
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  16:25  
Sak – fra / til: 173/12 - 187/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
 H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                          
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                               
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)             
 KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem) 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)              
  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (Varamedlem)  
  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
H -  Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) – sak 178 FrP – Skår, Dag Rune (varamedlem) –  

                                                                 sak 186 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle og plansjef  
Dag Kjetil Tonheim. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 177/12, 178/12, 180/12 og 181/12 fra kl. 08.50 
 Vararepresentant Liv Tone Øiumshaugen (H) var innkalt som vara i sak 12/178, men 

utvalget fant ikke Astrid H. Robertson (H) inhabil, så Øiumshaugen deltok ikke under 
behandlingen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kjell Vidar Nygård  
Nestleder 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 

173/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012  

174/12 Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016  

175/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 23.10.2012  

176/12 
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring 
av Fv 42 - 1. gangsbehandling 

 

177/12 
Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 fritidsboliger 
Svånes - 1. gangsbehandling 

 

178/12 
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg 
m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1. gangsbehandling 

 

179/12 Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 174 og 2449 - felles lekeplass  -  
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Sandbakkane 

180/12 
Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - 
Bjarne Berntsen. 

 

181/12 
Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42 

 

182/12 
Bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen. Søknad om 
redusert gebyr. 

 

183/12 
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. Klage 
på behandlingsgebyr. 

 

184/12 
2.gangsbehandling - klage på byggesakssjefens avslag - søknad om 
oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - gnr. 49 bnr. 91, Kjeøy 

 

185/12 
Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug Dyrnes, 
Dyrnes. Ny behandling. 

 

186/12 
Søknad og tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 bnr. 20 - 
Anders Myklebust, Færevik. 

 

187/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012  
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173/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
20.11.2012  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 20.11.2012: 
 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
64/12: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om det er hensiktsmessig at enkelte konsulenter 
står som tiltakshaver i saker  – og saksbehandler når det gjelder kommunal 
saksbehandling.  

 
 
 ADMINISTRASJONEN tar ovenstående til etterretning. 
 
 
 
65/12: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om hvorfor ikke fartsdumperne er på plass i 
Hammergaten. Skilt med 20 km/t er på plass, men fartsdumperne mangler enda. 

 
 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at hun vil undersøke saken. 
 
 
 
 
66/12: 

TOR OLAV (SP) stilte spørsmål om boligbyggingen på Helleland. I april 2011 ble det 
etterlyst en omregulering på Folhammeren – og status på Ramslandsfeltet. Hvordan går 
det i denne saken. 

 
PLANSJEFEN orienterte om at kommunen ikke har overtatt eiendommen enda. 
Overdragelse av skjøte vil skje innen 2012 Vil se på hele reguleringsplanen på nytt, og 
under ett under forutsetning av at det avsettes midler. Kan ikke gi noe tidsperspektiv på 
når arbeidet vil starte. 

 
 
 
 
67/12: 

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om status når det gjelder utlyst stilling på ny 
maskinfører på beltemaskin. 

 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er innkommet 2 søkere, og 
søkerliste er sendt organisasjonene for uttale. 
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68/12: 
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om hvor langt arbeidet i Kjeld Buggesgate har 
komt. 

 
 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at fremdriften går som planlagt. Det 
arbeides nå med en gatebruksplan, samt anbudsdokumenter for asfaltering, kantstein 
m.m. Målet er at gatebruksplanen sendes på høring til berørte parter – og at den 
fremlegges for Planteknisk utvalg på nyåret. (Fremdriftsplan dok.nr.:12/30315) 
 

 
 
69/12: 
 

ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) tok opp situasjonen med estetikken utenfor et hus 
på Jærveien, ved Bøgh Havsø. Her bør det ryddes. Er dette noe kommunen kan ordne 
opp i. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at dette er ikke noe kommunen kan 
gjøre noe med. 

 
 
 
70/12: 
 

BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om en kan gjøre noe med 
parkeringssituasjonen i byen i påvente av et evt. hotell/ny utvidet parkeringsplass på 
Gruset. Lokalavisen viser bilder fra en nesten fullsatt parkeringsplass lenge før 
butikkenes åpningstid. 
 
Bjørn Carlsen (H) orienterte om at ordføreren har invitert politiet og sentrumsforeningen 
for å se på en løsning for å bedre parkeringssituasjonen. 

 
 
 
 
71/12: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) tok opp situasjonen ang. en mur på Hellvik som raste ut for 
lenge siden, og som enda ikke er satt opp igjen. Hva med sikkerheten her ? Det er flere 
barn som leker i området, og det kan skje ulykker i forbindelse med denne ødelagte 
muren. 

 
 
 BYGGESAKSJEFEN svarte at han vil ta tak i dette. 
 
 
 
PTU-173/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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174/12: Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2013 

vedtas. 
2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.575 kroner for boliger.  
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 
e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen 

(herunder lekeplasser og veiprosjekt). 
f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor selvkostprinsippet 

for tjenesteområdet. 
8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer 
9.  fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med 

prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og kutt i driftsutgifter.  

10. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune 
deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på 
samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for 
alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner. 

11. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 
reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9). 

12. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

15. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 

16. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
17. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
18. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme. 
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19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 

20. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  

21. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
22. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
23. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende. 
24. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%.  
25. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
26. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

27. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 

28. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
29. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende: 

a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer. 

b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring). 

