
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 12.06.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:15 Tidspunkt - til:  16:45  
Sak – fra / til: 088/12 - 107/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  
AP – Sæstad, Roger (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)               
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)  
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FrP – Skår, Dag Rune (varamedlem) V – Misje, Øyvind (varamedlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
AP – Ege, Anders (Varamedlem) – sak 97/12 SP – Nodland, Bernt (varamedlem) – sak 89/12 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Konst. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, byggesakssjef Jarle Valle,   
plansjef Dag Kjetil Tonheim og jordbrukssjef Steinar Nordvoll. 
 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 94/12, 95/12, 96/12, 100/12, 102/12 og 102/12 fra        
kl. 08.50 

 Vann- og avløpssjef Annbjørg Elve Skofteland og Ådne Iversen fra Mattilsynet orienterte 
om Eigersund kommunes hoveddrikkevannskilde fra kl.11.40 – 12.05 

 Møtestart ble satt til kl.12.15 da det var forsinkelser i forbindelse med befaringen og 
orienteringen. 

 Ny sak 107/12 - Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. -  
114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend – ble enstemmig satt på sakskartet ved møtets start. 

 Sak 102/12 - Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland – ble 
trukket fra sakskartet. 

 
 
 
 
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 

088/12 
Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - 
Krabbevik - 2. gangsbehandling 

 

089/12 
Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet - 2. 
gangsbehandling 

 

090/12 
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda 
- 2. gangsbehandling 

 

091/12 
Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 
Seksarvågen/Seksarvik 

 

092/12 
Utbyggingsavtale for del av gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket med 
veiforbindelse Storevollsveien/Rundevollsveien 
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093/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 15.05.2012  

094/12 
Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51 - 
1.gangsbehandling 

 

095/12 Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 1. gangsbehandling  

096/12 
Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien, 1. 
gangsbehandling 

 

097/12 
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes - 
1. gangsbehandling 

 

098/12 
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter 
- 1. gangbehandling 

 

099/12 
Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, Turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen. 1. gangs behandling. 

 

100/12 
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - Evelyn og 
Viggo Mattsson 

 

101/12 
Klagebehandling - Rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig 
og oppføring av bolig, og avslag på riving av eksisterende båtnaust og 
oppføring av nytt naust - Gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen 

 

102/12 Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland  

103/12 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for riving av eksisterende 
bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje gnr. 4 bnr. 48 

 

104/12 
Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602 

 

105/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012  

106/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012  

107/12 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. -  
114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend - Tilleggssak 
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088/12: Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - 
område G - Krabbevik - 2. gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2012: 
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik 
med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 

” Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - 
Krabbevik med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 12.06.2012 (fremlagt i møtet) 
vedtas som fremlagt . 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-088/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik 
med kart og bestemmelser datert 12.06.2012 (fremlagt i møtet) vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

089/12: Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet - 2. 
gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet med 
tilhørende plankart R1 – R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser datert 10.05.2012, 
oversiktstegning B01, plan- og profiltegninger C01 – C05, normalprofiltegning F01 blir vedtatt 
med følgende endring i: 
Kart 

1. Hensynssone – rasfare må vises. 
Bestemmelsene: 

2. ”Hestedrikker innforbi planområdet skal søkes bevart der det er mulig og de som 
eventuelt ikke kan tas vare på stedet, eller bevares på annen måte må 
registreres/kartfestet og dokumentert for ettertiden.” 

3. ”Før tiltak kan iverksettes skal behov for biotopforbedrende tiltak på fyllingsområdene, 
kantsonen, mot vannet vurderes og tiltak skisseres. Dette skal sendes NVE for 
uttale.” 
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4. ”Tiltak i vassdrag må avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag før tiltak 
kan iverksettes. Dette skal sendes Rogaland fylkeskommune for uttale.” 

