
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 28.08.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:10 Tidspunkt - til:    
Sak – fra / til: 108/12 - 135/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                 FrP – Ervik, May Helen Hetland (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)               
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): 
KRF – Iversen, Edmund (varamedlem)  
                                            – sak 130 og 131/12 

SP – Koldal, Bernt (Varamedlem) – sak 112 

 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Konst. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, kommunalsjef tekniske tjenester 
Anne Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle og plansjef Dag Kjetil Tonheim. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 114/12, 117/12, 118/12, 122/12 og 127/12 fra kl. 08.20 
 Larvik Granite AS informerte om firmaet – og utbyggingsplaner for Egersund Granite AS 

industriområde på Hellvik fra kl.11.30 – 12.00. 
 Møtestart ble satt til kl.12.10. 
 I sak 125/12 – naust gnr.7, bnr.505 – Bjørn Aadnesen, Leidland - trådte konst. 

kommunalsjef tekniske tjenester ut pga. habilitet, og plansjef Dag Kjetil Tonheim fungerte 
som rådmann. 

 
 
 
 
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 

108/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 12.06.12  

109/12 
Reguleringsendring Kjeøy, gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig. 
1. gangs behandling. 

 

110/12 
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - ny 1. 
gangsbehandling 

 

111/12 
Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - 
Helleland - 1. gangsbehandling 

 

112/12 
Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune - Småkraft AS - 
høringsuttale 

 

113/12 Klage på tilknytningsavgift vann, gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt  

114/12 
Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. Søknad om 
endring av tillatelse. 

 

115/12 Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. Ny  
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vurdering av gebyr. 

116/12 
Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 - 
Magnar Grødeland, Maurholen. Klagebehandling. 

 

117/12 
Tilbygg til eksisterende låve gnr. 49 bnr. 4 - Samuel Thengs, Tengsveien 
11. Klagebehandling. 

 

118/12 
Nettstasjoner gnr. 92 bnr. 24 og gnr. 93 bnr. 55, Helleland - Dalane 
Energi IKS. Klagebehandling. 

 

119/12 
Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, Lyngtangen 17. Søknad om 
rammetillatelse. Dispensasjonssøknad. 

 

120/12 
Fasadeendring naust - gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3 

 

121/12 
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund 
kommune, Svanevassveien 68 

 

122/12 
Dispensasjon - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 
- Magne Gravdal, Møgedalsveien 486 

 

123/12 
Klage - UNO-X bensinstasjon gnr. 13 bnr. 502 og 163 - Uno-XAutomater 
AS, Gamle Sokndalsvei 53, 

 

124/12 
Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund 
kommune, Bakkebø gård, Slettebø 

 

125/12 Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland  

126/12 
Søknad om oppføring av skilt gnr. 13 bnr. 1251 - Egersund 
Investeringsselskap AS, Nytorget 6 

 

127/12 
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 
bnr. 62 - Wenche og John Håland, Stapnes 

 

128/12 
Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 14 bnr. 7 og 35 - Astrid Elisabeth 
Helgeland Jørgensborg og Frode Helgeland 

 

129/12 
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med forpaktning -  gnr 51 
bnr. 2,5 og 7  og 52/19 - Svein Joar Egeland 

 

130/12 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/20) - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr./bnr.9/8  - Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad - 2. gangs behandling 

 

131/12 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/18) - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - gnr./bnr. 9/8  - Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad  - 2. gangs behandling 

 

132/12 
Søknad om utsettelse med riving av eldre bolighus og fritak fra kravet 
om salg av to parseller som tilleggsareal  -  gnr./bnr. 5/234  - Harry og 
Margaret Myklebust - klagesak 

 

133/12 
Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig - gnr./bnr. 78/7 - Jan 
Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2. 
gangs behandling 

 

134/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.08.12  

135/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.08.12  
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108/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
12.06.12  
 

 
Forslag til vedtak 07.08.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 12.06.12 godkjennes. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
PTU-108/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 12.06.12 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

109/12: Reguleringsendring Kjeøy, gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 
1 fritidsbolig. 1. gangs behandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.07.2012: 
Forslag til endring av del av ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand med sjøområder” som gjelder gnr. 47, bnr. 131, legges ut til offentlig ettersyn 
som fremlagt. 
Reguleringsbestemmelsene tilhørende ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand” gjelder også i det området som omfattes av denne planendringen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-109/12 Vedtak: 
 

Forslag til endring av del av ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand med sjøområder” som gjelder gnr. 47, bnr. 131, legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt. 
Reguleringsbestemmelsene tilhørende ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen 
og Tengsastrand” gjelder også i det området som omfattes av denne planendringen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

110/12: Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 
ny 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012: 
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 legges ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt i rådmannens innstilling: 

    Reguleringsbestemmelser, nytt punkt 6.4: 
- Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse blir gitt.” 