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

 
For økonomiplan: 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2014. 
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån. 
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13.11.2012 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
INGER ELIN GRIDSVÅG – UNIO ga følgende høringsuttalelse: 
 

”Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og det 
følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  Hvis 
det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære undervisningen.  
Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, er at det er en så 
knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en melde opp elever til PPT 
og iverksette spesialundervisning. 
 

 Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  Da 
må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten at det 
nødvendigvis kalles spesialundervisning. 

 
Forslag: 
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere 
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten at 
det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen må snu 
trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være ressurser 
tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig.” 

 
HEIDI GRAVDAL – FAGFORBUNDET ga følgende høringsuttalelse: 
 

”Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer 
en stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken 
viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon.” 

 
LEIF ERIK EGAAS – H foreslo: 

”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.” 
 

Votering: 
”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering sammen med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.” 
 
ADM-013/12 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med følgende høringsuttalelser fra Unio og Fagforbundet: 
 
Unio: 
Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og 
det følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  
Hvis det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære 
undervisningen.  Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, 
er at det er en så knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en 
melde opp elever til PPT og iverksette spesialundervisning. 
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 Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  
Da må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten 
at det nødvendigvis kalles spesialundervisning. 

 
Forslag: 
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere 
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten 
at det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen 
må snu trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være 
ressurser tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig. 
 
Fagforbundet: 
Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer 
en stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken 
viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon. 
 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
14.11.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo slike fellesforslag (fra seniorene): 

”Felles brukerutvalg tar rådmannens budsjettforslag til orientering med følgende  
  tillegg: 

1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og 
servicesenter fra 01.01.2013. 

2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder ( 50% stilling)  med 
funksjon fra 01.01.2013.” 

 
 
ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr) foreslo: 

”Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at 
ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt.” 

 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering med Iversens fellesforslag og Egelandsdal forslag. 
 
BRU-029/12 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med følgende tillegg: 
1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og 

servicesenter fra 01.01.2013. 
2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder ( 50% stilling)  med funksjon fra  

01.01.2013. 
3. Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at 

ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering.” 
 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-174/12 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
175/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
23.10.2012  
 

 
Forslag til vedtak 30.10.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 23.10.2012 godkjennes. 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
PTU-175/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 23.10.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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176/12: Reguleringsplan for riggområde og midlertidig 
massedeponi - rassikring av Fv 42 - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012: 
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
 
1. Bestemmelser 
”Før tillatelse til etablering av midlertidig riggområde og massedeponi kan gis, skal det 
fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer 
avbøtende tiltak.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er part i saken, jf. fvl. § 6, a.  

Det fremkom ikke merknader til saken. Det var ikke innkalt vararepresentant så det var kun 
10 medlemmer under behandling av saken. 

---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-176/12 Vedtak: 
 

Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
 
1. Bestemmelser 
”Før tillatelse til etablering av midlertidig riggområde og massedeponi kan gis, skal det 
fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer 
avbøtende tiltak.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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177/12: Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 
fritidsboliger Svånes - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012: 
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Bestemmelser 

1. Tilføyelse 4.1.6: Ny bebyggelse skal landskapstilpasses. 
2. Endret 7.1.1 til ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert 

tilfredsstillende vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av 
Eigersund kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene. 

3. Endret 7.1.2 til ”Tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis 
og når dette kommer i området.” 

Andre forhold som må redegjøres for før planen legges ut til offentlig ettersyn 
4. Det må utarbeides tre snitt som viser hvordan ny fog eksisterende fritidsbebyggelse 

vil ligge i forhold til bakenforliggende bebyggelse der ny og eksisterende terrenglinje 
inntegnet. 

5. Konsekvenser for naboer når det gjelder solforhold må dokumenteres. 
6. Forhold knyttet til universell utforming må redegjøres for. 
7. Ute- og oppholdsareal må redegjøres for. 

 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Punkt 1 i rådmannens innstilling, bestemmelser, strykes.” 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”Endring i bestemmelsene: 
Punkt 4.1.2. - …… overstige 752.  Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter målt 
fra topp grunnmur. Maksimal gesimshøyde settes til…… ” 

 
 
Votering: 
Carlsens forslag til at punkt 1 utgår enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 1. 
Rådmannens øvrige innstilling med Nygårds endring i reguleringsbestemmelsene 4.1.2 

enstemmig vedtatt.  
 
 
 
PTU-177/12 Vedtak: 

Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – 
Svanes legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Bestemmelser 

1. Endret 7.1.1 til ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert 
tilfredsstillende vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av 
Eigersund kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene. 
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2. Endret 7.1.2 til ”Tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp 
hvis og når dette kommer i området.” 

3. Endring i 4.1.2 ”Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter målt fra topp 
grunnmur.” 

Andre forhold som må redegjøres for før planen legges ut til offentlig ettersyn 
4. Det må utarbeides tre snitt som viser hvordan ny fog eksisterende 

fritidsbebyggelse vil ligge i forhold til bakenforliggende bebyggelse der ny og 
eksisterende terrenglinje inntegnet. 