5. ”Før tiltak kan iverksettes skal utfylling i nærheten av dammen i utløpet av Gyavatnet 
vurderes i forhold til om det vill ha betydning for flomforløpet/ overløpet på dammen, 
med tilhørende konsekvenser for vannstanden i Gyavatnet og ev. avbøtende tiltak 
skisseres. Dette skal sendes NVE for uttale.” 

6. ”Innforbi faresone-ras er det forbud mot ny bebyggelse, jf  Pbl § 12-6. Alle saker i 
”faresone ras” skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves 
fagkyndige uttaler.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er part i saken, jf. fvl. § 6, a.  

Det fremkom ikke merknader til saken. Bernt Koldal (SP) tok sete. 
---- 0 ---- 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-089/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet med 
tilhørende plankart R1 – R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser datert 
10.05.2012, oversiktstegning B01, plan- og profiltegninger C01 – C05, 
normalprofiltegning F01 blir vedtatt med følgende endring i: 
Kart 

1. Hensynssone – rasfare må vises. 
Bestemmelsene: 

2. ”Hestedrikker innforbi planområdet skal søkes bevart der det er mulig og de som 
eventuelt ikke kan tas vare på stedet, eller bevares på annen måte må 
registreres/kartfestet og dokumentert for ettertiden.” 

3. ”Før tiltak kan iverksettes skal behov for biotopforbedrende tiltak på 
fyllingsområdene, kantsonen, mot vannet vurderes og tiltak skisseres. Dette skal 
sendes NVE for uttale.” 

4. ”Tiltak i vassdrag må avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag før 
tiltak kan iverksettes. Dette skal sendes Rogaland fylkeskommune for uttale.” 

5. ”Før tiltak kan iverksettes skal utfylling i nærheten av dammen i utløpet av 
Gyavatnet vurderes i forhold til om det vill ha betydning for flomforløpet/ 
overløpet på dammen, med tilhørende konsekvenser for vannstanden i 
Gyavatnet og ev. avbøtende tiltak skisseres. Dette skal sendes NVE for uttale.” 

6. ”Innforbi faresone-ras er det forbud mot ny bebyggelse, jf  Pbl § 12-6. Alle saker i 
”faresone ras” skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves 
fagkyndige uttaler.” 

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

 
090/12: Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 

Skadbergstronda - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 11 blir vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-090/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 

 
Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 11 blir vedtatt som 
fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
091/12: Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 

Seksarvågen/Seksarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 
Seksarvågen/Seksarvik  med kart og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-091/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 
Seksarvågen/Seksarvik med kart og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
092/12: Utbyggingsavtale for del av gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket 

med veiforbindelse Storevollsveien/Rundevollsveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2012: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til revidert utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund 
kommune, for utbygging på Terlandsstykket, del av gnr. 12, bnr 2 og gnr. 13, bnr. 27, datert 
10.04.12, godkjennes.  
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-092/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til revidert utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund 
kommune, for utbygging på Terlandsstykket, del av gnr. 12, bnr 2 og gnr. 13, bnr. 27, 
datert 10.04.12, godkjennes.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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093/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
15.05.2012  
 

Forslag til vedtak 18.05.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.05.2012 godkjennes. 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
PTU-093/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.05.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
094/12: Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i 

Hafsøyveien 51 - 1.gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012: 
Forslag til detaljregulering for gnr 46 bnr 194 Rullebakken-Havsøy legges ut til offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt: 

1. Frisiktsone legges inn med 4x30 meter i samsvar med veinormal 017 av 2008 
2. Det som skal være felles utvendige trapper legges inn med formål bebyggelse og 

anlegg for annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, merket f_trapper og 
plattinger. 

3. Det arealet som skal være hageareal på bakken skal ha formål formål bebyggelse og 
anlegg for uteopphold, merket med p_uteopphold 

4. Det som skal være utvendig parkeringsplass skal ha formål samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur for felles parkeringsplasser. 

