
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 11.12.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til:  16:00  
Sak – fra / til: 188/12 - 216/12 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)             H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                          
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)             
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
 KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem) 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                           V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) V – Misje, Øyvind (varamedlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
SP -  Koldal, Bernt (varamedlem) – sak 198 AP – Ege, Anders (varamedlem) – sak 191 

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

 Det ble foretatt befaring i sakene 201/12, 202/12, 204/12, 205/12 og 206/12 fra kl.08.15. 
 Befaring i sak 194/12 - Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune – ble 

gjennomført mandag 10.12. kl.14.00. Kjell Vidar Nygård (H) deltok ikke på denne 
befaringen. 

 Kjell Vidar Nygård (H) beklaget at han i forrige møte førte medlemmene ut i 
rundkjøringen på Fv 44 (ved Perrongen) når befaring av nytt hotell på Gruset skulle 
besiktiges, da dette skapte en trafikkfarlig situasjon. 

 Ny sak 216/12 – Delegering av myndighet til å foreta mindre reg.endr.-bestemmelser i 
vedtatte reg.planer om utbyggingsavtaler – ble satt på sakskartet med 8 stemmer mot 3 
stemmer (H). 

 Sak 207/12 - Søknad om dispensasjon/ deling av grunneiendom gnr. 9 bnr. 3 – Vaksvik 
– ble 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 

188/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012  

189/12 Utbyggingsavtale for område nord for Nyeveien 72  

190/12 
Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 2. 
gangsbehandling 

 

191/12 
Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5 - 2. 
gangsbehandling 

 

192/12 
Reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194 - Hafsøyveien 51 - 
Havsø - 2. gangsbehandling 

 

193/12 Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig - Kjeøy  

194/12 Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune  

195/12 Godkjenning av protokoll fra Platknisk utvalgs møte 20.11.2012  
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196/12 
Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk -  gnr./bnr. 60/16 - 
Inge Andreassen 

 

197/12 
Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 5/57 - Tor Even 
Refsland - 2. gangs behandling 

 

198/12 
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved Gyavatnet - 
del ll - 1. gangsbehandling 

 

199/12 Mindre reguleringsendring - gnr. 8 bnr. 18 Hauen Camping, Hovland  

200/12 Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 - Strandgaten 49  

201/12 
Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 1. 
gangsbehandling 

 

202/12 Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16 - 1. gangsbehandling  

203/12 
1. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 
m.fl. 

 

204/12 
1. gangsbehandling - reguleringsendring for  gnr. 21 bnr. 13 - 
boligområde Svånes 

 

205/12 
Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien. 
Klagebehandling. 

 

206/12 
Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8. Klage på vedtak og søknad om redusert gebyr. 

 

207/12 
Søknad om dispensasjon/ deling av grunneiendom gnr. 9 bnr. 3 - 
Vaksvik 

 

208/12 
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klagebehandling. 

 

209/12 
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 62 - 
John Hadland, Æsan 

 

210/12 
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Klage fra Gunnar Mong. 

 

211/12 
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Klage fra Jane Nikolaisen og Åge Håland. 

 

212/12 
Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207. Klagebehandling. 

 

213/12 
Søknad om nedsettelse av gebyr - Dispensasjon/Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien 

 

214/12 
Høring: Forslag om redusert fartsgrense på deler av fv. 55 - 
Hestnesveien 

 

215/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012  

216/12 
Delegering av myndighet til å foreta mindre reguleringsendring - 
bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner om utbyggingsavtaler 
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188/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 11.12.2012: 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
72/12: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til avisomtale ang. seksjon Byggesak’s 
Frokost og dialogmøte som ble avholdt i uke 48. Dette var et positivt møte mellom 
kommunen og byggesaksnæringen, hvor også leder av utvalget deltok. Mye nyttig 
informasjon ble gitt. 

 
 
73/12: 

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om noe kan gjøres med FV 51 fra Tengs til 
Gådå. På grunn av nyasfaltering er veien mørk, og det er høye kanter på sidene som en 
lett kan komme utfor da det mangler veimerking. 