5. Konsekvenser for naboer når det gjelder solforhold må dokumenteres. 
6. Forhold knyttet til universell utforming må redegjøres for. 
7. Ute- og oppholdsareal må redegjøres for. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
178/12: Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, 
parkeringsanlegg m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012: 
Forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er 
gjennomført: 
Kart 

1. Hotellets grunnform og lamellstruktur vises i plankartet som planlagt 
bebyggelse og maksimal cotehøyde påføres. 

2. Tittelfelt påføres skille mellom o-offentlig vei og f-felles vei. 
3. Tekst ”Parkering to-plan” tas vekk i P1. 
4. Det må skilles klart mellom hva som er gangveger og hva som er gang- og 

sykkelveger i planen og disse må gis feltnavn. 
5. Nummerering av delområder endres i tråd med bestemmelser sist revidert 

30.10.12. 
 

Bestemmelser 
6. Bestemmelser datert  24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av 

bestemmelser sist revidert  30.10.12. 
 
Forhold som må utredes før plan og KU legges ut til offentlig ettersyn: 

7. Konsekvens for anadrome fiskearter må utredes av fagkyndig jfr. at dette 
ligger til lakseførende vassdrag. 

8. Parkeringsanlegg i planområdet skal sikres i henholdt til sikkerhetsklasse 
F2 jfr. NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og utbygging i 
fareområder langs vassdrag og dette må utredes samt avbøtende tiltak 
skal skisseres og ev. bestemmelser må innarbeides. 

9. De trafikale konsekvensene, herunder trafikksikkerhet, i forhold til 
midlertidig adkomst, parkering, trafikkavvikling, myke trafikanter m.m må 
vurderes. 

10. Det må vurderes om gang og sykkelveg mellom terminalbygg og 
jernbanebruen kan flyttes lenger ut og vekk ifra bussoppstillingsplassene. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
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20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om sin habilitet da hun eier båtplass på 

flytebrygge i det regulerte området, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Utvalget fant ikke Robertson inhabil i 
saken, og hun tok sete igjen.  

     ---- 0 ---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt fellesforslag (H + AP): 
 ”Nye punkt i rådmannens innstilling – kart: 

1. Det legges ut alternativt kart 1 til parkering (to plan under bakkenivå)   
2. Det legges ut alternativ kart 2 til parkering (ett plan under bakkenivå og ett 
    over bakkenivå) 

 
 

Endring i reguleringsbestemmelsene: 
§ 2  Formål 
 Område for bygg og anlegg (pbl § 12-5.1) 

− Hotell og overnatting 
-  Sentrumsområde 

 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12-5.6) 

− Ferdsel i sjø og vassdrag 
− Småbåthavn Midlertidig småbåthavn 

 
§ 3  Felles bestemmelser 

 
3.1     Ved alle bygge- og anleggsarbeid skal det tas mest mulig hensyn til terreng 

og vegetasjon. 
 
3.2     Bygninger og omgivelser skal gis en tiltalende utforming. som er tilpasset 

tilliggende bebyggelse og anlegg der det tas hensyn til eksisterende 
bygninger og materialbruk i området. Utvendige anlegg på den ubebygde 
delen av tomta, så som dekke, kanter, møblering og utsmykking, skal gis en 
høyverdig  utforming og utførelse sammen med ikke bebygd areal. 

 
3.3     Universell utforming skal legges til grunn ved opparbeidelse av bygninger, 

utomhusanlegg, adkomst og parkering innenfor planområdet. For hotell skal 
omfang av universell utforming utgjøre en naturlig andel av romløsningen, 
mens alle fellespublikumsarealer skal være tilrettelagt. Universell utforming 
skal dokumenteres ved søknad om tiltak ved plantegninger og utomhusplan. 
5 % av parkeringsplassene skal være dimensjonert/reservert for  
bevegelseshemmede. For kollektivterminal, holdeplass for buss, 
parkeringshus og promenader og gangareal skal Håndbok 017 Veg- og 
gateutforming legges til grunn for universell utforming. 

  
Det skal anordnes HC plasser tilsvarende 5% av P plassene i nytt P Hus.  
Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2.- to vanlige p plasser  
når der ikke er behov for så mange HC plasser i anlegget. 

 
 

§ 4  Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1) 
 
                    4.3 Ventilasjonsbygg og heishus med tilhørende anlegg skal ikke dominere 

takflaten. Maks høyde på slike anlegg settes til 3,0 m over kote 22. Samlet 
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areal skal ikke overstige 2 % av hotellets samlete takflate. Konstruksjonen 
skal ha grå kledning. 

 
                    4.5 Hotellbyggets grunnform og lamellstruktur skal legges til grunn for videre 

prosjektering slik det er utformet i skisseprosjekt i vedlagt detaljregulering / 
KU, men mindre variasjoner tillates. Slike avvik skal godkjennes ved 
rammetillatelse. Kledningsmateriale skal i hovedsak bestå av treverk, stål og 
glass. 

 
 
                    4.7 Innen formålet kan det legges til rette for et mindre antall båtplasser. 

Båtplassene skal ikke overskride 80 m2. Bryggekant skal ha samme 
utforming som bryggekant for øvrig.  

 
     4.8       Parkering skal enten legges til egen tomt eller til inntil liggende 

parkeringsanlegg og sikres gjennom utbyggingsavtale jfr. Pbl § 17 jfr. 
bestemmelsene § 8. 
Parkeringsbehovet er sett til følgende: 
- Parkeringsfaktor pr. rom overnatting er sett til 0,6 
- Parkeringsfaktor pr tilsett til stede (vakt) er sett til 0,5 
- Parkeringsfaktor pr flersengs rom ut over 2 er sett til 1,0 
Det skal avsettes plass til sykkelparkering for minimum 20 enheter. 