5. Svingradie ved avkjørsel mot Hafsøyveien skal målsettes. 
6. Bestemmelsene må justeres i forhold til de formål som legges inn i plankartet. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”Nytt punkt i rådmannens innstilling:  
   -  Plangrense legges i eiendomsgrensen til Løeåkerveien.” 
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     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-094/12 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for gnr 46 bnr 194 Rullebakken-Havsøy legges ut til offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt: 

1. Frisiktsone legges inn med 4x30 meter i samsvar med veinormal 017 av 2008 
2. Det som skal være felles utvendige trapper legges inn med formål bebyggelse og 

anlegg for annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, merket f_trapper og 
plattinger. 

3. Det arealet som skal være hageareal på bakken skal ha formål formål bebyggelse 
og anlegg for uteopphold, merket med p_uteopphold 

4. Det som skal være utvendig parkeringsplass skal ha formål samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur for felles parkeringsplasser. 

5. Svingradie ved avkjørsel mot Hafsøyveien skal målsettes. 
6. Bestemmelsene må justeres i forhold til de formål som legges inn i plankartet. 
7. Plangrense legges i eiendomsgrensen til Løeåkerveien. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
095/12: Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 1. 

gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Byggelinje mot nabogrense i A målsettes. 
Bestemmelser 

2. Rekkefølgekrav: ”Offentlig fortau skal være opparbeidet før det blir gitt byggetillatelse 
til nye boliger/tiltak i området.” 

3. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
4. Endring av §2.1.1. Boligbebyggelsen skal ha flate, og/eller pulttak, men samme 

takform på samme delområder. 
Andre forhold 

5. Sol/skyggediagram med vurdering i forhold til 46/271, 46/157 og 46/813 må 
oversendes før planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.1 
 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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 BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet da hennes 

foreldre som bor i Dalaneveien 36 har mottatt et brev i saken, men står ikke oppført som 
parter i saken, fvl.§ 6.b. 
LEDER BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) forslo at hun var habil i saken. Planteknisk 
utvalg var enstemmig i dette. 
    ---- 0 ---- 

 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ” Nytt punkt 2, under bestemmelser: 

2. Rekkefølgekrav: ”Offentlig fortau og vei skal være opparbeidet før det blir gitt  
    midlertidig brukstillatelse til første bolig.” 

  
 
Votering: 
Robertsons forslag til nytt punkt 2 vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens 
innstilling punkt 2 (KRF + FRP). 
Rådmannens øvrige innstilling vedtatt. 
 
 
PTU-095/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Byggelinje mot nabogrense i A målsettes. 
Bestemmelser 

2. Rekkefølgekrav: ” Offentlig fortau og vei skal være opparbeidet før det blir gitt 
midlertidig brukstillatelse til første bolig.” 

3. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
4. Endring av § 2.1.1. Boligbebyggelsen skal ha flate, og/eller pulttak, men samme 

takform på samme delområder. 
Andre forhold 

5. Sol/skyggediagram med vurdering i forhold til 46/271, 46/157 og 46/813 må 
oversendes før planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.1 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
096/12: Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - 

Myllarsveien, 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012: 
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien legges ut til 
offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort: 
Kart 

1. Snuhank må vises som i gjeldende reguleringsplan. 
2. Byggelinje vises med 5 meter mot Myllarsveien som i eksisterende reguleringsplan 

som viser 5 meter på begge sider av Myllarsveien. 
Bestemmelser 

3. Rekkefølgekrav: Før det gis ferdigattest, skal lekeplass på 13/46 være etablert etter 
planer godkjent av Eigersund kommune. 
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4. Tilføyelse § 9: Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge 
terrengtilpasset bebyggelse. 

Andre forhold 
5. Det må utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering i forhold til hvordan myke  trafikanter 

vil kunne bevege seg til og fra området på en sikker måte med ev. avbøtende tiltak av 
fagkyndig jfr. at boligområdet ligger inntil ny hovedadkomst til boligbebyggelsen i 
Rundevoll-Hestnes. 

6. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides fasadeoppriss/snitt som 
viser ny og eksisterende bebyggelse samt eksisterende og ny terrenglinje.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 

”Nytt punk under kart:  
  -   Før det gis ferdigattest skal lekeplassen på gnr.13 bnr.46 og Myllarsveien 
      være etablert/opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.” 

 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt under kart: 

-   Plangrensen utvides til å omfatte alle areal som grenser til – eller har adkomst til  
    Myllarsveien.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring (tillegg) og Carlsens tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-096/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien legges ut til 
offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort: 
Kart 

1. Snuhank må vises som i gjeldende reguleringsplan. 
2. Byggelinje vises med 5 meter mot Myllarsveien som i eksisterende 

reguleringsplan som viser 5 meter på begge sider av Myllarsveien. 
3. Før det gis ferdigattest skal lekeplassen på gnr.13 bnr.46 og Myllarsveien 

være etablert/opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune 
4. Plangrensen utvides til å omfatte alle areal som grenser til – eller har adkomst til  

      Myllarsveien. 
Bestemmelser 

5. Rekkefølgekrav: Før det gis ferdigattest, skal lekeplass på 13/46 være etablert 
etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

6. Tilføyelse § 9: Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge 
terrengtilpasset bebyggelse. 

Andre forhold 
7. Det må utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering i forhold til hvordan myke  

trafikanter vil kunne bevege seg til og fra området på en sikker måte med ev. 
avbøtende tiltak av fagkyndig jfr. at boligområdet ligger inntil ny hovedadkomst til 
boligbebyggelsen i Rundevoll-Hestnes. 
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8. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides fasadeoppriss/snitt 
som viser ny og eksisterende bebyggelse samt eksisterende og ny terrenglinje.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

 
097/12: Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - 

Sannarnes - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 

1. Borebrønn for drikkevann skal avmerkes på plankartet med ev. sikringssone. 
 
Bestemmelser 

2. ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende 
vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund 
kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene. 

3. ”Forbruksvannet skal hentes fra borebrønn som er avmerket på 
reguleringsplankartet. Forbruksvannet skal gjennomgå en rensemetode som er 
godkjent av bygningsmyndighetene.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 

nær personlig tilknytning til han, jf. fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til saken. 
Anders Ege (AP) tok sete. 

---- o ---- 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, planbestemmelsene:  

- Siste setning i § 4.1 Bebyggelse og anlegg, punkt 4.1.2 strykes:  
      Overbygd terrasse regnes ikke med i bruksareal angitt for hytte/ bod.” 

 
 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling, planbestemmelsene: 
    - 7.1.5 tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis og når dette  

             kommer i området  
- 7.1.6 samt at kryss mot fylkesvei skal opparbeides og godkjennes av  
        vegvesenet.” 

 
Votering: 
Robertsons forslag om at siste setning i 4.1.2. (bebyggelse og anlegg) strykes enstemmig 

vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 4.1.2 planbestemmelsene. 
Carlsens forslag til nytt punkt 7.1.5. vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (FRP) 
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Carlsens forslag til nytt punkt 7.1.6 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-097/12 Vedtak: 
 

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes legges 
ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 

1. Borebrønn for drikkevann skal avmerkes på plankartet med ev. sikringssone. 
 
Bestemmelser 

2. ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende 
vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund 
kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene. 

3. ”Forbruksvannet skal hentes fra borebrønn som er avmerket på 
reguleringsplankartet. Forbruksvannet skal gjennomgå en rensemetode som er 
godkjent av bygningsmyndighetene.” 

4. Siste setning i § 4.1 Bebyggelse og anlegg, punkt 4.1.2 strykes:   
      Overbygd terrasse regnes ikke med i bruksareal angitt for hytte/ bod. 

5. 7.1.5 tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis og 
 når dette kommer i området  

6. 7.1.6 samt at kryss mot fylkesvei skal opparbeides og godkjennes av  
        vegvesenet. 