 
 
 
74/12: 

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) tok nok en gang opp situasjonen med veikrysset – 
E39/Eiaveien på Helleland hvor det er dårlig sikt når en skal inn på E39. I Planteknisk 
utvalgs møte 28.08.12 ble det fattet vedtak hvor utvalget ber Ordføreren ta saken opp 
med Statens Vegvesen. Det er også sendt kopi til vei- og utemiljøsjef Jone Chr. Omdal i 
begynnelsen av september. Er det noe nytt i saken? Ber om at administrasjonen 
undersøker saken nok en gang. 

 
 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at Vegvesenet har satt opp 
stoppskilt, utover dette er det ikke gjort noe fra deres side. Vegvesenet har tidligere 
vurdert det som uaktuelt å innløse en løe som kan være til hinder for sikt. 
Administrasjonen har ikke gjort noe mer i denne saken. Det må avklares om ordføreren 
har vært i kontakt med Statens Vegvesen om saken. 

 
 
75/12: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om det kan settes opp ekstra møte i 
Planteknisk utvalg i desember i 2013. Det viser seg at desembermøtene har usedvanlig 
stor saksmengde. Dette er også et møte hvor saker som skal videre til Kommunestyret 
den 17.12.12 skal behandles. 

 
 ADMINISTRASJONEN vi se på saken. 
 
 
76/12: 

LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) stilte spørsmål om trafikksikkerheten i Hammergaten. 
Dette er et spørsmål Bjørn Carlsen (H) har tatt opp tidligere. Her er det stor trafikk av 
store kjøretøyer, og barn blir kjørt til skolen da det er farlig å ferdes her.  
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er skiltet med 20 km/t. 
fartsdumper er mottatt, men på grunn av snøfall og brøyting er disse ikke montert. 
Husabøveien (Billesvingen) vil bli midlertidig enveisregulert opp fra Hammergaten i 
anleggsperioden. Avventer levering av skilt. En av naboene i svingen vil avstå ca. 1 m 
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grunn, slik at det kan etableres et sikkert gangområde for fotgjengere. Kommunen har 
vært i kontakt med politiet, og Miljøavdelingen har området under kontinuerlig oppsikt. 

 
 
PTU-188/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
189/12: Utbyggingsavtale for område nord for Nyeveien 72  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Eger Bygg AS om 
utbygging av område nord for Nyeveien 72, gnr/bnr 46/152 m.fl. godkjennes. 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-189/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Eger Bygg AS om 
utbygging av område nord for Nyeveien 72, gnr/bnr 46/152 m.fl. godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
190/12: Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 vedtas med 
følgende endringer i: 
Kart 

1. Areal på gnr. 8 bnr. 20 vises som grøntdrag da denne ikke skal bebygges og det er 
heller ikke vist mulighet for bebyggelse i gjeldende planforslag.  

2. Offentlig adkomstveg forlenges slik at den går frem til inngang til lekeplassen jfr. 
gjeldende reguleringsplan. 

3. Lekeplass vises som offentlig lekeplass i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
Bestemmelser 

4. Tillegg til § 2.1: ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
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11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-190/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 vedtas med 
følgende endringer i: 
Kart 

1. Areal på gnr. 8 bnr. 20 vises som grøntdrag da denne ikke skal bebygges og det 
er heller ikke vist mulighet for bebyggelse i gjeldende planforslag.  

2. Offentlig adkomstveg forlenges slik at den går frem til inngang til lekeplassen jfr. 
gjeldende reguleringsplan. 

3. Lekeplass vises som offentlig lekeplass i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
Bestemmelser 

4. Tillegg til § 2.1: ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

191/12: Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5 - 
2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012: 
Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges vedtas med 
følgende endringer: 

Kart 
1. Gangveg for 60/257 og 60/256 merkes med felles gangveg. 
2. Lekeplass flyttes opp i hjørnet mot 60/234 og vei mot 60/237 jfr. vedlagte skisse 

fra Tonning. 
3. Frisiktlinjer målsettes og vises i tråd med tegnereglene. 

Bestemmelser 
4. Før det gis ferdigattest til nye boliger i planområdet skal tilhørende felles 

lekeplass være opparbeidet som sandlekeplass. 
5. være Felles vei er felles for 60/441, 60/237, 60/234, 60/257, 60/256. 
6. Felles gangveg er felles for 60/257 og 60/256. 
7. §3.5 tas ut. 
8. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
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Møtebehandling: 
 
 RENATE TRÅSAVIK (AP) erklærte seg ugild i saken da hun er datter til part i saken,           

jf. fvl. § 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Anders Ege (AP) tok sete. 
 