 
Det er ikke tillatt med frikjøp av parkeringsplasser. 
Område H kan frikjøpe plasser av Eigersund Kommune inntil 40% av 
behovet/kravet i område. P plassene kan frikjøpes til markedspris. ( bygge 
kost for tilsvarende P Hus i Rogaland den dag  hotellet blir realisert) 
Eigersund kommune sin normalpris for frikjøp av p plasser, kan ikke nyttes i 
denne plan   

 
                  4.9 Det er ikke tillatt å etablere aktivitet i strid med formålet med planen herunder 

etablering av leiligheter, boliger m.m. Det er ikke tillatt å seksjonere deler av 
hotellet. 

 
                  4.10 Sentrumsområde. 

Innen området kan det ankres og festes konstruksjoner og anlegg for 
småbåthavn. Før nye tiltak kan iverksettes må det utarbeides byggeplan i 
min M = 1:500 for området som skal godkjennes av Eigersund kommune. 
Planen skal vise plassering av brygger og utriggere samt vise hvordan disse 
er forankret i land og i sjø. Videre skal planen vise belysning og 
redningsutstyr og hvordan parkeringsbehovet er tenkt løst. 
Parkeringsbehovet settes 0,25p / båtplasser. 

 
Innenfor område S kan der anlegges midlertidig småbåthavn i sjø, uten noen 
form for annen bebyggelse på området.  Småbåthavnen er midlertidig og kan 
sis opp med 12 måneders varsel fra Eigersund Kommune dersom området 
skal nyttes til annet formål slik planen viser.  Denne planen legger ikke opp til  
noen form for bebyggelse i  området.    

 
 

         §  5   Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
 
                     5.4 Kollektivterminal -K1 og K2 

Områder avsatt til kollektivterminal (K1) og holdeplasser skal nyttes til 
oppstilling av og påstigning av buss og drosjer. Anlegg skal opparbeides og 
utrustes med venteskur, ledelinjer og belysning i samsvar med til enhver tid 
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gjeldende veinormal og i overensstemmelse med forskrift om universell 
utforming.  

 
Innen området K2 kan det føres opp bygning med BYA maks 160 100 m2. 
Maks byggehøyde til gesims er sett til 3,3 m. Bygningen kan inneholde 
venterom for publikum, sosiale rom for sjåfører, toalettavdeling og kiosk/ 
informasjonsvirksomhet. Bygningen skal ha flatt tak og gis en god 
arkitektonisk utforming. 

 
                    5.4a   Parkeringsanlegg o_P-1 

I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. Merket omriss i 
reguleringsplan  med eget areal pr p etasje  på plankart, dette angir mulig 
omfang av parkeringskjeller mellom kt. -1,9 og kt.+3,5 for topp dekke. 
Innkjørsel skal tilrettelegges innen område P1. Antall HC plasser skal være 
som fastsatt i § 2.3 3.3. Rekkverk skal være transparent og ha en enkel form. 
Ramper for gangtrafikk skal være universelt utformet fra under etg. 1 (kt+0,8) 
og opp til bakkenivå. Anlegget skal gis en god arkitektonisk utforming. Det 
skal legges vekt på en god parkmessig opparbeiding av tilliggende arealer. 
Anlegget skal sikres god belysning og forskriftsmessig ventilasjon. Der skal 
monteres heis og trapp i henhold til forskrifter. 

 
B Parkeringsanlegg o_P-1 alternativ 2 i høringen 

I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. (1. under bakken 
1. på bakkeplan og 1. over bakken) Merket med eget areal pr p etasje  på 
plankart, dette angir mulig omfang av parkeringskjeller mellom kt. +0,6 og 
kt.+ 6,0 for topp dekke. Innkjørsel skal tilrettelegges innen område P1. Antall 
HC plasser skal være som i § 3.3. Rekkverk skal være transparent og ha en 
enkel form. Anlegget skal gis en god arkitektonisk utforming. Det skal legges 
vekt på en god parkmessig opparbeiding av tilliggende arealer. Anlegget skal 
sikres god belysning og forskriftsmessig ventilasjon. Der skal  monteres Heis 
og trapp i henhold til forskrifter. 

 
 

5.5 Parkeringsplass på grunn o_P-2 
Dedikerte oppstillingsplasser for drosjer kan tillates i område o_P-2. 
Plassering og antall plasser fastsettes av Eigersund kommune ved egen 
avtale. 

 Område P -2 innarbeides i P-1 
 

                   5.7   Gang og sykkelvei o_GS1 og o_GS2 
Det skal etableres offentlig gang og sykkelvei med minimums bredde på  
3 meter som vist på plankart. Det opparbeides S (sykkelvei) kun mot RV 44. 

 
 
 

                   § 8   Rekkefølgebestemmelser 
 
                     8.3 Igangsettingstillatelse for hotell i område H kan ikke gis før der er inngått en 

skriftlig avtale med  Eigersund kommune  om hvorledes kostnadene  til 
opparbeidelse  av  følgene o_Veg-01 er opparbeidet i henhold til 
detaljreguleringen samt  og annen infrastruktur som gang- og sykkelvei 
o_GS1 og o_GS2, bussholdeplass, venterom, gangvei, promenade m.m skal 
finansieres. 
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 Punkt 5. Endres til: Nummerering av delområder endres i tråd med 
bestemmelser sist revidert 30.10.12 vedtatt av Planteknisk utvalg i vedtak 
av 20.11.2012. 