 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
098/12: Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 

3 boenheter - 1. gangbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012: 
Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Frisiktsone må vises i sin helhet med 3x20m begge veier. 
2. Avstand til veg og nabogrenser påføres. 

Bestemmelser 
3. Rekkefølgekrav: Fortau skal være opparbeidet i tråd med planen før det gis 

ferdigattest for den 3. boligen. 
4. Det må i forbindelse med byggesak legges ved vurdering av behovet for støytiltak. 

Andre forhold 
5. Planbeskrivelsen suppleres med de tema som står oppført og som ikke er utfylt før 

planen legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Reguleringsbestemmelsene ble delt ut i møtet da disse var uteglemt ved utsendelsen. 
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     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-098/12 Vedtak: 
 

Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Frisiktsone må vises i sin helhet med 3x20m begge veier. 
2. Avstand til veg og nabogrenser påføres. 

Bestemmelser 
3. Rekkefølgekrav: Fortau skal være opparbeidet i tråd med planen før det gis 

ferdigattest for den 3. boligen. 
4. Det må i forbindelse med byggesak legges ved vurdering av behovet for 

støytiltak. 
Andre forhold 

5. Planbeskrivelsen suppleres med de tema som står oppført og som ikke er utfylt 
før planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
099/12: Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, Turvei langs 

den gamle Jærbanetraseen. 1. gangs behandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012: 
Forslag til reguleringsplan for strekningen Eide - Maurholen – Hellvik, turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen, med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn slik den 
er fremlagt med reguleringskart datert 22.05.12 og bestemmelser datert 21.05.12. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”§ 5 – Tilegg, Fritidsbebyggelse – frittliggende: 

Det henvises til tidligere planer i området når det gjelder tilbygg på hyttene når det 
gjelder tilknytning til offentlig vann- og avløp.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-099/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for strekningen Eide - Maurholen – Hellvik, turvei langs den 
gamle Jærbanetraseen, med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig 
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ettersyn slik den er fremlagt med reguleringskart datert 22.05.12 og bestemmelser datert 
21.05.12 med følgende endring: 
 
§ 5 – Tilegg, Fritidsbebyggelse – frittliggende: 
        Det henvises til tidligere planer i området når det gjelder tilbygg på hyttene når det 
        gjelder tilknytning til offentlig vann- og avløp. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
100/12: Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - 

Evelyn og Viggo Mattsson  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men har 
funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak byggeforbudet. 
 
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.  
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-100/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men 
har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
byggeforbudet. 
 
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.  

 
Vedtaket er enstemmig, 
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101/12: Klagebehandling - Rammetillatelse for riving av 
eksisterende fritidsbolig og oppføring av bolig, og avslag på 
riving av eksisterende båtnaust og oppføring av nytt naust - 
Gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sverre og Marit Reiten og sakens dokumenter 
og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klagen ikke tas til følge ettersom det i 
klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 093/11 datert 28.02.12 
opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.   
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-101/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sverre og Marit Reiten og sakens 
dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klagen ikke tas til følge 
ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 093/11 datert 
28.02.12 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
102/12: Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, 

Leidland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.06.11 om dispensasjon fra plan- 
og bygningslovens § 29-4 om minimum 4 meters avstand fra bebyggelse til eiendomsgrense 
og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 7 bnr. 505, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak avstandsbestemmelsen. 
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Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Leidland.   
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Konst. kommunalsjef Per Steinar Berentsen ba om fritak fra behandling av saken da han har 
vært venn med part i saken i lang tid, fvl. § 6.2 ledd, og trådte ut. 
 
Plansjef Dag Kjetil Tonheim fungerte som rådmann under saken. 
     ---- 0 ---- 
 
På bakgrunn av flere diskusjoner og usikkerheter som kom opp under behandling av saken, ble 
følgende foreslått; 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP): 

”Saken trekkes fra sakskartet.” 
 
