
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 25.09.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  16:10  
Sak – fra / til: 136/12 - 157/12 
 
 
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)                               
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP – Sæstad, Roger (Medlem) SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             
  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (Varamedlem) SP – Nodland, May Sissel (Varamedlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
AP -  Iversen, Toril Åbotnes (varamedlem)  
                                            – sak 146 

H – Fredriksen, Frank (Varamedlem)  
                                        – sak 145 

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

 Det ble foretatt befaring i sakene 142/12, 145/12, 148/12, 149/12 og 152/12 fra kl. 08.00 
 Plan Vest v/Knut Vikestrand orienterte om det nye planforslaget for nytt hotell på Gruset 

fra kl.10.45 – 11.30. 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Reidar Berentsen 
Utvalgsleder 

 
 
Randi S. Haugstad 
Utvalgssekretær 

 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 



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 

136/12 Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 2. gangsbehandling  

137/12 Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust - Eigersøy  

138/12 
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter 
- 2. gangsbehandling 

 

139/12 Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst  

140/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 28.08.12  

141/12 
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med forpaktning - gnr./bnr. 
51/2, 5 og 7 og 52/19  - Svein Joar Egeland 

 

142/12 
Søknad om fradeling av tilleggsareal  til gårdsbruk - gnr./bnr. 16/6 - 
Andreas og Møyfrid Stokka 

 



143/12 
Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 52/37 
fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 52/31 og 52/37 - Lindis O. 
Bjørnemo og Signe A. Brekke 

 

144/12 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 5 bnr. 1 
og 50 og ideell 2/4-del av gnr. 5, bnr. 64  - Kjell Garpestad  Jr. 

 

145/12 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
60/16 og 60/608 - Inge Andreassen 

 

146/12 
Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5  1. 
gangsbehandling 

 

147/12 
Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, Svanavågen, Hovland. 
Pålegg. 

 

148/12 
Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  - byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, 
Rundevollsveien. Klagebehandling. 

 

149/12 
Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 - 
Magnar Grødeland, Maurholen. Klagebehandling. 

 

150/12 
2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 - 
Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS 

 

151/12 
Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for Molo, gnr. 60 bnr. 249 - 
Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207 

 

152/12 
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund 
kommune, Svanevassveien 68 

 

153/12 
Ny behandling - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 - Wenche og John Håland, Stapnes 

 

154/12 
Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn og 
Sorpetjørn 

 

155/12 Møteplan for 2013  

156/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 25.09.12  

157/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 25.09.12  

 
 
 
 



136/12: Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 2. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 blir vedtatt som 
fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-136/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 blir vedtatt 
som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

137/12: Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust - 
Eigersøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.08.2012: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for Myklebuststranda, parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med kart 
og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 



PTU-137/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for Myklebuststranda, parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med 
kart og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

138/12: Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 
3 boenheter - 2. gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 vedtas som fremlagt 
med plankart datert 10.05.12 og bestemmelser sist revidert 03.09.12. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-138/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 vedtas som 
fremlagt med plankart datert 10.05.12 og bestemmelser sist revidert 03.09.12. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 

 6

139/12: Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av 
felles adkomstgnr 4 bnr 106 m.fl. felles kjørevei m.m. – 
Eigerøy. 2. gangsbehandling 

 
Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m med 
tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-139/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m 
med tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
140/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
28.08.12  
 

Forslag til vedtak 11.09.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.08.12 godkjennes. 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
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PTU-140/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.08.12 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
141/12: Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med 
forpaktning - gnr./bnr. 51/2, 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, dvs. ett år etter overtakelsestidspunkt av 
gården, til og med 01.08.2019, når forpaktningsavtalen avsluttes. 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.    
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Kjell Vidar Nygård (H) var ikke tilstede under voteringen av saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-141/12 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, dvs. ett år etter 
overtakelsestidspunkt av gården, til og med 01.08.2019, når forpaktningsavtalen 
avsluttes. 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.    

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

142/12: Søknad om fradeling av tilleggsareal  til gårdsbruk - 
gnr./bnr. 16/6 - Andreas og Møyfrid Stokka  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av to 

parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar  og 299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund 
kommune. Det settes som betingelse for deling at eiendommen legges som 
tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. Det settes også som betingelse at 
eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal har forkjøpsrett til kjøp av resten av 
gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i 
Eigersund.   