 
 Bestemmelser datert 24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av 

bestemmelser sist revidert 30.10.12. vedtatt av Planteknisk utvalg i 
vedtak av 20.11.2012.” 

 
 

 Nytt punkt i rådmannens innstilling (under forhold som må utredes før plan 
og KU legges ut til offentlig ettersyn): 

- I henhold til vedtak i PTU 20.11.2012 oppjusteres 3D-illustrasjoner og  
      kart i henhold til vedtak. 

 
 
 
Votering: 
Fellesforslag fra AP+H (kart alt.1) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

til kart. 
Fellesforslag fra AP+H (kart alt.2) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

til kart. 
 
Rådmannens innstilling (reguleringsbestemmelser) § 1, § 2 (kulepunkt 2,4,5 og 6) § 3 (punkt 

3.4, 3.5 og 3.6), § 4 (punkt 4.1, 4.2, 4.4 og 4.6), § 5 (punkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.8 og 5.9), § 6 
(punkt 6.2), § 7, § 8 (punkt 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 og 8.6) og § 9 enstemmig vedtatt. 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 2 (kulepunkt 1) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 2 (kulepunkt 1). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 2 (kulepunkt 3) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 2 (kulepunkt 3). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 3 (punkt 3.1) vedtatt med 8 stemmer mot 3 
stemmer for rådmannens innstilling § 3 (punkt 3.1) (KRF+V). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 3 (punkt 3.2) vedtatt med 8 stemmer mot 3 
stemmer for rådmannens innstilling § 3 (punkt 3.2) (KRF+V) 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 3 (punkt 3.3) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 3 (punkt 3.3). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (punkt 4.3) vedtatt med 8 stemmer mot 3 
stemmer for rådmannens innstilling § 4 (punkt 4.3) (KRF+V) 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (punkt 4.5) vedtatt med 8 stemmer mot 3 
stemmer for rådmannens innstilling § 4 (punkt 4.5) (KRF+V) 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (punkt 4.7) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 4 (punkt 4.7). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (punkt 4.8) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 4 (punkt 4.8). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (nytt punkt 4.9) vedtatt med 10 stemmer 
mot 1 stemme (SP). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (punkt 5.4) vedtatt med 10 stemmer mot 
1 stemme for rådmannens innstilling § 5 (punkt 5.4) (V). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (punkt 5.4.a) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 5 (punkt 5.4.a). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (nytt punkt 5.4.b) vedtatt med 8 stemmer 
mot 3 stemmer (KRF+V). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (punkt 5.5) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 5 (punkt 5.5). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (punkt 5.7) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 5 (punkt 5.7). 
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Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 6 (1.avsnitt punkt 6.1) utgår enstemmig 
vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling § 6 (1.avsnitt punkt 6.1). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 6 (2.avsnitt punkt 6.1) flyttes til punkt 
4.10 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling § 6 (2.avsnitt punkt 
6.2). 

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 8 (punkt 8.3) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 8 (punkt 8.3). 

 
Rådmannens innstilling (kart) punkt 1, 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fra AP+H (kart) endring i punkt 5 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannens innstilling punkt 5. 
Fellesforslag fra AP+H (bestemmelser) endring i punkt 6 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannens innstilling punkt 6. 
Fellesforslag fra AP+H (forhold som må utredes før plan og KU legges ut til off. ettersyn) punkt 

7 - 10 enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fra AP+H nytt punkt 11 (forhold som må utredes før plan og KU legges ut til off. 

ettersyn) enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-178/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er 
gjennomført: 

Kart 
1. Hotellets grunnform og lamellstruktur vises i plankartet som planlagt 

bebyggelse og maksimal cotehøyde påføres. 
2. Tittelfelt påføres skille mellom o-offentlig vei og f-felles vei. 
3. Tekst ”Parkering to-plan” tas vekk i P1. 
4. Det må skilles klart mellom hva som er gangveger og hva som er 

gang- og sykkelveger i planen og disse må gis feltnavn. 
5. Nummerering av delområder endres i tråd med bestemmelser vedtatt 

av Planteknisk utvalg i vedtak av 20.11.2012. 
6. Det legges ut alternativt kart 1 til parkering (to plan under bakkenivå) 
7. Det legges ut alternativ kart 2 til parkering (ett plan under bakkenivå 

og ett over bakkenivå) 
 

Bestemmelser 
8. Bestemmelser datert  24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av 

bestemmelser vedtatt av Planteknisk utvalg i vedtak av 
20.11.2012. 

 
Forhold som må utredes før plan og KU legges ut til offentlig ettersyn: 

9. Konsekvens for anadrome fiskearter må utredes av fagkyndig jfr. at 
dette ligger til lakseførende vassdrag. 

10. Parkeringsanlegg i planområdet skal sikres i henholdt til 
sikkerhetsklasse F2 jfr. NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og 
utbygging i fareområder langs vassdrag og dette må utredes samt 
avbøtende tiltak skal skisseres og ev. bestemmelser må innarbeides. 

11. De trafikale konsekvensene, herunder trafikksikkerhet, i forhold til 
midlertidig adkomst, parkering, trafikkavvikling, myke trafikanter m.m 
må vurderes. 

12. Det må vurderes om gang og sykkelveg mellom terminalbygg og 
jernbanebruen kan flyttes lenger ut og vekk ifra 
bussoppstillingsplassene. 