 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-102/12 Vedtak: 
 
 Saken trekkes fra sakskartet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
103/12: Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for riving av 

eksisterende bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje 
gnr. 4 bnr. 48  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hellvik Hus Hellvik AS om dispensasjon fra 
byggeforbud i 100-metersbeltet, kommuneplanbestemmelse §§1.2 (plankrav) og 1.5(tillatt 
BYA), og har etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt.  
Hensynet til byggeforbudet i 100 – metersbeltet og hensynet til plankravet i 
kommuneplanbestemmelsene § 1.2 blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen allerede er 
bebygd og omsøkt tiltak ikke endrer dagens bruk.   
Hensynet til størrelseskrav i kommuneplanbestemmelsene § 1.5 blir ikke vesentlig tilsidesatt 
da samlet bebygd areal er ca. 269 m² og kommuneplanen kun tillater 225m², en 
overskridelse på 44 m². 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da boligen tilrettelegges for 
universell utforming og oppføres i etasje. 
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Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet da 
bygget oppføres i samsvar med teknisk forskrift.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 samt §19. 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-103/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hellvik Hus Hellvik AS om dispensasjon 
fra byggeforbud i 100-metersbeltet, kommuneplanbestemmelse §§1.2 (plankrav) og 
1.5(tillatt BYA), og har etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som 
omsøkt.  
Hensynet til byggeforbudet i 100 – metersbeltet og hensynet til plankravet i 
kommuneplanbestemmelsene § 1.2 blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen 
allerede er bebygd og omsøkt tiltak ikke endrer dagens bruk.   
Hensynet til størrelseskrav i kommuneplanbestemmelsene § 1.5 blir ikke vesentlig 
tilsidesatt da samlet bebygd areal er ca. 269 m² og kommuneplanen kun tillater 225m², 
en overskridelse på 44 m². 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da boligen tilrettelegges 
for universell utforming og oppføres i etasje. 
Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet 
da bygget oppføres i samsvar med teknisk forskrift.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 samt § 19. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
104/12: Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 

B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
Planteknisk utvalg tar saken til orientering. 
 
Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse. 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-104/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg tar saken til orientering. 
 
Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
105/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.05.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/33611 I 15.12.2011 Statens vegvesen 
Skredsikringsplan for riks- og 
fylkesveier i Region Vest 

2 12/15917 X 29.05.2012  
Byggesakssjefen delegert 
30.04.-25.05.2012 

 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene. 
     ---- 0 ---- 
 
PTU-105/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
106/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 

12.06.2012  
 

 
Spørsmål/orienteringer i møtet 12.06.2012: 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
35/12: 
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KJELL VIDAR NYGÅRD (H) tok opp situasjonen med leiligheter som leies ut ulovlig. I 
Stavanger kommune har det kommet frem i media at det er mange ulovlig utleide 
leiligheter. Kjenner byggesaksavdelingen til at dette skjer her i kommunen ? 

 
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om saken og viste til kommunens nettside hvor det er 
publisert en sjekkliste for egenkontroll av leiligheter. Administrasjonen vil i tillegg ta 
kontakt med lokalavisen for å publisere dette. 

 
 
 
36/12: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til at det i forbindelse med 
budsjettbehandlingen ble avsatt kr 250.000,- til utredning energisparing, hvor langt har vi 
kommet når det gjelder dette? 
 
KONST.KOMMUNALSJEF orienterte om at det er foretatt flere oppgraderinger av 
kommunale bygg (Egersundshallen, IBO, Kjerjaneset bo- og servicesenter og 
Kulturhuset), og dette har bidratt til energisparing. 

 
 
 
37/12: 
 ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om det er for korte frister for kommunale anbud. 
 

KONST.KOMMUNALSJEF svarte at to uker skal være tilstrekkelig nok tid til anbud som 
ikke er av de store. Prosjektene må prioriteres. 

 
 
 
38/12: 

BJØRN CARLSEN (H) viste til forrige møte hvor utvalget behandlet en sak hvor en mur  
var oppsatt i en frisiktsone.  I den forbindelse ble spørsmålet om tiltakshavet skulle 
ilegges et gebyr stilt. Er dette blitt gjort? 
 