 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling 

  Reguleringsbestemmelser,  punkt 3.2: 
 ….for allmenn ferdsel til regulert turvei og lekeplass.”   
  
Votering: 
Rådmannens innstilling med Carlsens og Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-110/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 legges ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt med følgende endring: 
 

     Reguleringsbestemmelsene, tillegg, punkt: 
 3.2. ….for allmenn ferdsel til regulert turvei og lekeplass.  

 
    Reguleringsbestemmelser, nytt punkt: 
  6.4. Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse  
                  blir gitt. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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111/12: Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012: 
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart og 
bestemmelser datert 16.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 
           Planteknisk utvalg ber om at Statens Vegvesen vurderer på nytt følgende punkt: 

- Landbruksavkjørsel på gnr.107, bnr.53-78 
- Feundergang under kommunal vei til kirken.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Gyas tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-111/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med 
kart og bestemmelser datert 16.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 

 Andre forhold: 
Planteknisk utvalg ber om at Statens Vegvesen vurderer på nytt følgende punkt: 

- Landbruksavkjørsel på gnr.107, bnr.53-78 
- Feundergang under kommunal vei til kirken. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
112/12: Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune - Småkraft AS - 
høringsuttale  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.08.2012: 
Eigersund kommune er positiv til etablering av Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune 
og ber om at følgende forhold ivaretas og vurderes i forhold til den videre behandlingen av 
konsesjonssøknaden: 

1. Sumvirkning av konsekvensene av kraftutbyggingen må vurderes jfr. at denne 
utbyggingen må bli sett i sammenheng med utbyggingen som Dalane Energi er i ferd 
med å søke om konsesjon om i tilknynting til Hellelandsvassdraget. 

2. Deler av området omfattet av skredfare jfr. kommuneplan og skrednet og som bør 
utredes og ev. avbøtende tiltak ivaretas i konsesjonsbehandlingen. 

3. En legger til grunn at tiltaket ikke må komme i konflikt med nylig vedtatt 
reguleringsplan for rassikring av Fv 42 i forhold til plassering, avkjørsel m.m., samt 
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ev. fremtidig mulighet for utbedring av strekningen og legger til grunn at dette 
ivaretas av Statens Vegvesen. 

 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er direkte part i saken når det 

gjelder punkt 1 og 3, jf. fvl. § 6, a. I tillegg er han en meget god venn med tiltakshaver,  
jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken og Bernt Nodland (SP) tok sete. 

---- o ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-112/12 Vedtak: 
 

Eigersund kommune er positiv til etablering av Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune 
og ber om at følgende forhold ivaretas og vurderes i forhold til den videre behandlingen av 
konsesjonssøknaden: 

1. Sumvirkning av konsekvensene av kraftutbyggingen må vurderes jfr. at denne 
utbyggingen må bli sett i sammenheng med utbyggingen som Dalane Energi er i 
ferd med å søke om konsesjon om i tilknynting til Hellelandsvassdraget. 

2. Deler av området omfattet av skredfare jfr. kommuneplan og skrednet og som bør 
utredes og ev. avbøtende tiltak ivaretas i konsesjonsbehandlingen. 

3. En legger til grunn at tiltaket ikke må komme i konflikt med nylig vedtatt 
reguleringsplan for rassikring av Fv 42 i forhold til plassering, avkjørsel m.m., samt 
ev. fremtidig mulighet for utbedring av strekningen og legger til grunn at dette 
ivaretas av Statens Vegvesen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

113/12: Klage på tilknytningsavgift vann, gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes 
hyttefelt  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.07.2012: 
Klage fra Stapnes hyttevelforening datert 08.06.2011 tas ikke til følge. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-113/12 Vedtak: 
 

Klage fra Stapnes hyttevelforening datert 08.06.2011 tas ikke til følge. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



114/12: Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. 
Søknad om endring av tillatelse.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om endring av tillatelse fra Svein Myklebust, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

1. Den utvendige trappen godkjennes slik den nå er bygget og omsøkt i siste søknad. 
2. Byggets fasader mot sørøst, nordøst og nordvest må bringes i samsvar med 

godkjente tegninger fra 08.03.07, delegasjonssak nr. 068/07, med følgende 
endringer: 

a. Ny dørplassering i underetasjen aksepteres. 
b. Utstikket i mønet over nordøstfasaden skal ikke bygges. 

      Frist for å utføre denne endringen settes til 3 måneder etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. Eventuelle merknader til varsel om pålegg må innsendes sendes 14 dager 
etter at dette vedtak er mottatt.  

3. Naustet har lovlig innlagt vann og avløp. 
 
Begrunnelsen for punkt 1 er at den nye plasseringen av trappen anses som hensiktsmessig. 
 
