplan for Bøckmansbakken og finner å kunne godkjenne den omsøkte 
reklamesøyla.  

 
Det forutsettes at fargen til panelene ikke er hvite eller lyse.  
 
Det forutsettes at eksisterende ledelinje på fortauet som i dag slutter ved inngangen til 
MEKK blir ført forbi skiltsøyla helt fram til hjørnet på Spinnerigaten 13. 
 
Etter at reklamesøyla er reist, tillates ingen reklame for enkeltbedrifter på fasader, 
inkludert vinduer, på Svanedalsgården. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og 
reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996.”  

 
 
Votering: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-079/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av 
reklamesøyle på eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, sakens dokumenter samt 
reguleringsplan for Bøckmansbakken og finner å kunne godkjenne den omsøkte 
reklamesøyla.  

 
Det forutsettes at fargen til panelene ikke er hvite eller lyse.  
 
Det forutsettes at eksisterende ledelinje på fortauet som i dag slutter ved inngangen til 
MEKK blir ført forbi skiltsøyla helt fram til hjørnet på Spinnerigaten 13. 
 
Etter at reklamesøyla er reist, tillates ingen reklame for enkeltbedrifter på fasader, 
inkludert vinduer, på Svanedalsgården. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og 
reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

080/12: Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 
- Eigerøy fyr - Glenn Nordskag. Tvangsmulkt.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012: 
Planteknisk utvalg finner at vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak M-049/10, ikke er 
etterkommet.  
I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i form 
av dagbøter gjeldende fra 3 måneder etter at endelig vedtak i saken om tvangsmulkt er fattet 
og til vedtaket i Miljøutvalget sak M-049/10 er etterkommet.  
Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalender dag. 
  
Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får samme 
virkning som rettskaftig dom. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32.  
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15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-080/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg finner at vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak M-049/10, ikke er 
etterkommet.  
I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i 
form av dagbøter gjeldende fra 3 måneder etter at endelig vedtak i saken om 
tvangsmulkt er fattet og til vedtaket i Miljøutvalget sak M-049/10 er etterkommet.  
Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalender dag. 
  
Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får 
samme virkning som rettskaftig dom. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
081/12: Dispensasjon - Riving samt oppføring ny fritidsbolig gnr. 60 

bnr. 261 - John Olav Solbakke, Hellvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra den gjeldende 
reguleringsplanens § 2.1 om at eksisterende bygninger inngår i planen og § 2.4 om at det 
ikke er tillatt med frittliggende boder/anneks, samt riving av eksisterende og oppføring av ny 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4, men har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensynene bak de ovennevnte bestemmelsene. 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Anneks er oppført uten nødvendig tillatelse, og det ilegges derfor ulovlighetsgebyr i henhold 
til gebyrregulativ. 
Dersom annekset ikke fjernes innen 30 dager vil det bli opprettet sak etter plan- og 
bygningslovens kapittel 32 om ulovlighetsoppfølgning. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.  
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
 
Votering – utsettelsesforslag: 
Nygårds utsettelsesforslag falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for (H+SP). 
 
     ---- 0 ---- 
 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 

”Nytt 2.avsnitt i rådmannens innstilling slik: 
 
Bygningen som i saken er omtalt som anneks, vurderes av Planteknisk utvalg til å 
være en lekehytte.” 
 

 
 
Votering: 
Eges forslag til nytt 2.avsnitt (vedr.anneks/lekehytte) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 
rådmannens 2.avsnitt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-081/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra den 
gjeldende reguleringsplanens § 2.1 om at eksisterende bygninger inngår i planen og § 
2.4 om at det ikke er tillatt med frittliggende boder/anneks, samt riving av eksisterende 
og oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak de ovennevnte 
bestemmelsene. 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Bygningen som i saken er omtalt som anneks, vurderes av Planteknisk utvalg til å være 
en lekehytte. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.” 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
082/12: Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 60 bnr. 4 - Glenn og Johnny 

Karlsen, Trosavig  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra formål 
spesialområder – friluftsområde i reguleringsplan for Mastrastanden m.m. og oppføring av 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4, men har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensynet bak regulert arealformål. Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.  
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15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 

Planteknisk utvalg har vurdert søknad om dispensasjon fra regulert friluftsområde og 
oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4 og har funnet å anbefale 
dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak regulert friluftsområde 
da området allerede er bebyggelse med hytter. 

 Vil ikke ødelegge bruk av friluftsområdet 
 Gir ingen redusert utsikt for naboer. 

 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 

 Nåværende hyttefelt blir utbygd med en ekstra hytte. 
 
Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Carlsens forslag (Bjørn Carlsen 
og Kjell Vidar Nygård, H + SP). 
 