BYGGESAKSSJEFEN vil sjekke dette. 

 
 
 
39/12: 

BJØRN CARLSEN (H) tok igjen opp situasjonen med hestene som ferdes langs FV 44 i 
Tengsbakkene, og risikoen dette kan medføre dersom det skjer en ulykke mellom bil og 
hest. Har noe skjedd i denne saken? 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er sendt brev til 
grunneier med kopi til Statens Vegvesen. Dette er statens ansvar da det er ferdsel langs 
en fylkesvei. 
 

 
 
40/12: 

TOR OLAV GYA (SP) viste til dagens orienteringer om Revsvatnet som 
hoveddrikkevannkilde, og spurte om det var mulig å tenke på alternative løsninger med 
tanke på de store kostnadene denne nye hoveddrikkevannskilden ville medføre.  
Medlemmene tar opp saken med sine partier, og så kan saken evt. følges opp i et møte i 
høst. 
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41/12: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til sak 28/12 av 15.05.12 hvor 
Tor Olav Gya (SP) stilte spørsmål om status for Ramslandsfeltet, og svarte at det nå 
foreligger en sak for formannskapet som skal behandles i møte 14.06.12. 
 
Det ble også gitt svar på sak 32/12 hvor Astrid H. Robertson (H) stilte spørsmål om 
fargevalg i byens vernesone. Her er ikke fargevalg på hus innlagt i 
reguleringsbestemmelsene. 
 

 
42/12: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at Formannskapet 
skal i sitt møte 14.06.12 innstille en søker til stillingen som ny kommunalsjef tekniske 
tjenester.  
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER beklaget også at stillingen som 
byggesaksbehandler over disk ble utlyst.  
 

 
43/12: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at han hadde gitt tilbakemelding til tiltakshaver (sak 
77/12 - Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, Ruskebakken 17. 
Klagebehandling) om at garasjen burde flyttes for å få den godkjent. Dette ble avvist av 
tiltakshaver. 

 
 
44/12: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at i januar 2010 omgjorde Miljøutvalget  
utslippstillatelsen til Aarstad og påla dem å avslutte arbeidet og fjerne oppstuede 
muddermasser i Gaulegsvigen. Fylkesmannen i Rogaland stadfestet Miljøutvalgets 
vedtak. Aarstad oversendte saken til Sivilombudsmannen med nye/utfyllende 
opplysninger. Sivilombudsmannen ba derfor Fylkesmannen vurdere disse opplysningene 
før Sivilombudsmannen eventuelt ser på saken. Fylkesmannen ba så kommunen og 
Aarstad om uttalelser, og vil nå vurdere de nye opplysningene. Det antas at 
Fylkesmannens vurdering vil foreligge innen kort tid. 

 
 
45/12: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at det er innkommet forandringer på fasader til 
noen naust. Kan byggesakssjefen avgjøre/godkjenne disse endringene, eller vil utvalget 
behandle sakene? 
 
Planteknisk utvalg var enige i at dette var noe byggesakssjefen kunne avgjøre selv. 

 
 
 
46/12: 

BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om det er byggefirmaer som 
trekker seg som utbyggere (viser til Hestnesområdet) på grunn av høye priser på 
tomtene. 
 
Dette var helt ukjent for konst. kommunalsjef. 
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PTU-106/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
107/12: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 

gnr./bnr. -  114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Håkon Øglend konsesjon 
til kjøp av gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 7.000.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Håkon Øglend må bosette seg på gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund innen ett år. Håkon 
Øglend  må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år. Det er 
evigvarende driveplikt på eiendommen.  
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-107/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Håkon Øglend 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
7.000.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Håkon Øglend må bosette seg på gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund innen ett år. 
Håkon Øglend  må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år. 
Det er evigvarende driveplikt på eiendommen.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 