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

fradeling av en parsell på ca. 47,3 og 299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund 
kommune. Det settes som betingelse for deling at eiendommen legges som 
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tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. Det settes også som betingelse at 
eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal har forkjøpsrett til kjøp av resten av 
gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i 
Eigersund.   

 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Rådmannens forslag slås sammen slik: 

1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og av § 20-1 i plan- og 
bygningsloven tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar og 
299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune. Det settes som betingelse for 
deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. 
Det settes også som betingelse at eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal 
har forkjøpsrett til kjøp av resten av gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses 
som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. ”  

 
Votering: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-142/12 Vedtak: 
 
 

1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og av § 20-1 i plan- og 
bygningsloven tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar og 
299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune. Det settes som betingelse for 
deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. 
Det settes også som betingelse at eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal 
har forkjøpsrett til kjøp av resten av gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses 
som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i Eigersund.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
143/12: Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av gnr./bnr. 
52/31 og 52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 52/31 og 52/37 - 
Lindis O. Bjørnemo og Signe A. Brekke  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 
52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 53/31 og 52/37 i Eigersund.  
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25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Kjell Vidar Nygård (H) var ikke tilstede under voteringen av saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-143/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 
52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 53/31 og 52/37 i Eigersund.  

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

144/12: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr. 5 bnr. 1 og 50 og ideell 2/4-del av gnr. 5, bnr. 64  - Kjell 
Garpestad  Jr.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Kjell Garpestad Jr. 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 5/1 og 5/50 og ideell 2/4-del av 5/64 i Eigersund til en avtalt 
pris av kroner 3.500.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Kjell Garpestad Jr. må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år 
fra overtakelsestidspunkt.  Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan oppfylles ved å leie 
bort jordbruksarealet til et bruk i nærområdet. Det forutsetter at leieavtalen er skriftlig og på 
10 år.  Etter 10 år må jordbruksarealet drives selv eller leies ut for 10 nye år.   Før 
driveplikten begynner å gjelde må jordbruksarealene også nyttes til jordbruksproduksjon.    
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-144/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Kjell Garpestad Jr. 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 5/1 og 5/50 og ideell 2/4-del av 5/64 i Eigersund til en 
avtalt pris av kroner 3.500.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Kjell Garpestad Jr. må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 
1 år fra overtakelsestidspunkt.  Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan oppfylles 
ved å leie bort jordbruksarealet til et bruk i nærområdet. Det forutsetter at leieavtalen er 
skriftlig og på 10 år. Etter 10 år må jordbruksarealet drives selv eller leies ut for 10 nye 
år. Før driveplikten begynner å gjelde må jordbruksarealene også nyttes til 
jordbruksproduksjon.    
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

145/12: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 60/16 og 60/608 - Inge Andreassen  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Inge Andreassen 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i Eigersund kommune.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Inge Andreassen må nytte arealene på eiendommene gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i henhold til 
kommuneplan og reguleringsplan.  Teiger som er avsatt til LNF-formål må drives/skjøttes på 
en landbruksmessig forsvarlig måte. Det settes som betingelse for konsesjon at 4 teiger på 
gnr./bnr. 60/16, på totalt 23.571 m2 avstås og selges til Svein Helvig og legges til bruket 
gnr./bnr. 60/18 som tilleggsjord. Dette gjelder teig 7 på 4824m2, teig 11 på 562m2, teig 12 på 
15.810 m2 og teig 17 på 2275 m2.  
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild i saken da han er svoger til tiltakshaver, jf. 

fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Frank Fredriksen (H) tok sete. 
 

     ---- 0 ---- 
 
MAY SISSEL NODLAND (SP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Inge 
Andreassen om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i Eigersund. Dette med 
følgende begrunnelse: 

- Landbruksmessige forhold 
- Hele bruket bør legges som tilleggsjord til et bruk i nærområdet” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Nodlands forslag (Bjørn 
Carlsen, H + SP). 
 