Begrunnelsen for punkt 2 er at bygningen med de mange og til dels store vinduene som er 
sett inn i loftsetasjen ikke har samsvar mellom den arkitektoniske utformingen og den 
funksjon bygningen skal ha. 
 
Det ilegges et gebyr på kroner 9.411,- for det ekstraarbeid som det ulovlige byggearbeidet 
har påført Eigersund kommune.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-1. 
 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-114/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om endring av tillatelse fra Svein Myklebust, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

1. Den utvendige trappen godkjennes slik den nå er bygget og omsøkt i siste søknad. 
2. Byggets fasader mot sørøst, nordøst og nordvest må bringes i samsvar med 

godkjente tegninger fra 08.03.07, delegasjonssak nr. 068/07, med følgende 
endringer: 

a. Ny dørplassering i underetasjen aksepteres. 
b. Utstikket i mønet over nordøstfasaden skal ikke bygges. 

      Frist for å utføre denne endringen settes til 3 måneder etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. Eventuelle merknader til varsel om pålegg må innsendes sendes 14 dager 
etter at dette vedtak er mottatt.  

3. Naustet har lovlig innlagt vann og avløp. 
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Begrunnelsen for punkt 1 er at den nye plasseringen av trappen anses som hensiktsmessig. 
 
Begrunnelsen for punkt 2 er at bygningen med de mange og til dels store vinduene som er 
sett inn i loftsetasjen ikke har samsvar mellom den arkitektoniske utformingen og den 
funksjon bygningen skal ha. 
 
Det ilegges et gebyr på kroner 9.411,- for det ekstraarbeid som det ulovlige byggearbeidet 
har påført Eigersund kommune.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-1. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
115/12: Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 
11. Ny vurdering av gebyr.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.07.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert brevet fra Fylkesmannen, datert 20.06.12 og brevet fra 
Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag, datert 12.04.11, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at innsetting av vindu i aktuell fasade var et søknadspliktig tiltak, samt at ilagt 
ulovlighetsgebyr ikke var åpenbart urimelig. Ilagt ulovlighetsgebyr i sak M-049/11, 17.03.11, 
opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 32-1 til 32-10, og 
gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 og kap. 3.5.h. 
 
Partene har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder størrelsen på ulovlighetsgebyret. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-115/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert brevet fra Fylkesmannen, datert 20.06.12 og 
brevet fra Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag, datert 12.04.11, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at innsetting av vindu i aktuell fasade var et 
søknadspliktig tiltak, samt at ilagt ulovlighetsgebyr ikke var åpenbart urimelig. Ilagt 
ulovlighetsgebyr i sak M-049/11, 17.03.11, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 32-1 til 32-10, og 
gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 og kap. 3.5.h. 
 
Partene har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder størrelsen på 
ulovlighetsgebyret. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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116/12: Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.07.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med avslag 
på søknad / dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over 
eksisterende terrasse, og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klager ikke gis 
medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet. Det faktum at det i 2007 ble gitt tillatelse til samlet BYA på 
om lag 184 m2 på en annen eiendom i samme reguleringsplan er i seg selv ikke en god nok 
grunn til at det må gis tillatelse til 180 m2 BYA på gnr. 5, bnr. 186. Betingelsene for å gi 
dispensasjon er skjerpet ved innføringen av plandelen i plan- og bygningsloven 2009, der 
dispensasjonsspørsmålet hører hjemme. En så omfattende dispensasjon fra bestemmelsene 
til kommuneplanen § 3-12 som det her gjelder, ville bety en vesentlig tilsidesette av denne 
bestemmelsen. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-116/12 Vedtak: 
 

Saken utsettes for befaring. 
 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
117/12: Tilbygg til eksisterende låve gnr. 49 bnr. 4 - Samuel Thengs, 
Tengsveien 11. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2012: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Samuel Thengs, sammen med uttalelser fra 
regionantikvaren og kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Dersom klager ikke gis medhold av Fylkesmannen i Rogaland, bes byggesakssjefen om å ta 
initiativ til et møte med tiltakshaver og antikvariske myndigheter med sikte på å komme fram 
til en omforent løsning. 
 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Samuel Thengs, sammen med uttalelser 
fra regionantikvaren og kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom befaring gav vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages på ble fattet. 
 

1. Samuel Thengs følger de retningslinjene som tidligere er gitt av regionantikvaren 
ved å føre opp tilbygget i nytt materiell uten intensjon om å integrere dette med 
eksisterende bebyggelse. 

2. Samuel Thengs har vist, og viser stadig et kulturhistorisk og samfunnsmessig 
engasjement, Planteknisk utvalg mener at dette tilbygget gir han anledning til å 
fortsette god drift på gården uten at det går på bekostning av eksisterende 
bebyggelse. 

 
Vedtaket i delegert sak 240/12, 13.06.12, oppheves. 
 