13. I henhold til vedtak i PTU 20.11.2012 oppjusteres 3D-
illustrasjoner og kart i henhold til vedtak. 



 

 19

 
 

 
Endring i reguleringsbestemmelsene: 

§ 2  Formål 
 Område for bygg og anlegg (pbl § 12-5.1) 

− Hotell og overnatting 
-  Sentrumsområde 

 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12-5.6) 

− Ferdsel i sjø og vassdrag 
− Småbåthavn Midlertidig småbåthavn 

 
§ 3  Felles bestemmelser 

 
3.1     Ved alle bygge- og anleggsarbeid skal det tas mest mulig hensyn til 

terreng og vegetasjon. 
 
3.2     Bygninger og omgivelser skal gis en tiltalende utforming. som er 

tilpasset tilliggende bebyggelse og anlegg der det tas hensyn til 
eksisterende bygninger og materialbruk i området. Utvendige anlegg 
på den ubebygde delen av tomta, så som dekke, kanter, møblering 
og utsmykking, skal gis en høyverdig  utforming og utførelse 
sammen med ikke bebygd areal. 

 
3.3     Universell utforming skal legges til grunn ved opparbeidelse av 

bygninger, utomhusanlegg, adkomst og parkering innenfor 
planområdet. For hotell skal omfang av universell utforming utgjøre 
en naturlig andel av romløsningen, mens alle fellespublikumsarealer 
skal være tilrettelagt. Universell utforming skal dokumenteres ved 
søknad om tiltak ved plantegninger og utomhusplan. 5 % av 
parkeringsplassene skal være dimensjonert/reservert for  
bevegelseshemmede. For kollektivterminal, holdeplass for buss, 
parkeringshus og promenader og gangareal skal Håndbok 017 Veg- 
og gateutforming legges til grunn for universell utforming. 

  
Det skal anordnes HC plasser tilsvarende 5% av P plassene i nytt P 
Hus.  Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2.- to 
vanlige p plasser  når der ikke er behov for så mange HC plasser i 
anlegget. 

 
 

§ 4  Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1) 
 
                    4.3 Ventilasjonsbygg og heishus med tilhørende anlegg skal ikke 

dominere takflaten. Maks høyde på slike anlegg settes til 3,0 m over 
kote 22. Samlet areal skal ikke overstige 2 % av hotellets samlete 
takflate. Konstruksjonen skal ha grå kledning. 

 
                    4.5 Hotellbyggets grunnform og lamellstruktur skal legges til grunn for 

videre prosjektering slik det er utformet i skisseprosjekt i vedlagt 
detaljregulering / KU, men mindre variasjoner tillates. Slike avvik skal 
godkjennes ved rammetillatelse. Kledningsmateriale skal i hovedsak 
bestå av treverk, stål og glass. 
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                    4.7 Innen formålet kan det legges til rette for et mindre antall båtplasser. 
Båtplassene skal ikke overskride 80 m2. Bryggekant skal ha samme 
utforming som bryggekant for øvrig.  

 
     4.8       Parkering skal enten legges til egen tomt eller til inntil liggende 

parkeringsanlegg og sikres gjennom utbyggingsavtale jfr. Pbl § 17 jfr. 
bestemmelsene § 8. 
Parkeringsbehovet er sett til følgende: 
- Parkeringsfaktor pr. rom overnatting er sett til 0,6 
- Parkeringsfaktor pr tilsett til stede (vakt) er sett til 0,5 
- Parkeringsfaktor pr flersengs rom ut over 2 er sett til 1,0 
Det skal avsettes plass til sykkelparkering for minimum 20 enheter. 

 
Det er ikke tillatt med frikjøp av parkeringsplasser. 
Område H kan frikjøpe plasser av Eigersund Kommune inntil 40% av 
behovet/kravet i område. P plassene kan frikjøpes til markedspris. ( 
bygge kost for tilsvarende P Hus i Rogaland den dag  hotellet blir 
realisert) Eigersund kommune sin normalpris for frikjøp av p plasser, 
kan ikke nyttes i denne plan   

 
                  4.9 Det er ikke tillatt å etablere aktivitet i strid med formålet med planen 

herunder etablering av leiligheter, boliger m.m. Det er ikke tillatt å 
seksjonere deler av hotellet. 

 
                  4.10 Sentrumsområde. 

Innen området kan det ankres og festes konstruksjoner og anlegg for 
småbåthavn. Før nye tiltak kan iverksettes må det utarbeides 
byggeplan i min M = 1:500 for området som skal godkjennes av 
Eigersund kommune. Planen skal vise plassering av brygger og 
utriggere samt vise hvordan disse er forankret i land og i sjø. Videre 
skal planen vise belysning og redningsutstyr og hvordan 
parkeringsbehovet er tenkt løst. Parkeringsbehovet settes 0,25p / 
båtplasser. 

 
Innenfor område S kan der anlegges midlertidig småbåthavn i sjø, 
uten noen form for annen bebyggelse på området.  Småbåthavnen er 
midlertidig og kan sis opp med 12 måneders varsel fra Eigersund 
Kommune dersom området skal nyttes til annet formål slik planen 
viser.  Denne planen legger ikke opp til  noen form for bebyggelse i  
området.    