---- 0 ---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang.” 
 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-191/12 Vedtak: 

 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
192/12: Reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194 - 
Hafsøyveien 51 - Havsø - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012: 
 
Forslag til reguleringsendring for eiendom gnr 46 bnr 194 - Rullebakken - Havsøy med kart 
og bestemmelser sist revidert 20.09.12 vedtas som fremlagt med følgende endring på 
plankart og justering av bestemmelsene i trå med endringen: 
 
Areal samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for offentlig fortau merket o_FO endres til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for felles annen veggrunn-grøntanlegg merket 
f_AV. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
PTU-192/12 Vedtak: 
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Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 

 
Forslag til reguleringsendring for eiendom gnr 46 bnr 194 - Rullebakken - Havsøy med 
kart og bestemmelser sist revidert 20.09.12 vedtas som fremlagt med følgende endring 
på plankart og justering av bestemmelsene i trå med endringen: 
 
Areal samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for offentlig fortau merket o_FO endres 
til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for felles annen veggrunn-grøntanlegg 
merket f_AV. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
193/12: Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 
fritidsbolig - Kjeøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Forslag til endring av reguleringsplan for gnr 49 bnr 131 - del av  Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand med sjøområder med plankart og bestemmelser datert 29.06.12 vedtas som 
fremlagt 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-193/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til endring av reguleringsplan for gnr 49 bnr 131 - del avKjeøy, deler av 
Tengsåsen og Tengsastrand med sjøområder med plankart og bestemmelser datert 
29.06.12 vedtas som fremlagt 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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194/12: Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak  
 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden.  
Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. 
 
 
05.12.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslår: 

”Felles brukerutvalg foreslår at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden.  
Dette med tanke på universell utforming, beliggenhet og kapasitet. 
 
Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.” 

 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
 
BRU-042/12 Vedtak: 
 
 Felles brukerutvalg innstiller til Kommunestyret: 

 
Felles brukerutvalg foreslår at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden.  
Dette med tanke på universell utforming, beliggenhet og kapasitet. 
 
Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 Ny kirkegård lokaliseres på Rundevoll. 
 Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.” 

 
 
Votering: 
Erviks forslag vedtatt med 7 stemmer mor 4 stemmer for rådmannens innstilling (Roger Sæstad 
og Renate Tråsavik, AP + Kjell Vidar Nygård og Astrid H. Robertson,H ). 
 
 
 
PTU-194/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Ny kirkegård lokaliseres på Rundevoll. 
 
Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
195/12: Godkjenning av protokoll fra Plateknisk utvalgs møte 
20.11.2012  
 

Forslag til vedtak 26.11.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 2011.2012 godkjennes. 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til sak 173/12 – spørsmål/orienteringer 
i møte 20.11.2012 – punkt 69/12, hvor det var BYGGESAKSSJEFEN (og ikke 
kommunalsjef tekniske tjenester) som svarte at kommunen ikke kan gjøre noe i saker 
hvor det er uryddige forhold på eiendommer. 

 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med kommunalsjefens merknad. 
 
 
PTU-195/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 2011.2012 godkjennes med 
kommunalsjefens merknad. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
196/12: Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk -  
gnr./bnr. 60/16 - Inge Andreassen   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og  §20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til fradeling av 4 parseller  på henholdsvis 4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 2275 m2 
fra gnr./bnr. 60/16 i Eigersund.  
 
Det settes som betingelse for deling at parsellene legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 60/18 i 
Eigersund. 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild i saken da han er svoger til tiltakshaver og 

god venn med overdrager av parsellen, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til 
saken. Det var ikke innkalt vararepresentant i saken, så det var kun 10 medlemmer under 
behandlingen. 

---- 0 ---- 
 
Votering: 
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-196/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og  §20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til fradeling av 4 parseller  på henholdsvis 4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 
2275 m2 fra gnr./bnr. 60/16 i Eigersund.  
 