Søker gis tillatelse til å bygge det omsøkte tilbygget på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Bygningen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 2,0 m. 
3. Tiltaket plasseres som vist på innsendt situasjonskart. 
4. Tegninger innsendt i januar 2012 godkjennes. 
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke 

fra kommunen. 
6. Bygningen må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt. 

Det skal vedlegges innmålte koordinatverdier for tiltakets plassering.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, 31-1 og 29-2, jf. 
Kommuneplanen for Eigersund kommune, jf. forvaltningslovens §§ 28 – 36. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket.” 

 
 
Votering: 
Tråsaviks forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-117/12 Vedtak: 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Samuel Thengs, sammen med uttalelser 
fra regionantikvaren og kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, og har etter en 
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samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom befaring gav vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages på ble fattet. 
 

1. Samuel Thengs følger de retningslinjene som tidligere er gitt av regionantikvaren 
ved å føre opp tilbygget i nytt materiell uten intensjon om å integrere dette med 
eksisterende bebyggelse. 

2. Samuel Thengs har vist, og viser stadig et kulturhistorisk og samfunnsmessig 
engasjement, Planteknisk utvalg mener at dette tilbygget gir han anledning til å 
fortsette god drift på gården uten at det går på bekostning av eksisterende 
bebyggelse. 

 
Vedtaket i delegert sak 240/12, 13.06.12, oppheves. 
 
Søker gis tillatelse til å bygge det omsøkte tilbygget på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Bygningen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 2,0 m. 
3. Tiltaket plasseres som vist på innsendt situasjonskart. 
4. Tegninger innsendt i januar 2012 godkjennes. 
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke 

fra kommunen. 
6. Bygningen må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt. 

Det skal vedlegges innmålte koordinatverdier for tiltakets plassering.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, 31-1 og 29-2, jf. 
Kommuneplanen for Eigersund kommune, jf. forvaltningslovens §§ 28 – 36. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
118/12: Nettstasjoner gnr. 92 bnr. 24 og gnr. 93 bnr. 55, Helleland - 
Dalane Energi IKS. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Geir Mikkelsen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold ettersom den plasseringen av nettstasjonen 
klager ønsker ikke synes å være i strid med tillatelsen som er gitt fra Statens vegvesen og 
heller ikke være til stor ulempe for Dalane energi sammenlignet med den plasseringen 
energiselskapet ønsket. 
Det forutsettes at avstanden fra senterlinje veg og til nettstasjonen blir minimum 15 meter. 
  
Vedtaket i delegert sak 241/12 den 12.06.12 opprettholdes, men tillatt plassering er innenfor 
de begrensningene som er vist på saksvedlegg 5, skisse datert 16.07.12. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Plan- og bygningslovens §§ 
20-2 og 21-4, jf. Kommuneplanens arealdel. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
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     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-118/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Geir Mikkelsen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold ettersom den plasseringen av nettstasjonen 
klager ønsker ikke synes å være i strid med tillatelsen som er gitt fra Statens vegvesen 
og heller ikke være til stor ulempe for Dalane energi sammenlignet med den 
plasseringen energiselskapet ønsket. 
Det forutsettes at avstanden fra senterlinje veg og til nettstasjonen blir minimum 15 
meter. 
  
Vedtaket i delegert sak 241/12 den 12.06.12 opprettholdes, men tillatt plassering er 
innenfor de begrensningene som er vist på saksvedlegg 5, skisse datert 16.07.12. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Plan- og 
bygningslovens §§ 20-2 og 21-4, jf. Kommuneplanens arealdel. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket. 

 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
119/12: Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, Lyngtangen 17. 
Søknad om rammetillatelse. Dispensasjonssøknad.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen for oppføring av brygge, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at dispensasjon blir gitt.  
Når det gjelder fordeler og ulemper ved en dispensasjon, vises det til saksforelegget. 
 
Før endelig avgjørelse av søknaden, sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Kystverket og Fiskeridirektoratet. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Reguleringsplan for 
Hestnes Øst – Lyngtangen. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-119/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen for oppføring av brygge, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at dispensasjon blir gitt.  
Når det gjelder fordeler og ulemper ved en dispensasjon, vises det til saksforelegget. 
 