 
 

         §  5   Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
 
                     5.4 Kollektivterminal -K1 og K2 

Områder avsatt til kollektivterminal (K1) og holdeplasser skal nyttes til 
oppstilling av og påstigning av buss og drosjer. Anlegg skal 
opparbeides og utrustes med venteskur, ledelinjer og belysning i 
samsvar med til enhver tid gjeldende veinormal og i 
overensstemmelse med forskrift om universell utforming.  

 
Innen området K2 kan det føres opp bygning med BYA maks 160 100 
m2. Maks byggehøyde til gesims er sett til 3,3 m. Bygningen kan 
inneholde venterom for publikum, sosiale rom for sjåfører, 
toalettavdeling og kiosk/ informasjonsvirksomhet. Bygningen skal ha 
flatt tak og gis en god arkitektonisk utforming. 
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                    5.4a   Parkeringsanlegg o_P-1 

I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. Merket 
omriss i reguleringsplan  med eget areal pr p etasje  på plankart, 
dette angir mulig omfang av parkeringskjeller mellom kt. -1,9 og 
kt.+3,5 for topp dekke. Innkjørsel skal tilrettelegges innen område P1. 
Antall HC plasser skal være som fastsatt i § 2.3 3.3. Rekkverk skal 
være transparent og ha en enkel form. Ramper for gangtrafikk skal 
være universelt utformet fra under etg. 1 (kt+0,8) og opp til 
bakkenivå. Anlegget skal gis en god arkitektonisk utforming. Det skal 
legges vekt på en god parkmessig opparbeiding av tilliggende 
arealer. Anlegget skal sikres god belysning og forskriftsmessig 
ventilasjon. Der skal monteres heis og trapp i henhold til forskrifter. 

 
B Parkeringsanlegg o_P-1 alternativ 2 i høringen 

I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. (1. under 
bakken 1. på bakkeplan og 1. over bakken) Merket med eget areal pr 
p etasje  på plankart, dette angir mulig omfang av parkeringskjeller 
mellom kt. +0,6 og kt.+ 6,0 for topp dekke. Innkjørsel skal 
tilrettelegges innen område P1. Antall HC plasser skal være som i § 
3.3. Rekkverk skal være transparent og ha en enkel form. Anlegget 
skal gis en god arkitektonisk utforming. Det skal legges vekt på en 
god parkmessig opparbeiding av tilliggende arealer. Anlegget skal 
sikres god belysning og forskriftsmessig ventilasjon. Der skal  
monteres Heis og trapp i henhold til forskrifter. 

 
 

5.5 Parkeringsplass på grunn o_P-2 
Dedikerte oppstillingsplasser for drosjer kan tillates i område o_P-2. 
Plassering og antall plasser fastsettes av Eigersund kommune ved 
egen avtale. 

 Område P -2 innarbeides i P-1 
 

                   5.7   Gang og sykkelvei o_GS1 og o_GS2 
Det skal etableres offentlig gang og sykkelvei med minimums bredde 

på 3 meter som vist på plankart. Det opparbeides S (sykkelvei) kun 
mot RV 44. 

 
 
 

                   § 8   Rekkefølgebestemmelser 
 
                     8.3 Igangsettingstillatelse for hotell i område H kan ikke gis før der er 

inngått en skriftlig avtale med  Eigersund kommune  om hvorledes 
kostnadene  til opparbeidelse  av  følgene o_Veg-01 er opparbeidet i 
henhold til detaljreguleringen samt  og annen infrastruktur som gang- 
og sykkelvei o_GS1 og o_GS2, bussholdeplass, venterom, gangvei, 
promenade m.m skal finansieres. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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179/12: Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 174 og 2449 - felles 
lekeplass  - Sandbakkane  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012: 
Forslag til mindre reguleringsendring for gnr 13 bnr 174 og 2449 med kart og bestemmelser 
datert 02.10.2012 vedtas som fremlagt. 
 

1 Lekeplass som vist i tomtedelingsplan av 12.10.1997 flyttes til del av gnr 13 bnr 
174 som vist på plankart datert 02.10.2012. 

2 Eiendom gnr 13 bnr 2449 reguleres til byggeområde for bolig og tomtegrense 
mellom gnr 13 bnr 2442 og bnr 2449 oppheves. 

3 Det settes i bestemmelse for felt merket f_lekeplass: 
 

§1 Felt f_lekeplass skal være felles for bebyggelsen som grenser til 
Årstadfjellveien. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.14. 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-179/12 Vedtak: 

Forslag til mindre reguleringsendring for gnr 13 bnr 174 og 2449 med kart og bestemmelser 
datert 02.10.2012 vedtas som fremlagt. 
 

1 Lekeplass som vist i tomtedelingsplan av 12.10.1997 flyttes til del av gnr 13 bnr 
174 som vist på plankart datert 02.10.2012. 

2 Eiendom gnr 13 bnr 2449 reguleres til byggeområde for bolig og tomtegrense 
mellom gnr 13 bnr 2442 og bnr 2449 oppheves. 

3 Det settes i bestemmelse for felt merket f_lekeplass: 
 

§ 1 Felt f_lekeplass skal være felles for bebyggelsen som grenser til 
Årstadfjellveien. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.14. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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180/12: Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 
bnr. 125 - Bjarne Berntsen.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom 
fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4. 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 Rådmannen v/byggesakssjefen beklaget at det var lagt ved feil 
reguleringsbestemmelser. Et enstemmig utvalg ønsket at de rette 
reguleringsbestemmelser ble delt ut, da de ville behandle saken i dagens møte med 
nye/rette reguleringsbestemmelser (det er kun § 28 ang. grunnflate og § 29 ang. 
avkjørsel som det var endringer i – i forhold til vedlagte utsendte bestemmelser). 