 
PTU-082/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra formål 
spesialområder – friluftsområde i reguleringsplan for Mastrastanden m.m. og oppføring 
av fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4, men har funnet at dispensasjonen i 
vesentlig grad vil tilsidesette hensynet bak regulert arealformål. Dispensasjon kan derfor 
ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
083/12: Klage - Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak - gnr. 46 bnr. 

6 - Gruset  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012: 
Planteknisk utvalg har vurdert innkommet klage fra adv. Vestvik på vegne av Hospitality 
Development AS, og har etter en konkret vurdering kommet til at klager ikke gis medhold. 
Det pågår for tiden reguleringsarbeid for området. Plansituasjonen er dermed uavklart 
samtidig som det er det usikkert hvordan arealet vil bli regulert i det pågående 
reguleringsarbeidet.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmanenn i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Planteknisk utvalg finner videre ikke grunnlag til å behandle søknaden om unntak fra 
forbudet, jamfør plan- og bygningslovens § 13-1 andre ledd. Vedtaket om midlertidig forbud 
mot tiltak er spesifikt rettet mot fradeling. Det vil derfor ikke være forskjell på vurderingen om 
klage og vurdering om unntak. 
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15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har vurdert innkommet klage og har etter en konkret vurdering 
kommet til at klager gis medhold. 
 
Delingen vil ikke få betydning for det videre planarbeid og vil ikke vanskeliggjøre 
gjennomføring av en ny reguleringsplan. 
 
Byggesakssjefens vedtak av 06.02.12 som sak BMD 066/12 om midlertidig forbud mot 
tiltak på parsell av eiendommen gnr. 46 bnr. 6 på Gruset, omgjøres. 
 
Søknaden om deling tas til behandling av administrasjonen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Gyas forslag (FRP+H+SP). 
 
PTU-083/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har vurdert innkommet klage fra adv. Vestvik på vegne av Hospitality 
Development AS, og har etter en konkret vurdering kommet til at klager ikke gis 
medhold. Det pågår for tiden reguleringsarbeid for området. Plansituasjonen er dermed 
uavklart samtidig som det er det usikkert hvordan arealet vil bli regulert i det pågående 
reguleringsarbeidet.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmanenn i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Planteknisk utvalg finner videre ikke grunnlag til å behandle søknaden om unntak fra 
forbudet, jamfør plan- og bygningslovens § 13-1 andre ledd. Vedtaket om midlertidig 
forbud mot tiltak er spesifikt rettet mot fradeling. Det vil derfor ikke være forskjell på 
vurderingen om klage og vurdering om unntak. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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084/12: 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. 
 
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 

”Nytt punkt 3 i rådmannens innstilling: 
Parsellen må sikres tinglyst veirett.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Berentsens tilleggspunkt enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-084/12 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.  
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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 

 
3. Parsellen må sikres tinglyst veirett. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
085/12: Søknad om fradeling av en parsell til boligformål  - Norleif 

Øen - gnr /bnr. 80/1  (Øya)   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk gir i medhold av § 20-1 i plan- og 

bygningsloven  tillatelse til fradeling av en ubebygd parsell på ca. 675 m2 fra gnr./bnr. 
80/1 i Eigersund kommune. 

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår:  
A: Parsellen deles som vist på vedlagte situasjonskart av 11.4.2012.   
B. Avtale om bruk av privat vei  mellom Terje Øen og Norleif Øen på gnr./bnr. 80/1 må 
tinglyses og godkjennes av Eigersund kommune.  
 

2. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til 
fradeling av en ubebygd parsell på ca. 675 m2 fra gnr./bnr. 80/1 i Eigersund kommune.  

 
Dette fordi delingen er i tråd med kommuneplanen.   
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 

”Punkt 1 og 2: 
Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk endres til Planteknisk utvalg.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
PTU-085/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling 
av en ubebygd parsell på ca. 675 m2 fra gnr./bnr. 80/1 i Eigersund kommune. 

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår:  
A: Parsellen deles som vist på vedlagte situasjonskart av 11.4.2012.   
B. Avtale om bruk av privat vei  mellom Terje Øen og Norleif Øen på gnr./bnr. 80/1 må 
tinglyses og godkjennes av Eigersund kommune.  
 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en ubebygd 
parsell på ca. 675 m2 fra gnr./bnr. 80/1 i Eigersund kommune.  