 
PTU-145/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Inge Andreassen 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i Eigersund kommune.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Inge Andreassen må nytte arealene på eiendommene gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i 
henhold til kommuneplan og reguleringsplan.  Teiger som er avsatt til LNF-formål må 
drives/skjøttes på en landbruksmessig forsvarlig måte. Det settes som betingelse for 
konsesjon at 4 teiger på gnr./bnr. 60/16, på totalt 23.571 m2 avstås og selges til Svein 
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Helvig og legges til bruket gnr./bnr. 60/18 som tilleggsjord. Dette gjelder teig 7 på 
4824m2, teig 11 på 562m2, teig 12 på 15.810 m2 og teig 17 på 2275 m2.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

146/12: Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5  
1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012: 
 
Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer: 

1. Eksisterende boligeiendom 60/234 innlemmes i planen.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 RENATE TRÅSAVIK (AP) erklærte seg ugild i saken da hun er datter til part i saken,           

jf. fvl. § 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Toril Åbotnes Iversen (AP) tok sete. 
 

---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-146/12 Vedtak: 
 

Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer: 

1. Eksisterende boligeiendom 60/234 innlemmes i planen.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
147/12: Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, 
Svanavågen, Hovland. Pålegg.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012: 
Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å tilbakeføre hytta til det 
omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble gjennomført. 
Fristen for å etterkomme pålegget er 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 
Dersom ikke pålegget er etterkommet seinest 6 måneder etter at endelig vedtak foreligger, 
ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag fra fristens utløp 
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til pålegget er etterkommet. Dersom pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist kan 
pålegget følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for del av 
Fiskarvik, vedtatt 27.03.06.  
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-147/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å tilbakeføre hytta til det 
omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble gjennomført. 
Fristen for å etterkomme pålegget er 6 måneder etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. 
Dersom ikke pålegget er etterkommet seinest 6 måneder etter at endelig vedtak 
foreligger, ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag fra 
fristens utløp til pålegget er etterkommet. Dersom pålegget ikke etterkommes innen 
fastsatt frist kan pålegget følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en 
rettskraftig dom. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for 
del av Fiskarvik, vedtatt 27.03.06.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
148/12: Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  - byggmestrene Larsen & 

Bjørkeland AS, Rundevollsveien. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kluge Advokatfirma på vegne av Menigheten 
Samfundet, sammenholdt med merknadene fra Larsen & Bjørkeland AS, 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 vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36. 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-148/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kluge Advokatfirma på vegne av 
Menigheten Samfundet, sammenholdt med merknadene fra Larsen & Bjørkeland AS, 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 vedtaket det klages 
over ble fattet. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

149/12: 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. 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-149/12 Vedtak: 
 

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 
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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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
150/12: 2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 

47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS  
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012: 
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate 
deling etter jordloven. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen 
eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen 
bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere 
eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. 
Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens 
bestemmelser. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området. 
 
Det fattes følgende vedtak: 

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

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

 
Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken. 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-150/12 Vedtak: 
 

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

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

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

 
Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
151/12: Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for Molo, gnr. 
60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
rammetillatelse og dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en dispensasjon 
anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak 
den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke 
settes vesentlig til side ved en dispensasjon.  
 
Som fordeler oppgis følgende: 

- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo. 
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak 

moloen som eneste mulige båtplass. 
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke 

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning. 

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden. 

Ulempe: 
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen. 
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Det forutsettes at anbefalinger gitt i uttalelsen fra Kystverket, datert 24.04.12 
følges og at arbeidet ikke starter før det er søkt om og gitt igangsettingstillatelse. 
Byggesakssjefen gir teknisk byggetillatelse. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune 
2011-2022, og plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1 og 21-4. 

 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ANDERS EGE (AP): 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse: 

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i 
dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde). 

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse: 

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet). 

Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og 
plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.” 

 
     ---- 0 ---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannen innstilling første avsnitt (stryk rammetillatelse): 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
rammetillatelse og dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en 
dispensasjon anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og 
at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak 
lovens formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en dispensasjon. ” 

 
 
Votering: 
Nygårds forslag om at rammetillatelse i rådmannens innstilling strykes enstemmig vedtatt. 
Eges forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (H + FRP). 
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PTU-151/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse: 

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i 
dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde). 

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse: 

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet). 

Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og 
plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
152/12: 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. 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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 Rådmannen endret sin innstilling slik: 
  ”Følgende setning føyes til: 
      - Veirett sikres for parsellen.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-152/12 Vedtak: 
 

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. 

  
 Veirett sikres for parsellen. 
 
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. 
 