Før endelig avgjørelse av søknaden, sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Kystverket og Fiskeridirektoratet. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Reguleringsplan for 
Hestnes Øst – Lyngtangen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
120/12: Fasadeendring naust - gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012: 
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i forhold 
til byggets funksjon som naust. 
 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Byggetillatelse av 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye. 
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen. 
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Hestnes Øst – Lyngtangen. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Møtebehandling: 

 Rådmannen endret sin innstilling ved at følgende setning føyes til i første avsnitt. 
”Søknaden godkjennes under forutsetning av at takvindu utgår.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-120/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i 
forhold til byggets funksjon som naust. Søknaden godkjennes under forutsetning av at 
takvindu utgår. 
 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Byggetillatelse av 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye. 
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen. 
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4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
121/12: Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - 
Eigersund kommune, Svanevassveien 68  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.11.11 om dispensasjon fra formål 
i kommuneplanens arealdel og fradeling av parsell på ca. 16.000 m² fra eiendommen gnr. 45 
bnr. 2, 34 og 51 og har funnet å kunne gi dispensasjon. 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet til landbruks-, 
natur- og friluftsområde da områdene fremstår som naturlig tilhørende den historiske og 
planlagte bruken av områdene. Landbrukshensyn gjør seg i liten grad gjeldende her. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da den vil medføre en mer 
hensiktsmessig bruk av bygningsmassen og områdene for øvrig i tråd med eiendommens 
beskaffenhet. 
 
Søknad om deling godkjennes som omsøkt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for behandling etter jordloven. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Gyas forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-121/12 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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122/12: Dispensasjon - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus 
gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.03.11 om dispensasjon fra formål 
i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens § 3 om 50-metersbeltet samt ombygging/ 
utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, men har funnet at dispensasjonen i 
vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak formålet landbruks-, natur- og friluftsområde og 
byggeforbud langs vassdrag. 
Dispensasjonen vil medføre at naustet fremstår privatiserende og dermed begrense 
allmennhetens tilgang til vassdragsområdet.  
 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-122/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.03.11 om dispensasjon fra 
formål i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens § 3 om 50-metersbeltet samt 
ombygging/ utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak formålet landbruks-, natur- 
og friluftsområde og byggeforbud langs vassdrag. 
Dispensasjonen vil medføre at naustet fremstår privatiserende og dermed begrense 
allmennhetens tilgang til vassdragsområdet.  
 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
123/12: Klage - UNO-X bensinstasjon gnr. 13 bnr. 502 og 163 - Uno-
X Automater AS, Gamle Sokndalsvei 53,  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 06.05.12 fra Kåre Toralf Melhus 
og klage datert 18.05.12 fra Jørg og Kristin Faude, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at: 

1. Klage fra Kåre Toralf Melhus ikke tas til følge da klagen ikke inneholder opplysninger 
som ikke var kjent på vedtakstidspunktet. 
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2. Klage fra Jørg og Kristin Faude ikke tas til følge da avrenning fra bensinstasjonen 
ledes gjennom forskriftsmessig oljeutskiller til offentlig avløpsnett. Klagen inneholder 
ikke andre opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet. 

 
Byggesakssjefens vedtak BMD 170/12 av 18.04.12 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og 
reguleringsplan for Aarstaddalen. 
 
Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-123/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 06.05.12 fra Kåre Toralf Melhus 
og klage datert 18.05.12 fra Jørg og Kristin Faude, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at: 

1. Klage fra Kåre Toralf Melhus ikke tas til følge da klagen ikke inneholder opplysninger 
som ikke var kjent på vedtakstidspunktet. 

2. Klage fra Jørg og Kristin Faude ikke tas til følge da avrenning fra bensinstasjonen 
ledes gjennom forskriftsmessig oljeutskiller til offentlig avløpsnett. Klagen inneholder 
ikke andre opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet. 

 
Byggesakssjefens vedtak BMD 170/12 av 18.04.12 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og 
reguleringsplan for Aarstaddalen. 
 
Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
124/12: Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 
- Eigersund kommune, Bakkebø gård, Slettebø  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.02.12 om dispensasjon fra formål 
i reguleringsplan for Slettebø-Bakkebø og fradeling av parsell på ca. 2.300 m² fra 
eiendommen gnr. 45 bnr. 2, 34 og 51 og har funnet å kunne gi dispensasjon. 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak det regulerte 
landbruksformålet da området ikke lenger er nødvendig for drift av de nyttbare 
jordbruksområdene på eiendommen. Siden det er usannsynlig at det vil bli kommunal drift av 
gårdsbruket igjen er det regulerte formålet utdatert og urealistisk. 
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Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da Dalane Folkemuseum har et 
umiddelbart og varig behov for området til sine aktiviteter samtidig som parsellen ligger i 
naturlig tilknytning til museets eksisterende bygningsmasse. 
 
Søknad om deling godkjennes som omsøkt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for behandling etter jordloven. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-124/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.02.12 om dispensasjon fra 
formål i reguleringsplan for Slettebø-Bakkebø og fradeling av parsell på ca. 2.300 m² fra 
eiendommen gnr. 45 bnr. 2, 34 og 51 og har funnet å kunne gi dispensasjon. 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak det regulerte 
landbruksformålet da området ikke lenger er nødvendig for drift av de nyttbare 
jordbruksområdene på eiendommen. Siden det er usannsynlig at det vil bli kommunal 
drift av gårdsbruket igjen er det regulerte formålet utdatert og urealistisk. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da Dalane Folkemuseum 
har et umiddelbart og varig behov for området til sine aktiviteter samtidig som parsellen 
ligger i naturlig tilknytning til museets eksisterende bygningsmasse. 
 
