
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 23.10.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  14:45  
Sak – fra / til: 158/12 - 172/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)             H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                          
 H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                               
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
 KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem) 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (Varamedlem) H – Hetland, Rune (Varamedlem) 
V – Misje, Øyvind (Varamedlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
AP -  Iversen, Toril Åbotnes (varamedlem) – sak 160  
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle,   
plansjef Dag Kjetil Tonheim, vei- og utmiljøsjef Jone Chr. Omdal, vann- og avløpssjef Annbjørg  
Elve Skofteland og jordbrukssjef Steinar Nordvoll. 
 
Merknader til møtet: 

 Bedriftsbesøk hos Hermod Teigen AS, Eigerøy fra kl.08.00 – 09.00. 
 Det ble foretatt befaring i sakene 162/12, 164/12, 165/12, 168/12 og 171/12 fra         

kl. 09.10 
 May Helen H. Ervik (FrP) hadde meldt forfall, men møtte allikevel til møtets start kl.12.00. 

Hun deltok ikke på befaringen. 
 Under møtet ble sak 169/12 - Opparbeidelse infrastruktur - gnr. 13 bnr. 50 og 780 - 

Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175 – enstemmig  trukket fra 
sakskartet. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bjørn Reidar Berentsen Randi S. Haugstad 
Utvalgsleder 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 

158/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 23.10.12  

159/12 
Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. – Hellvik – industriformål – ny 2. 
gangsbehandling 

 

160/12 
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 – Sannarnes – 
2. gangsbehandling 

 

161/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 25.09.12  

162/12 

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til gnr./bnr. 60/352 (en av tre 
eiendommer hvor butikken på Hellvik, Joker Hellvik, står oppført – 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 60/18 – Svein 
Helvig og  Elly Karin Helvig 

 

163/12 
Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 100/1 og 3 – Rune 
Harald Strømstad m.fl. 

 



 3

164/12 
Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 5/57 – Tor Even 
Refsland 

 

165/12 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 
m.fl. med konsekvensutredning – 1, gangsbehandling 

 

166/12 
Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse til fritidsbolig gnr. 100 
bnr. 1 fnr. 10 -  Christin Unwod Dorga, Møgedalsveien 253 

 

167/12 Utfylling Gaulegsviken – Lygre gnr. 13 bnr. 239  

168/12 
Fasadeendring/reklameskilt gnr. 13 bnr. 1275 – Mosa Abdullah Abas, 
Elvegaten 3 

 

169/12 
Opparbeidelse infrastruktur – gnr. 13 bnr. 50 og 780 – Byggmestrene 
Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175 

 

170/12 
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 94 bnr. 1 – 
Solveig Omdal/Eigersund kommune, Sirdalsveien 20 

 

171/12 
Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn og 
Sorpetjørn 

 

172/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 23.10.12  
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158/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 23.10.12  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 23.10.2012: 
 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
62/12: 

VANN OG AVLØPSSJEF ANNBJØRG ELVE SKOFTELAND orienterte om status for det 
nye renseanlegget som er under bygging på Ytstebrød på Nordre Eigerøy. 

 
 
 
63/12: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål på vegne av beboere i 
Hammersgaten/Husabøveien om trafikksituasjonen etter at Kjell Buggesgate ble stengt. 
Det er daglig farlige situasjoner som oppstår, spesielt i forbindelse med skolestart og 
skoleslutt. Kan kommunen gjøre noe i den forbindelse. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at hastigheten skal settes ned til 20 
km/t, det skal skiltes med ”skolebarn” og legges fartsdumper i veibanen (gummidumper). 
Fartsdumper må imidlertid vurderes i forhold til brøyting. Hele området has under oppsikt 
med tanke på trafikksikkerhetssituasjonen. Tiltakene som er nevnt vil settes i verk 
snarest. 

 
 
 
PTU-158/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

159/12: Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. – Hellvik – 
industriformål – ny 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012: 
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart datert 
22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende endringer i: 

Kart 
1. Det vises returpunkt for hytteavfall. 

Bestemmelser 
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres 

for: 
a. Bygningens plassering på tomten. 
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige 

trapper, skjæring, fylling, materialbruk,. 
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 

eksisterende og nytt terreng 
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d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 
miljøulemper skal redegjøres for. 

e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
f. Høyder og utnyttelse 

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen 

skal kun betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal 
forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. 

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 
gjennoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 
50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for 
uttale.  

 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om 
nødvendig gjenoppføres med samme ytre mål som de har når planen 
vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra 
senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

 
5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering. 
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet. 
7. Høyspent legges i jordkabel.  
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 – 3 avkjørsler – i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen. 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12. 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-159/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart 
datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende 
endringer i: 

Kart 
1. Det vises returpunkt for hytteavfall. 
Bestemmelser 
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres 

for: 
a. Bygningens plassering på tomten. 
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk,. 