 

 
153/12: Ny behandling - søknad om dispensasjon for oppføring av 
tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 - Wenche og John Håland, 
Stapnes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
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 
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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.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Carlsens forslag (Bjørn 
Carlsen,H + FRP). 
 
 
PTU-153/12 Vedtak: 
 

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. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
154/12: Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn 
og Sorpetjørn  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012: 
 
Planteknisk utvalg (PTU) har gjennomgått søknaden og har vurdert at friluftsbygget ikke vil 
være til hinder for allmennhetens bruk av området. PTU kan derfor godkjenne, under gitte vilkår, 
at Samfundets skole ved FAU gis tillatelse til å anlegge det beskrevne friluftsbygget på 
kommunens eiendom gnr. 13 bnr. 265 Fjellro.  
 
Planteknisk utvalg overlater til kommunens administrasjon å utforme en bruksavtale med 
varighet inntil 20 år. Avtalen skal klargjøre partenes rettigheter og plikter og sikre allmennhetens 
adgang til området.  Avtalen skal signeres av ordfører og fremlegges som en referatsak i PTU.  
 
Planteknisk utvalg forutsetter at Samfundets skole ved FAU står ansvarlig for alle kostnader 
knyttet til opparbeiding, drift og vedlikehold av bygning og området rundt. 
 
Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  
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25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-154/12 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
155/12: Møteplan for 2013  
 

Forslag til vedtak 10.09.2012: 
 
Møteplan for 2013 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag til møteplan enstemmig vedtatt. 
 
PTU-155/12 Vedtak: 
 

Møteplan for 2013 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
156/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 25.09.12  
 

 
Referatsaker som legges frem for utvalget 25.09.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/23342 X 07.09.2012 Jarle Valle 
Retningsliner for planlegging og 
bygging i strandsonen i Eigersund 
kommune 
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2 12/20617 I 10.07.2012 Reidar Gullestad 
Påklage av vedtak om inndrivelse av 
dagbøter gnr. 7 bnr. 148 

3 12/18778 U 29.06.2012 
Advokatfirma Årstad 
ANS 

Vedrørende dagmulkt gnr. 7 bnr. 148 

4 12/10347 I 22.03.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Klageavgjørelse i byggesak - søknad 
om nedsettelse eller frafall av 
tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg 
og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 
21 

5 12/22823 U 08.09.2012 Dalane Kraft AS 
Søknad om motorferdsel i utmark med 
helikopter 

6 12/23662 X 11.09.2012  
Byggesakssjefen delegert 13.08.- 
10.09.12 

 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
1 Retningsliner for planlegging og bygging i strandsonen i Eigersund kommune 
 
 
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om hvorfor ovennevnte skriv ble lagt frem for utvalget. 
 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at han ønsker å bruke ”retningslinjer for planlegging og 
bygging i strandsonen i Eigersund kommune” – kommunestyrevedtak 089/01 av 03.09.2001 
som en mal for byggefirmaene.   
Utvalget hadde ingen merknader til dette. 
 
    ---- 0 ---- 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
 
PTU-156/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

157/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 25.09.12  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 25.09.2012: 
 
 
 
25.09.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
53/12: 

LEDER BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) orienterte om at sakslisten vil inneholde 
sak om spørsmål/orienteringer som første sak i møtet fra dags dato. 
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Dette var utvalget uenige i, da det som oftest møter tilhørere og vararepresentanter i 
planteknisk utvalgs møter. Vararepresentantenes og de fremmøttes saker bør tas først.  
Leder og administrasjonen vil se på dette. 

 
 
 
54/12: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om det nå foreligger en reguleringsplan for bruk 
av overskuddsmassene fra den nye tunellen på Gya. 
 
PLANSJEFEN svarte at Statens Vegvesen arbeider med reguleringsplanen som gjelder  
FV 42 på Gya og det ventes oppstart av denne. Her kan evt. overskuddsmassene 
benyttes. Han kjenner ikke til at det er noen reguleringsplaner ”sørover” fra Statens 
Vegvesen. 
 
Utvalget ber administrasjonen v/veisjefen ta kontakt (brev) med Statens Vegvesen ang. 
ovenstående. 