Søknad om deling godkjennes som omsøkt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for behandling etter jordloven. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
125/12: Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.06.11 om dispensasjon fra plan- 
og bygningslovens § 29-4, dispensasjons fra kommuneplanens § 2.13 og oppføring av 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 7 bnr. 505, men har funnet at dispensasjonen i vesentlig 
grad vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. 
Det er allerede oppført en stor sjøbod på eiendommen som forutsatte dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsen. Eventuell ny bebyggelse bør derfor i størst mulig grad unngå 
konflikt med avstandsbestemmelsen, men det er ikke gjort i foreliggende søknad. 
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Videre er bygningen mye større enn det som er ansett som tilstrekkelig i kommuneplanens 
bestemmelser. En eventuell tilpasning til eksisterende bebyggelse må nødvendigvis bety at 
nytt naust skal være betraktelig mindre enn omsøkt. 
 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Tiltaket strider i alle tilfelle mot plan- og bygningslovens § 29-1 da bygningens utforming ikke 
er i samsvar med sin funksjon som naust. Bygnings store volum/ størrelse og detaljer som 
blant annet balkong mot sjø er ikke forenlige med naustutforming. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Leidland.   
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Konst.kommunalsjef  Per Steinar Berentsen ba om fritak for behandling av saken da han 
er nær venn med tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut. 
Plansjef Dag Kjetil Tonheim tok sete og fungerte som rådmann under saken. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-125/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.06.11 om dispensasjon fra 
plan- og bygningslovens § 29-4, dispensasjons fra kommuneplanens § 2.13 og 
oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 7 bnr. 505, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes 
dispensasjon fra. 
Det er allerede oppført en stor sjøbod på eiendommen som forutsatte dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsen. Eventuell ny bebyggelse bør derfor i størst mulig grad unngå 
konflikt med avstandsbestemmelsen, men det er ikke gjort i foreliggende søknad. 
Videre er bygningen mye større enn det som er ansett som tilstrekkelig i 
kommuneplanens bestemmelser. En eventuell tilpasning til eksisterende bebyggelse må 
nødvendigvis bety at nytt naust skal være betraktelig mindre enn omsøkt. 
 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Tiltaket strider i alle tilfelle mot plan- og bygningslovens § 29-1 da bygningens utforming 
ikke er i samsvar med sin funksjon som naust. Bygnings store volum/ størrelse og 
detaljer som blant annet balkong mot sjø er ikke forenlige med naustutforming. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Leidland.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
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126/12: Søknad om oppføring av skilt gnr. 13 bnr. 1251 - Egersund 
Investeringsselskap AS, Nytorget 6  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.08.2012: 
 
Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1251. og finner å kunne akseptere plassering av henvisningsskilt under følgende 
forutsetninger:  
1. Skiltrekkene deles opp etter antall foretak, slik at en unngår store dekkende hvite flater.  
2. Det må sendes inn nye tegninger til godkjenning.   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Egersund sentrum. 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Rådmannen endret sin innstilling slik: 
”Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen  
gnr. 13 bnr. 1251. og finner å måtte avslå søknaden da denne vil virke dominerende.” 
 

Votering: 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-126/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1251. og finner å avslå søknaden da denne vil virke dominerende. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
127/12: Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 - Wenche og John Håland, Stapnes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra den gjeldende 
reguleringsplanens § 1.2 om overskridelse av maksimal grunnflate for fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 22 bnr. 62, og finner, jamfør plan – og bygningslovens § 19, at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak de ovennevnte 
bestemmelsene. 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse på del av gnr.22 bnr. 5, Stapnes 
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28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens § 1.2 om 
overskridelse av maksimal grunnflate for fritidsbolig på eiendommen gnr. 22 bnr. 62, og 
har funnet å anbefale dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2. 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak ovennevnte 
bestemmelser da det allerede er gitt byggetillatelse til 5 andre i samme reguleringsplan 
hvor alle overskrider planbegrensningen. 

 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en ikke vil 
forskjellsbehandle søknader i samme plan. Likhetsbehandling. 
Kan ikke se at det er konflikt/merknader fra naboer. 

 
Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.” 