Det settes som betingelse for deling at parsellene legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 
60/18 i Eigersund.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
197/12: Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 
5/57 - Tor Even Refsland - 2. gangs behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til  fradeling av en parsell 
på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål. 
Dette med følgende begrunnelse: 
Omsøkt deling legger ikke begrensninger for landbruket, da omsøkt parsell er hage pr. i dag. 
En kan heller ikke se at det legger begrensinger for nabobruk.  
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-197/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til  fradeling av en 
parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål. 
Dette med følgende begrunnelse: 
Omsøkt deling legger ikke begrensninger for landbruket, da omsøkt parsell er hage pr. i 
dag. 
En kan heller ikke se at det legger begrensinger for nabobruk.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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198/12: Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved 
Gyavatnet - del ll - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012: 
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart og 
bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 

1. Formål vegbru påføres plankartet. 
 

Bestemmelser 
1.  ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg skal det fremlegges fagkyndig 

vurdering som vurderer fare for om planen vil kunne ha betydning for flomnivået i Gya 
og ev. overtopping av flomvoll og uønsket belastninger på konstruksjoner samt ev. 
skissere avbøtende tiltak.” 

2. ”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 
 
 
 
 
11.12.2012 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, og Bernt Koldal (SP) tok sete. 
 

---- 0 ---- 
 
BERNT KOLDAL (SP) foreslo:  

”Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart og 
bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 
1. Formål vegbru påføres plankartet. 

 
Bestemmelser 
1.  ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg skal det fremlegges fagkyndig 

vurdering som vurderer fare for om planen vil kunne ha betydning for flomnivået i 
Gya og ev. overtopping av flomvoll og uønsket belastninger på konstruksjoner samt 
ev. skissere avbøtende tiltak.” 

2. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg, 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” 
 
 
Votering: 
Koldals forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
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PTU-198/12 Vedtak: 

 
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart og 
bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 
1. Formål vegbru påføres plankartet. 

 
Bestemmelser 
1. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg skal det fremlegges fagkyndig 

vurdering som vurderer fare for om planen vil kunne ha betydning for flomnivået i 
Gya og ev. overtopping av flomvoll og uønsket belastninger på konstruksjoner samt 
ev. skissere avbøtende tiltak.” 

2. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg, 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 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
199/12: Mindre reguleringsendring - gnr. 8 bnr. 18 Hauen Camping, 
Hovland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.11.2012: 
Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for reguleringsplan 15-
7 gnr 8 bnr 18-Hovland som medfører at størrelse på utleiehyttene i § 2 blir endret: 

1. ”Grunnarealet for utleiehyttene må ikke overstige 50 m².” 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-199/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for reguleringsplan 
15-7  
gnr 8 bnr 18-Hovland som medfører at størrelse på utleiehyttene i § 2 blir endret: 

1. ”Grunnarealet for utleiehyttene må ikke overstige 50 m².” 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

200/12: Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 - Strandgaten 
49   
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012: 
 
Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for Egersund sentrum 
(2-1)tilføyes følgende setning til § 2.2 byggeområder for 2.2.4 offentlige bygninger: 
2. ”Bebyggelsen merket offentlig kontor gnr. 13 bnr. 1915 i Strandgaten 49 tillates brukt til 

private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. Eventuelle 
bygningsmessige tilpassinger skal skje etter antikvariske prinsipper.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-200/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for Egersund 
sentrum (2-1)tilføyes følgende setning til § 2.2 byggeområder for 2.2.4 offentlige 
bygninger: 

2. ”Bebyggelsen merket offentlig kontor gnr. 13 bnr. 1915 i Strandgaten 49 tillates 
brukt til private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. 
Eventuelle bygningsmessige tilpassinger skal skje etter antikvariske prinsipper.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
201/12: Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 1. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012: 
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik, felt K1 legges ut til offentlig 
ettersyn med kart og bestemmelser datert 19.10.12 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer: 
Kart: 

1. Endringene i K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik. 
2. Delområde K1-K3 endres til K1a, K1b og K1c, da det allerede er regulert inn K2 og 

K3 annet sted i reguleringsplanen. 
3. Snuhank målsettes og dimensjoneres for søppelbil. 
4. Frisikt påføres for den enkelte bolig, gang og sykkelveg og f-Parkering med 3m fra 

vegskulder og inn på eiendom og 20m til høyre/venstre. 
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Bestemmelser: 

5. Bestemmelser for K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik. 
6. Maksimal cotehøyde for feltene B og K påføres på kart og bestemmelser og bringes i 

samsvar- maksimal cotehøyde vurderes på nytt for det enkelte felt jfr. at det er 
uoverensstemmelse mellom kart og bestemmelser før planen legges ut til offentlig 
ettersyn. 

7. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
8. Lekeplass skal være felles lekeplass for tomtene 1-11 i K1a, K1b og K1c.” 
9. ”Inn mot vei ikke kan det ikke settes opp byggverk eller plantes noe som blir høyere 

enn 50cm over veibanen.” 
 
Andre forhold: 

10. 3D illustrasjon suppleres med annen bebyggelse som er vist i reguleringsplanen. 
Denne illustrasjonen må også vises fra sør (sjøen) da høydedraget ligger i øst-vest 
retning. 

11. Ev. endringer i solforholdene for naboer må utredes jfr. at en må rette opp i 
uoverensstemmelser mellom planbestemmelser og plankart pg vurdere cotehøyder. 
Dette må gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

12. Tiltakshaver må før planen legges ut til offentlig ettersyn vurdere å forsøke samle 
parkering for tomtene 7-11 til felles garasjeanlegg jfr. felles parkeringsområde ev. 
flytte garasjer lenger mot sør for dermed å få større avstand fra vegkant. Eller en 
kombinasjon av disse to tiltakene ev. andre løsninger som ivaretar trafikksikkerhet. 

13. Det må i tabell settes opp en oversikt over ute- og oppholdsareal for den enkelte bolig 
før planen legges ut til offentlig ettersyn samt fri- og lekeareal. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Rådmannens innstilling uten punkt 10, 11 og 12.” 
 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
 
PTU-201/12 Vedtak: 

 
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik, felt K1 legges ut til offentlig 
ettersyn med kart og bestemmelser datert 19.10.12 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer: 
Kart: 

1. Endringene i K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik. 
2. Delområde K1-K3 endres til K1a, K1b og K1c, da det allerede er regulert inn K2 

og K3 annet sted i reguleringsplanen. 
3. Snuhank målsettes og dimensjoneres for søppelbil. 
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4. Frisikt påføres for den enkelte bolig, gang og sykkelveg og f-Parkering med 3m 
fra vegskulder og inn på eiendom og 20m til høyre/venstre. 

 
Bestemmelser: 

5. Bestemmelser for K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik. 
6. Maksimal cotehøyde for feltene B og K påføres på kart og bestemmelser og 

bringes i samsvar- maksimal cotehøyde vurderes på nytt for det enkelte felt jfr. at 
det er uoverensstemmelse mellom kart og bestemmelser før planen legges ut til 
offentlig ettersyn. 

7. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
8. Lekeplass skal være felles lekeplass for tomtene 1-11 i K1a, K1b og K1c.” 
9. ”Inn mot vei ikke kan det ikke settes opp byggverk eller plantes noe som blir 

høyere enn 50cm over veibanen.” 
 
Andre forhold: 

10. Det må i tabell settes opp en oversikt over ute- og oppholdsareal for den enkelte 
bolig før planen legges ut til offentlig ettersyn samt fri- og lekeareal. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
202/12: Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16 - 1. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr 13 bnr 308 - Fjellveien  med kart og bestemmelser 
datert 01.11.11 sendes tilbake til forslagsstiller med følgende begrunnelse og der følgende 
må ivaretas før planen behandles på nytt: 
 
1 Nåværende planforslag har ikke tatt hensyn til Miljøutvalgets forutsetninger for 

planarbeidet i sak 041/11. 
 
2 Nytt planforslag må være i trå med M-041/11 vedtak vedrørende samtlige punkt fra  

a- h. 
 
3 Avkjørselen til ny bebyggelse slås sammen med eksisterende avkjørsel til bebyggelsen 

for Fjellveien 10, 12 og 14. 
 
4 På plankart avgrenses planområdet til å omfatte gnr 13 bnr 308, hele strekket 

gatetunet Fjellveien, parkeringsområdet og transformatorstasjon, og sikringssoner for 
frisikt med rette arealformål i henhold til spesifikasjon for tegneregler for 
reguleringsplaner. 

 
5 Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsvein sørvest i planområdet opprettholdes og angis 

med symbol på plankartet. 
 
6 Maks kotehøyde for møne og gesimshøyde for byggeområde ny bolig påføres på 

plankartet og gjengis i bestemmelsene. Møneretning på nytt bygg påføres plankartet. 
 