 
 
 
55/12: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om status for utbyggingen av kloakkanlegget på 
Nordre Eigerøy, og om det kan legges frem en fremdriftsplan for anlegget. Er det mangel 
på midler på prosjektet. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at anleggsstrekningen, ledningsnett 
og 3 pumpestasjoner fra Saurdalen til Skadbergsanden er ferdig. Påkoblingen kan 
imidlertid ikke skje før det er inngått avtale med grunneier om plassering av de to siste 
pumpestasjonene. 
På nordsiden av veien fra Myklebust til Skadbergssanden er planleggingen startet, og 
ledningsplan sendes de berørte grunneiere i løpet av oktober.  
Når det gjelder total fremdriftsplan så avhenger det i stor grad av når de to siste 
pumpestasjonene er på plass. Renseanlegget, sammen med utslippsarrangementet er 
satt i prøvedrift og skal ikke meldes ferdig med ferdigattest før sommeren 2013. Det som 
gjenstår er imidlertid innvendig røropplegg, elektriker/- og automasjonsarbeid m.m. 
Administrasjonen kjenner ikke til at det mangler midler til prosjektet 1669 ”Avløp 
Skadberg-Ytstebrød med renseanlegg”. 

  
 ANDERS EGE (AP) viste til ovenstående og ønsket en redegjørelse fra vann- og 
avløpssjefen da det ennå er uklarheter i forbindelse med prosjektet. 
Vann- og avløpssjefen bes møte i neste møte i planteknisk utvalgs møte i oktober. 

 
 
 
56/12: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om utvalget vil få reguleringsplanen vedr. 
Fjellveien (Lunden) til behandling før jul. 
 
PLANSJEFEN svarte at kommunen venter på komplett planforslag da de pr. nå ikke har 
alle opplysningene som trengs for å få planen ferdig. Dersom dette kommer straks, 
forventes planen lagt frem for behandling dette året. 
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57/12: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om utvalget kan få lagt frem en liste over 
status på reguleringsplanene. Dette for å få en god oversikt over hvor langt planene er 
kommet. Listen kan for eksempel legges frem hver andre måned. 
Utvalget støtter dette forslaget. 
 
PLANSJEFEN vil se på saken. 

 
 
 
58/12: 

ALF TORE SÆSTAD (KRF) stilte spørsmål om administrasjonen kjenner til planer i 
Hålå. Det skal ha blitt sendt en henvendelse til kommunen våren 2012 som en ikke har 
fått tilbakemelding på. 
 
PLANSJEFEN orienterte om at det ikke foreligger reguleringsplan(-er) for Hålå. Det har 
imidlertid vært en del møter med tiltakshavere og kommunen, men her gjenstår flere 
prinsipielle ting som en må få orden på. 
 

 
 
 
59/12: 

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om hvor langt saken som gjelder utbedring 
av sikt - krysset E39/Eiaveien – Helleland er kommet. 
 
Administrasjonen svarte at vedtaket som ble fattet i Planteknisk utvalgs møte 28.08.12 
er oversendt Ordføreren i begynnelsen av september. 

 
 
 
60/12: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) tok opp situasjonen med manglende parkeringsplasser 
ved politistasjonen (Fryså) i Strandgaten. Hvordan har det gått med denne saken ? 
 
 
PLANSJEFEN orienterte om at tilbakemelding ang. trafikksikkerhetsrapport er gitt – og 
en avventer ny rapport fra tiltakshaver. 

 
 
 
61/12: 

UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN orienterte om fremdriften på 
Sletteveien på Hellvik. Reguleringsplanen inneholder innsnevringer på veien, dette vil gi 
en netto kjørebredde på 3 m og bli en svært dårlig løsning. Det vil bli en bedre løsning 
hvis en anlegger fartsdumper. I tillegg ber administrasjonen om å gjøre noen 
grensejusteringer i svingen på Sletteveien mot Hellvik barnehage, dette for å slippe å 
rive en mur på motsatt side. 
 
Anders Ege (AP) ønsket en reguleringsplan på endringene, men utbyggingslederen 
svarte at en ikke har tid til dette da arbeidet går ut på anbud nå. Men en vil se om det lar 
seg gjøre å få til en mindre vesentlig reguleringsendring. 
      ---------- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) deltok ikke i diskusjonen ang. Sletteveien da han eier en 
leilighet her, hvor også hans sønn bor, jf. fvl. § 6, a og b. 

      ---------- 
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PTU-157/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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