 
 Trukket før votering. 
 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.” 
 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-127/12 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
128/12: Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 14 bnr. 7 og 35 - 
Astrid Elisabeth Helgeland Jørgensborg og Frode Helgeland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens § 8 Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og Frode 
Helgeland fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund fra 27.04.2012 til 
1.10.2013. Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 14/7 og 35 blir leid bort 
i denne perioden.   
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28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-128/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter jordlovens § 8 Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og Frode 
Helgeland fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund fra 27.04.2012 til 
1.10.2013. Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 14/7 og 35 blir leid 
bort i denne perioden.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
129/12: Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med 
forpaktning -  gnr 51 bnr. 2,5 og 7  og 52/19 - Svein Joar Egeland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens § 8  Svein Joar Egeland fritak fra driveplikten på gnr. 
51 bnr. 2,5 og 7 og 52/19 i Eigersund fra 27.07.2013  til og med 01.08.2019. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 51/2 og 7 blir forpaktet bort i 
denne perioden til Aud Torill Egeland og John Harry Egeland.    
 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Gyas forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-129/12 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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130/12: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom 
(gnr./bnr. 9/20) - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 
gnr./bnr.9/8 - Ingar Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad - 2. gangs 
behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 260 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/20 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven 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.  Det stilles krav om at omsøkt 
parsell og gnr./bnr. 9/20 sammenføyes.        

 
 
 
28.08.2012 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-130/12 Vedtak: 

1. Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 260 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/20 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven 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.  Det stilles krav om at omsøkt 
parsell og gnr./bnr. 9/20 sammenføyes.        

 
Vedtaket er enstemmig. 
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131/12: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom 
(gnr./bnr. 9/18) - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - 
gnr./bnr. 9/8 - Ingar Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad  - 2. gangs 
behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund. 

 
2. Planteknisk utvalg gir etter § 20-1 i plan – og bygningsloven tillatelse til fradeling av 

en tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund.   Det stilles krav om at omsøkt tilleggsparsell sammenføyes med  gnr./bnr. 
9/18. 

 
 
28.08.2012 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-131/12 Vedtak: 

1. Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund. 

 
2. Planteknisk utvalg gir etter § 20-1 i plan – og bygningsloven tillatelse til fradeling av 

en tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund.   Det stilles krav om at omsøkt tilleggsparsell sammenføyes med  
gnr./bnr. 9/18. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

132/12: Søknad om utsettelse med riving av eldre bolighus og fritak 
fra kravet om salg av to parseller som tilleggsareal  -  gnr./bnr. 5/234  
- Harry og Margaret Myklebust - klagesak   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg tar klagen fra fylkesmannen til følge.  
2. Planteknisk utvalg gir etter § 7 i plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving 

av eldre bolighus på gnr./bnr. 5/234 for den tid hans mor bebor huset.  
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3. Planteknisk utvalg stiller etter § 93 i plan- og bygningsloven krav om  at må Harry 
Myklebust må selge gnr./bnr. 5/234 (to parseller) til eier av gnr./bnr. 5/20 og 5/209, 
Arne Myklebust som tilleggsareal innen 15. september 2012.    

 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-132/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg tar klagen fra fylkesmannen til følge.  
2. Planteknisk utvalg gir etter § 7 i plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving 

av eldre bolighus på gnr./bnr. 5/234 for den tid hans mor bebor huset.  
3. Planteknisk utvalg stiller etter § 93 i plan- og bygningsloven krav om  at må Harry 

Myklebust må selge gnr./bnr. 5/234 (to parseller) til eier av gnr./bnr. 5/20 og 5/209, 
Arne Myklebust som tilleggsareal innen 15. september 2012.    

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
133/12: Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig - gnr./bnr. 
78/7 - Jan Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - 2. gangs behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av § 19-

2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell på ca. 1000 m2 med 
formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune.  
 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
bebygd parsell på ca. 1000 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund 
kommune.   

 
3. Parsellen må sikres tinglyst veirett og parkeringsplasser for biler.  

 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



 26

PTU-133/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av § 19-
2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell på ca. 1000 m2 med 
formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune.  
 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
bebygd parsell på ca. 1000 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund 
kommune.   

 
3. Parsellen må sikres tinglyst veirett og parkeringsplasser for biler.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
134/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.08.12  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 28.08.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/20391 U 19.07.2012 
Valdansvarlige i 
Eigersund kommune 

Hjorteviltjakt i Eigersund 
kommune 2011/12 

2 12/20325 U 18.07.2012 
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling 

Tillatelse til tiltak/ 
Dispensasjon - Takoverbygg 
over uteplass gnr. 13 bnr. 
422 - Ådne Kvalbein, 
Hestnesveien 152 

3 12/18905 I 12.06.2012 
Øvre Maurholen 
velforening 

Offentilig vann og avløp til 
Maurholen 

4 12/18798 U 29.06.2012 
Sven Herman 
Gjesdal 

Søknad om tillatelse til 
motorferdsel i utmark 

5 12/18784 U 29.06.2012 
Egersunds IK;  
Eiger FK 

Vedr. reklamerettigheter på 
hovedbanen på Husabø 

6 12/12860 I 19.04.2012 
Fylkesmannen i Vest-
Agder 

Fylkesmannens behandling 
av klage over vedtak om 
dispensasjon for 
kommuneplan for oppfølging 
av garasje 