 6

c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 
eksisterende og nytt terreng 

d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 
miljøulemper skal redegjøres for. 

e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
f. Høyder og utnyttelse 

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen 

skal kun betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal 
forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. 

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 
gjenoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 
50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for 
uttale.  

 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om 
nødvendig gjenoppføres med samme ytre mål som de har når planen 
vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra 
senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

 
5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering. 
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet. 
7. Høyspent legges i jordkabel.  
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 – 3 avkjørsler – i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen. 
 

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

160/12: Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 – 
Sannarnes – 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012: 
PTU innstiller til kommunestyret 
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse BF gnr. 60 bnr. 36 – Sannarnes vedtas 
med følgende endringer i: 
Kart 

1. Plassering av fritidsboligene er justert samt form på ny bebyggelse er vist. 
 
Bestemmelsene: 

1. §4.2.1 omformuleres til ”Kjørevei er felles for planlagt nye fritidsboliger og skal skiltes 
med 30 km/t sone.” 

2.  Adkomst skjer via Fv 44 i etablert avkjørsel. Avkjørsel skal utformes i tråd med 
vegnormalen og godkjennes av Statens Vegvesen.” 

3. Ny bestemmelse §4.2.2 ”Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m 
over vegbanenivå.” 

4. §7.1.4 omformuleres til: ”Avkjørselen skal være opparbeidet av tiltakshaver og 
godkjent av Statens vegvesen, før byggetillatelse kan gis.” 
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5. Foreslår at pkt. 4.10 annet avsnitt omformuleres til ”Drikkevannet skal hentes fra  
borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. Vannforsyning og 
drikkevannskvalitet skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens bestemmelser.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 

nær personlig tilknytning til han, jf. Fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til saken. 
Toril Åbotnes Iversen (AP) tok sete. 

---- o ---- 
 

BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Punkt 1 endres slik (følgende strykes): 

…….. og skal skiltes med 30 km/t sone.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Carlsens forslag til 
nytt punkt 1 (H + SP + FRP). 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-160/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret 
 

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse BF gnr. 60 bnr. 36 – Sannarnes 
vedtas med følgende endringer i: 
Kart 

1. Plassering av fritidsboligene er justert samt form på ny bebyggelse er vist. 
 
Bestemmelsene: 

1. §4.2.1 omformuleres til ”Kjørevei er felles for planlagt nye fritidsboliger og skal 
skiltes med 30 km/t sone.” 

2.  Adkomst skjer via Fv 44 i etablert avkjørsel. Avkjørsel skal utformes i tråd med 
vegnormalen og godkjennes av Statens Vegvesen.” 

3. Ny bestemmelse §4.2.2 ”Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 
0,5 m over vegbanenivå.” 

4. §7.1.4 omformuleres til: ”Avkjørselen skal være opparbeidet av tiltakshaver og 
godkjent av Statens vegvesen, før byggetillatelse kan gis.” 

5. Foreslår at pkt. 4.10 annet avsnitt omformuleres til ”Drikkevannet skal hentes fra  
borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. Vannforsyning og 
drikkevannskvalitet skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens bestemmelser.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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161/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
25.09.12  
 

Forslag til vedtak 03.10.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 25.09.2012 godkjennes. 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
PTU-161/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 25.09.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
162/12: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til gnr./bnr. 60/352 
(en av tre eiendommer hvor butikken på Hellvik, Joker Hellvik, står 
oppført – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 
60/18 – Svein Helvig og  Elly Karin Helvig  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg avslår etter § 19-2 i plan- og bygningsloven og §12 i jordloven 

søknad om fradeling av en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 til  gnr./bnr. 60/352, del av 
Joker Hellvik, fra gnr./bnr.  60/18 i Eigersund.  

 
2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 

av en tilleggsparsell på ca. 1000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, fra 
gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. I endelig vedtak etter §20-1 i plan- og bygningsloven vil 
det stilles krav om at omsøkt parsell sammenføyes med gnr./bnr. 60/352.  

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

ubebygd tileggsparsell på om lag 1000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik,  
fra gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune.  
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23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Etter nye opplysninger fra tiltakshaver som ble gitt under befaringen 23.10.12, endret 
RÅDMANNEN sin innstilling slik: 

1. ”Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 
av en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, fra 
gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. I endelig vedtak etter § 20-1 i plan- og bygningsloven vil 
det stilles krav om at omsøkt parsell sammenføyes med gnr./bnr. 60/352.  