      
---- 0 ---- 

 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og 
har etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om dispensasjon 
innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller med den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Verandaen godkjennes som omsøkt. 
 
Fordeler ved dispensasjon: 
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk. 
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov. 
 
 
Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.” 

 
~ o ~ 

Votering: 
Robertsons forslag (etter ny/rett reguleringsbestemmelse) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 
rådmannens innstilling. 
 
 
 
PTU-180/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om dispensasjon 
innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
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samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller med den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Verandaen godkjennes som omsøkt. 
 
Fordeler ved dispensasjon: 
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk. 
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov. 
 
 
Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
181/12: Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, 
Vassviksveien 42  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser 
for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden.  
Planteknisk utvalg ser fritidsboligeiernes behov for boder i begge de aktuelle 
reguleringsplanene men konkludere med at søknaden fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik og plan- og bygningsloven § 
12-4. 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ANDERS EGE (AP) foreslo:: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon. 
 
Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.” 
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Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-181/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon. 
 
Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

 
182/12: Bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen. 
Søknad om redusert gebyr.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Torger 
Sandkleiva, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid, 
kr 9.282,-, ikke er urimelig i forhold til det merarbeid seksjon byggesak har hatt i denne 
saken. Ilagt gebyr opprettholdes.  
 
Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at sett i forhold til den arbeidsmengden som seksjon 
byggesak har hatt i denne saken, halveres gebyret til kr. 4.641,-.  
 
Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.” 

 
 
Votering: 
Hetland Robertsons forslag falt med 6 stemmer mot 5 stemmer for (Astrid H.Robertson og Kjell 
Vidar Nygård,H + KrF + FRP). 
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PTU-182/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Torger 
Sandkleiva, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig 
byggearbeid, kr 9.282,-, ikke er urimelig i forhold til det merarbeid seksjon byggesak har 
hatt i denne saken. Ilagt gebyr opprettholdes.  
 
Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
183/12: Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 
11. Klage på behandlingsgebyr.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag, mottatt 
25.09.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. Vedtak i Planteknisk utvalg i sak 115/12 den 28.08.12, 
opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-183/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag, 
mottatt 25.09.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. Vedtak i Planteknisk utvalg i sak 115/12 den 28.08.12, 
opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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184/12: 2.gangsbehandling - klage på byggesakssjefens avslag - 
søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - gnr. 49 
bnr. 91, Kjeøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012: 
1. Planteknisk utvalg tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 

18.01.10, til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er 
fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33. 

 
2. Planteknisk utvalg finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en 

overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for 
oppføring av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med 
følgende begrunnelse: 

 
 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 

området 
 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. 

Utvidelsen er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny 
bebyggelse i området 

 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og 
vil ikke bli synlig fra sjøen eller naboer 

 
Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår: 

 
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse.  
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. §§ 93-95 og § 7 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-184/12 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, 
til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forvaltningslovens § 33. 

 
2. Planteknisk utvalg finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en 

overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring 
av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende 
begrunnelse: 
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 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 
området 

 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. 
Utvidelsen er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny 
bebyggelse i området 

 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og 
vil ikke bli synlig fra sjøen eller naboer 

 
Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår: 

 
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse.  
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. §§ 93-95 og § 7 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

 
185/12: Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - 
Aslaug Dyrnes, Dyrnes. Ny behandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012: 
1. Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 076/12 den 15.05.12, oppheves pga av feil 

lovhenvisning.  
2. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 

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

fritidsbolig i LNF-område. Dispensasjonen medfører ikke at hensynene bak 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen 
det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved en dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som fordeler oppgis: 

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

b. Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.  
Som ulemper oppgis: 

a. Ingen klare ulemper er funnet. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022 og plan- 
og bygningsloven §§ 19-2 og 20, jf. forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c. 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-185/12 Vedtak: 
 

1. Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 076/12 den 15.05.12, oppheves pga av feil 
lovhenvisning.  

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

3. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 
fritidsbolig i LNF-område. Dispensasjonen medfører ikke at hensynene bak 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen 
det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved en dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som fordeler oppgis: 

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

d. Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.  
Som ulemper oppgis: 

b. Ingen klare ulemper er funnet. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022 og 
plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20, jf. forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

186/12: Søknad og tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 
bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse/ 
dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, for allerede oppført mur / platting i 
strandsonen på gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og har 
etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges og dispensasjon gis.  
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller den 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en dispensasjon er klart større 
enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis: 

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001. 
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret. 
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen. 
Ingen vesentlige ulemper er påvist. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune. 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 MAY HELEN H. ERVIK (FRP) erklærte seg ugild da hun er svigerinne til tiltakhavers datter, 

jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Dag Rune Skår (FRP) tok sete. 
---- o ---- 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-186/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse/ 
dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, for allerede oppført mur / 
platting i strandsonen på gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i 
Rogaland og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges og 
dispensasjon gis.  
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller den 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en dispensasjon er klart 
større enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis: 

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001. 
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret. 
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen. 
Ingen vesentlige ulemper er påvist. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
187/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 20.11.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/28068 X 31.10.2012  
Byggesakssjefen delegert 
03.10.- 30.10.12 

 
 
 
 
20.11.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsaken. 
 
PTU-187/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