7 12/21611 X 13.08.2012  
Byggesakssjefen delegert 
26.05.- 12.08.12 

 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
3 Offentlig vann og avløp til Maurholen 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til vann- og avløpssjefens informasjon som har gått ut i 
media når det gjelder forsinkelser ang. tilknytning til offentlig vann og avløp i Maurholen. 
Informasjonen om at ikke administrasjonen kjente til denne saken, ble ”uheldig” mottatt. 
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Konst. kommunalsjef tekniske tjenester vil ta dette videre. 
    ---- 0 ---- 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
PTU-134/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

135/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.08.12  
 

 
Spørsmål/orienteringer i møtet 28.08.2012: 
 
 
28.08.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
47/12: 

TOR OLAV GYA (SP) viste til reguleringsplanen i Gyadalen ang. rassikring av FV 42, og 
stilte spørsmål om det er muligheter for å forlenge reguleringsplanen med 300 meter mot 
Gya/Sirdalen og få en rask behandling på dette? 
 
PLANSJEFEN svarte at dette ikke trenger å ta lang tid. 
 

 
48/12: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om hvordan planteknisk utvalg kan få fortgang i en 
plan om utbedring av krysset på Helleland, E39/Eiaveien, for å bedre siktmulighetene i 
området. Dette spørsmålet har vært tatt opp flere ganger tidligere i utvalget, første gang i 
miljøutvalgets møte 15.02.2010. Den 17.03.2011 ble det også fattet vedtak om at 
plansjefen lager et notat for å bedre utkjøringen på E39.  
På bakgrunn av dette fattes følgende vedtak: 
  ”Utbedring av sikt – Krysset E39/Eiaveien – Helleland. 

Planteknisk utvalg ber Ordføreren ta saken vedr. utbedring av sikt i 
krysset E39/Eiaveien på Helleland opp med Statens Vegvesen. Dette 
innbefatter også sanering av en løe som ligger nær krysset.” 
 

  Votering: 
  Gyas forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
49/12: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om når reguleringsplanen i Fjellveien 
(Lunden) vil bli fremmet for politisk behandling.  

 
 PLANSJEFEN svarte at det ventes på et planforslag fra tiltakshaver 
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50/12: 
ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) stilte spørsmål om status for vann- og 
kloakknettet (ny pumpestasjon) på Myklebust. Det er mange som ringer og spør om hvor 
langt saken er komt, og det gis forskjellige svar. Her bør status publiseres på 
kommunens nettside slik at innbyggerne holdes informert. 
 
KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at en skal ha ned to 
pumpestasjoner i området. Men på grunn av at det er en ny grunneier der hvor den ene 
pumpestasjonen skal plasseres, så er det berammet et møte med den nye grunneieren. 

 
 
 
51/12: 

BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) viste til Formannskapets behandling av sak 
101/12 – Skolehuset i Mong - eiendomsforhold – hvor det bl.a. kom frem at huset 
benyttes som fritidsbolig. Her bør kommunen sjekke bruken av huset slik at det ikke 
foregår ulovligheter.  

  
KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at en gang i tiden hadde 
administrasjonen gitt tillatelse til at huset ble brukt som midlertidig fritidsbolig for å få inn 
litt inntekter. Men etter hvert vil en sjekke opp hva skolehuset brukes til. 

 
 
 
52/12: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om status for når veien fra Tuå boligfelt og til 
Hellvik skole forventes ferdig. Dette har vært tatt opp flere ganger, og det har vært 
lovnader om at det skulle påbegynnes for lengst.  
Er det avsatt nok midler til prosjektet, og er utbedring av veien et rekkefølgekrav før 
igangsetting av trinn 2 på Tuå? 
 
KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det nå er utarbeidet 
anbudstegninger – og nabovarsel vil bli sendt ut i løpet av kort tid. Det forventes oppstart 
av prosjektet rundt årsskiftet 2012/2013. 

 Det er avsatt 2.1 mill. kroner, og en anser det som tilstekkelig nok midler til prosjektet. 
 Rekkefølgekravet slår inn ved neste delutbygging. 
 
 
 
PTU-135/12 Vedtak: 

   
Utbedring av sikt – Krysset E39/Eiaveien – Helleland. 

 
Planteknisk utvalg ber Ordføreren ta saken vedr. utbedring av sikt i krysset 
E39/Eiaveien på Helleland opp med Statens Vegvesen. Dette innbefatter også 
sanering av en løe som ligger nær krysset.” 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