7 Beregning av utnyttelsesgraden skal gjøres i henhold til gjeldende foreskrift for grad av 

utnyttelse og gjengis i bestemmelsene, gjerne i form av tabell. 
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8 Reguleringsbestemmelsene justeres slik at alle formål/underformål vist innenfor 
planområdet blir beskrevet. Det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av formål 
der det er nødvendig. 

 
9. Det skal på plankartet og i bestemmelsene angis hvilke areal som skal være offentlig 

og hvilken som skal være felles. 
 
10 Uteoppholdsareal blir detaljert angitt med størrelse, hva som er grønt, fellesareal og 

hva som er privat for hver leilighet. Utnyttelsesgraden for eiendom gnr 13 bnr 308 må 
angis riktig i bestemmelsene. Hvor stor selve boligen blir i grunnflaten angitt i bebygd 
areal. Dette må skje i henhold til foreskrift om grad av utnytting. 

 
11 Det må foreligge fagkyndig vurdering av støy fra Sokndalsvei. 
 
11 Det sendes inn illustrasjon som viser virkning av utsiktsforhold før og etter sett fra 

Fjellveien 10, og 12. 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”Forslag til reguleringsendring for gnr 12 bnr 308 - Fjellveien med kart og bestemmelser 
(daterting påføres ved justering) vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter 
følgende endringer er foretatt: 
 
1 Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsveien sørvest i planområdet opprettholdes og 

angis med symbol på plankartet. 
 
2 Maks kotehøyde for møne og gesimshøyde for byggeområde ny bolig påføres på 

plankartet og gjengis i bestemmelsene. Møneretning på nytt bygg påføres 
plankartet. 

 
3 Beregning av utnyttelsesgraden skal gjøres i henhold til gjeldende foreskrift for grad 

av utnyttelse og gjengis i bestemmelsene, gjerne i form av tabell. 
 
4 Reguleringsbestemmelsene justeres slik at alle formål/underformål vist innenfor 

planområdet blir beskrevet. Det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av formål 
der det er nødvendig. 

 
5 Det skal på plankartet og i bestemmelsene angis hvilke areal som skal være 

offentlig og hvilken som skal være felles. 
 
6 Uteoppholdsareal blir detaljert angitt med størrelse, hva som er grønt, fellesareal og 

hva som er privat for hver leilighet. Utnyttelsesgraden for eiendom gnr 13 bnr 308 
må angis riktig i bestemmelsene. Hvor stor selve boligen blir i grunnflaten angitt i 
bebygd areal. Dette må skje i henhold til foreskrift om grad av utnytting. 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.” 
 
Trukket før votering. 
   
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-202/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gnr 13 bnr 308 - Fjellveien med kart og bestemmelser 
datert 01.11.11 sendes tilbake til forslagsstiller med følgende begrunnelse og der 
følgende må ivaretas før planen behandles på nytt: 
 
1 Nåværende planforslag har ikke tatt hensyn til Miljøutvalgets forutsetninger for 

planarbeidet i sak 041/11. 
 
2 Nytt planforslag må være i trå med M-041/11 vedtak vedrørende samtlige punkt fra  

a- h. 
 
3 Avkjørselen til ny bebyggelse slås sammen med eksisterende avkjørsel til 

bebyggelsen for Fjellveien 10, 12 og 14. 
 
4 På plankart avgrenses planområdet til å omfatte gnr 13 bnr 308, hele strekket 

gatetunet Fjellveien, parkeringsområdet og transformatorstasjon, og sikringssoner 
for frisikt med rette arealformål i henhold til spesifikasjon for tegneregler for 
reguleringsplaner. 

 
5 Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsvein sørvest i planområdet opprettholdes og angis 

med symbol på plankartet. 
 
6 Maks kotehøyde for møne og gesimshøyde for byggeområde ny bolig påføres på 

plankartet og gjengis i bestemmelsene. Møneretning på nytt bygg påføres 
plankartet. 

 
7 Beregning av utnyttelsesgraden skal gjøres i henhold til gjeldende foreskrift for grad 

av utnyttelse og gjengis i bestemmelsene, gjerne i form av tabell. 
 
8 Reguleringsbestemmelsene justeres slik at alle formål/underformål vist innenfor 

planområdet blir beskrevet. Det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av formål 
der det er nødvendig. 

 
9. Det skal på plankartet og i bestemmelsene angis hvilke areal som skal være 

offentlig og hvilken som skal være felles. 
 