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

ubebygd tileggsparsell på om lag 2000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, 
fra gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune.  
Dette med følgende begrunnelse: Omsøkt fradelt parsell skal benyttes som 
parkeringsareal og areal for varetransport. ” 

 
 
 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-162/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 
av en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, fra 
gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. I endelig vedtak etter § 20-1 i plan- og bygningsloven vil 
det stilles krav om at omsøkt parsell sammenføyes med gnr./bnr. 60/352. 

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

ubebygd tileggsparsell på om lag 2000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, 
fra gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune.  
Dette med følgende begrunnelse: Omsøkt fradelt parsell skal benyttes som 
parkeringsareal og areal for varetransport.  

 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
163/12: Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 100/1 og 3 – 
Rune Harald Strømstad m.fl.   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Rune Harald Strømstad 
og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og Nikolai Bråta Strømstad  
konsesjon til å eie gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund kommune.    
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og 
Nikolai Bråta Strømstad må bosette seg på eiendommen gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund 
kommune når boretten til Peder Strømstad går ut.   
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23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-163/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Rune Harald 
Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og Nikolai Bråta 
Strømstad konsesjon til å eie gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund kommune.    
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og 
Nikolai Bråta Strømstad må bosette seg på eiendommen gnr./bnr. 100/1 og 3 i 
Eigersund kommune når boretten til Peder Strømstad går ut.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
164/12: Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 
5/57 – Tor Even Refsland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg avslår søknaden om deling etter § 19-2 i plan- og bygningsloven med 

utgangspunkt i at det ikke foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en parsell 
på ca. 580 m2 fra  boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål. 
 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av en 
parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål. 

 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:  

” 1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling  
       av en parsell på ca.580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til 
       boligformål.        

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

på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr. /bnr. 5/57 i Eigersund kommune til 
boligformål.  
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Dette med følgende begrunnelse: 
 Det legger ikke begrensninger for landbruket, da dette pr. i dag er 

hage.” 
 

Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-164/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av 
en parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca 580 m2 fra boligeiendommen gnr. /bnr. 5/57 i Eigersund kommune til boligformål.  
Dette med følgende begrunnelse: 

 Det legger ikke begrensninger for landbruket, da dette pr. i dag er hage. 
 
Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
165/12: Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krokavatnet 
gnr. 60 bnr. 19 m.fl. med konsekvensutredning – 1, 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012: 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, jf § 12-11. 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om sin habilitet da hans firma har kjøpt noen tomter 
av Bertelsen & Garpestad, og i den handelen følger det med eierandeler i felles mark (i 
nabogrense, omhandler ikke planen), jfr. Fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut. 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Nygård er ikke inhabil i saken.” 
 
Votering habilitet: 
Nygård er ikke inhabil i saken. 
 
Nygård tok sete igjen. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-165/12 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, jf § 12-11. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
166/12: Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse til 
fritidsbolig gnr. 100 bnr. 1 fnr. 10 -  Christin Unwod Dorga, 
Møgedalsveien 253  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Christin Unwod Dorga om dispensasjon fra 
kommuneplanens § 2.12.1 for oppføring av terrasse på ca.55 m² på eiendommen gnr.100 
bnr. 1 fnr.10, og finner etter en konkret vurdering at det kan gis dispensasjon med vilkår etter 
plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette 
hensynene bak kommuneplanbestemmelsen da det forutsettes at tiltaket reduseres i 
størrelse til ca. 45m² og gis en terrengtilpasset utforming.  
 
Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene da oppføring av terrasse vil 
forbedre uteområdet til fritidsboligen.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 19-2.  
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon 
kommuneplanens § 2.12.1 om oppføring av terrasse på ca.55 m² på eiendommen 
gnr.100 bnr. 1 fnr.10, og finner at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak bestemmelsen.  
Dispensasjon kan derfor ikke gis.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplan for 
Egersund § 2.12.1” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Eges forslag (Anders Ege, 
AP). 
 
 
 
 



 

 13

PTU-166/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Christin Unwod Dorga om dispensasjon 
fra kommuneplanens § 2.12.1 for oppføring av terrasse på ca.55 m² på eiendommen 
gnr.100 bnr. 1 fnr.10, og finner etter en konkret vurdering at det kan gis dispensasjon 
med vilkår etter plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad 
tilsidesette hensynene bak kommuneplanbestemmelsen da det forutsettes at tiltaket 
reduseres i størrelse til ca. 45m² og gis en terrengtilpasset utforming.  
 
Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene da oppføring av terrasse vil 
forbedre uteområdet til fritidsboligen.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 19-2.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
167/12: Utfylling Gaulegsviken – Lygre gnr. 13 bnr. 239  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012: 
Planteknisk utvalg har vurdert Fylkesmannen i Rogalands vedtak av 07.09.12 der Eigersund 
kommunes vedtak av 23.03.10 om pålegg om fjerning av oppstuede masser i Gaulegsvike 
oppheves. 
 
Vedtaket tas til orientering uten videre oppfølgning. 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-167/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har vurdert Fylkesmannen i Rogalands vedtak av 07.09.12 der 
Eigersund kommunes vedtak av 23.03.10 om pålegg om fjerning av oppstuede masser i 
Gaulegsvike oppheves. 
 
Vedtaket tas til orientering uten videre oppfølgning. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
168/12: Fasadeendring/reklameskilt gnr. 13 bnr. 1275 – Mosa 
Abdullah Abas, Elvegaten 3  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 
13 bnr. 1275. og finner å kunne akseptere plassering av fasadeskiltet under følgende 
forutsetninger:  
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1. Skiltet reduseres i lengde fra 6 meter til 5 meter og sentreres på fasaden. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Egersund sentrum. 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
ØYVIND MISJE (V) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 
13 bnr. 1275 og søknaden avslås med henvisning til § 1.12: Fasader, skilt og reklame i 
kommuneplanen.” 

 
Votering: 
Misjes forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-168/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1275 og søknaden avslås med henvisning til § 1.12: Fasader, skilt og reklame i 
kommuneplanen. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
169/12: Opparbeidelse infrastruktur – gnr. 13 bnr. 50 og 780 – 
Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2012: 
Planteknisk utvalg har vurdert søknad om opparbeiding av infrastruktur på eiendommene 
gnr. 13 bnr. 50 og 780 i tråd med gjeldende reguleringsplan og finner å kunne gi tillatelse på 
følgende vilkår: 
 

1. Plan- og bygningslovens med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Tiltaket utføres i samsvar med godkjente tegninger. 
3. Godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen. 
4. Arbeidet kan ikke igangsettes før det er innsendt dokumentasjon på at det foreligger 

utbyggingsavtale/tilsagn til avkjørselstillatelse fra Statens Vegvesen, jamfør 
reguleringsplanens § 10.2 andre ledd. 

5. Før arbeidene igangsettes må det forelegges detaljplaner til godkjenning hos vei- og 
utemiljøsjefen for opparbeidelse av lekeplass. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 21-4 og reguleringsplan for Hestnes. 
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23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Denne saken skulle ikke vært lagt fram for Planteknisk utvalg da slike saker skal 
avgjøres av administrasjonen. 

 
På bakgrunn av ovennevnte foreslo BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) følgende: 
 ”Saken trekkes fra sakskartet.” 
 

Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
 
PTU-169/12 Vedtak: 
 

Saken trekkes fra sakskartet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
170/12: Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 
94 bnr. 1 - Solveig Omdal/Eigersund kommune, Sirdalsveien 20  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.09.2012: 
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 09.07.12 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 94 bnr. 1 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra formål LNFR 
kommuneplanens arealdel 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 
beskriver opparbeidelse av eiendommen i tråd med reguleringsplan for Rv9/Ramsland- 
Helleland. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen vil 
opparbeides i tråd med reguleringsplanen.  
 
Det fattes følgende vedtak: 

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

 
2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 

fradeling av omsøkt parsell på ca. 59 dekar, hvorav ca. 13 dekar er avsatt til LNF- 
område i kommuneplanen.  

 
 
Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig avgjørelse. 
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23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-170/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 09.07.12 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 94 bnr. 1 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra formål LNFR 
kommuneplanens arealdel 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 
beskriver opparbeidelse av eiendommen i tråd med reguleringsplan for Rv9/Ramsland- 
Helleland. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen vil 
opparbeides i tråd med reguleringsplanen.  
 
Det fattes følgende vedtak: 

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

 
2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 

fradeling av omsøkt parsell på ca. 59 dekar, hvorav ca. 13 dekar er avsatt til 
LNF- område i kommuneplanen.  

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
171/12: 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. 
 



 

 17

Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygingslovens bestemmelser.  
 
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. 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 

 Nytt dokument i saken: 
 - Bruksavtale for område Peisen, Varberg, eiendom 12/1/112, datert 30.09.09  
  (j.nr.:09/2517) 
 
     ---- 0 ---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”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.  
 
Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser.” 

 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
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PTU-171/12 Vedtak: 
 

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. 
 
Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygingslovens bestemmelser.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
172/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 23.10.12  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 03.10.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/25685 X 03.10.2012  
Byggesakssjefen delegert 
11.09. - 02.10.12 

 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsaken. 
 
 
PTU-172/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 