 
Dette fordi delingen er i tråd med kommuneplanen.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
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086/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 15.05.12  
 

 
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 12/11436 I 30.03.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Klage i byggesak gnr. 47  bnr. 997 - 
endring tillatelse - oppføring av 
leiligheter felt K5 Litla Langevann 

2 12/12086 N 27.03.2012 
Siv.ing. Magne 
Eikanger 

Brannsikkerhet på campingplasser i 
plansammenheng 

3 12/13344 N 30.04.2012 
Byggesakssjef Jarle 
Valle 

Hva er ”byggesak over disk?” 

4 12/ X 30.04.2012  
Byggesakssjefen delegert 23.03. – 
29.04.12 

 
 
 Nytt dokument i saken: 
 

5 
 
    I    12/12922 Statens Vegvesen 

Rammeplan 2012-2015 for avkøyrsler og 
byggjegrenser på riks- og fylkesvegane i region vest 
- høyring 

 
     ---- 0 ---- 
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene. 
     ---- 0 ---- 
 
 
PTU-086/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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087/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 15.05.12  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 15.05.2012: 
 
 
 
15.05.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
24/12: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om krav til handikaptoalett som må ha 1,5 m snusirkel 
foran toalettet og 0,9 m fri plass på begge sider. 

 
 
25/12: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om stillingene som var utlyst på byggesakskontoret, og 
hvor mange søkere det var. 

 
 
 
26/12: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om lengden på møtene i Planteknisk utvalg. 
Nå kan møtene vare i opptil 8 – 9 timer inkl.befaring, og dette er for lenge. Burde det 
legges inn et ekstra møte høst og vår fra neste år.  
Administrasjonen ser på dette. 

 
 
 
27/12: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til saken ang. Skadberg Camping. Pr. dags dato har 
en ikke kommet videre i saken, og vedtaket Planteknisk utvalg har gjort tidligere når det 
gjelder ulovlig oppførte byggearbeider, gjelder. Tiltakshaver ønsker helårlig drift. Har hatt 
mange henvendelser med spørsmål om hvorfor ingenting blir gjort.  Utvalget er positive 
til å se på en ny sak når denne måtte komme. 
 
PLANSJEFEN svarte at saken startet ved at PTU behandlet en forespørsel om 
regulering. I denne saken ble det lagt en del føringer som en måtte følge opp i det videre 
planarbeid. Det er gjennomført oppstartsmøte på vanlig måte der tema som skulle 
berøres ble gjennomgått. Fagkyndig rapport er oversendt tiltakshaver. Ny 
reguleringsplan er ikke mottatt enda. Plansjefen ble oppfordret av utvalget til å ha et 
møte med Multiconsult og tiltakshaver, og det vil han gjøre. Det er også viktig å skille 
byggesak knyttet til ulovligheter og reguleringsplansaken fra hverandre. 

 
 
 
28/12: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om status for Ramslandsfeltet. E-post var sendt 
konst. Kommunalsjef. Siden han har forfall i dagens møte, og fung. rådmann ikke kunne 
svare, så tas dette opp igjen i neste møte. 
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29/12: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om en bør se på andre alternativer til vannkilde 
enn det som allerede er bestemt – Revsvatnet. Kan en evt. bruke eksisterende 
vannkilder og bygge ut disse ? Revsvatnet som vannforsyning blir et veldig kostbart 
prosjekt. 
 
Planteknisk utvalg ber om at vann- og avløpssjefen orientere om dette i junimøtet. 
 

 
30/12: 

ALF TORE SÆSTAD (KRF) orienterte om at Stølsbakken (I Årstaddalen) er renovert. Da 
det er mye ferdsel i dette området, er det flott å se at det er blitt veldig fint her.  
 
 

 
31/12: 

ALF TORE SÆSTAD (KRF) stilte spørsmål om utvalget kunne påvirke Statens 
Vegvesen når det gjelder å få fortgang i arbeidet med sykkel- og gangsti fra Krossmoen 
til Bens kafè på Helleland. 
 
PLANSJEFEN svarte at Statens Vegvesen holder på med dette prosjektet. Men han vil 
etterspørre status for planen. 

 
 
 
32/12: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om estetikken i byens vernesoner. Gjelder 
et bestemt fargevalg på hus i èn, eller alle sonene, kan gjerder monteres, markiser 
henges opp. Er det mulig å lage noen retningslinjer som folk kan forholde seg til ? 
 
PLANSJEFEN orienterte om at administrasjonen kan lage et skriv og publisere dette. 

 
 
 
33/12: 

BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om hvor lenge byggearbeidene 
mellom Lundeåne bo- og servicesenter og Meieriet skal pågå. Nå står det et mindre pent 
stilas her. 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at beskjeden fra Hellvik Hus var at arbeidet var ferdig til 
21.05.12, og da skulle alt dette fjernes. 

 
 
PTU-087/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