10 Uteoppholdsareal blir detaljert angitt med størrelse, hva som er grønt, fellesareal og 

hva som er privat for hver leilighet. Utnyttelsesgraden for eiendom gnr 13 bnr 308 
må angis riktig i bestemmelsene. Hvor stor selve boligen blir i grunnflaten angitt i 
bebygd areal. Dette må skje i henhold til foreskrift om grad av utnytting. 

 
11 Det må foreligge fagkyndig vurdering av støy fra Sokndalsvei. 
 
12 Det sendes inn illustrasjon som viser virkning av utsiktsforhold før og etter sett fra 

Fjellveien 10, og 12. 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

203/12: 1. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl. med kart og bestemmelser 
datert 19.10.12 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-203/12 Vedtak: 

 
Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl  med kart og 
bestemmelser datert 19.10.12 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
204/12: 1. gangsbehandling - reguleringsendring for  gnr. 21 bnr. 13 
- boligområde Svånes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012: 
Forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 m.fl med kart og bestemmelser 
datert 19.10.12 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Adkomst til kommunalteknisk anlegg merket f_KA1 må sikres i tråd med kravene fra 
fagseksjonen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10. 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
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Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-204/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 m.fl med kart og bestemmelser 
datert 19.10.12 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Adkomst til kommunalteknisk anlegg merket f_KA1 må sikres i tråd med kravene 
fra fagseksjonen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
205/12: Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien. 
Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.11.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Alf Ove Sæstad på vedtaket i sak BMD 
255/12 den 19.06.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. Vedtaket i sak BMD 255/12 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Alf Ove Sæstad på vedtaket i sak BMD 
255/12 den 19.06.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder 
følgende nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet: 

1. Huset er i dårlig stand 
2. Planteknisk utvalg vurderer dette som ikke verneverdig 

 
Klager gis medhold. Vedtaket i sak BMD 255/12 oppheves. Byggesakssjefen pålegges å 
behandle søknaden på ny og gi tillatelse til riving på de vilkår som han finner nødvendig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, 20-4, jf. 
forvaltningslovens §§ 28-36.” 
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Votering: 
Gyas forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
 
PTU-205/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Alf Ove Sæstad på vedtaket i sak BMD 
255/12 den 19.06.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder 
følgende nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet: 

1. Huset er i dårlig stand 
2. Planteknisk utvalg vurderer dette som ikke verneverdig 

 
Klager gis medhold. Vedtaket i sak BMD 255/12 oppheves. Byggesakssjefen pålegges å 
behandle søknaden på ny og gi tillatelse til riving på de vilkår som han finner nødvendig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, 20-4, jf. 
forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
206/12: Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle 
A. Assersen, Fjellveien 8. Klage på vedtak og søknad om redusert 
gebyr.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle A. Assersen på vilkår som er sett i 
tillatelse til tiltak i sak BMD 234/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at de 
vilkårene som er sett i tillatelsen ikke er urimelige når man tar hensyn til trafikksikkerhet og at 
tiltaket ikke må komme utenfor eiendomsgrensene for gnr. 13, bnr. 172. Klagen inneholder 
ikke noen nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over 
ble fattet. Klagen tas ikke til følge.  
 
Vedtaket i sak BMD 234/12 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Sturle A. Assersen om reduksjon på 
saksbehandlingsgebyret, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt 
saksbehandlingsgebyr ikke er urimelig. Ilagt gebyr i sak BMD 234/12 opprettholdes. 
Assersen har klagerett på denne delen av vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7. 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
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”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle A. Assersen på vilkår som er sett i 
tillatelse til tiltak i sak BMD 234/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at to av 
de vilkårene som er sett i tillatelsen er urimelige. Klagen inneholder følgende nye og 
vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet: 

1. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang 
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet 
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 10 cm over  
    bakkenivå 

 
Klagen tas til følge ved at vilkår 2 og 3 i sak BMD 234/12 strykes.  
 
Vedtaket i sak BMD 234/12 opprettholdes med ovennevnte endring. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- 
og byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2 

 
 
Votering: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
 
PTU-206/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle A. Assersen på vilkår som er sett i 
tillatelse til tiltak i sak BMD 234/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at to av 
de vilkårene som er sett i tillatelsen er urimelige. Klagen inneholder følgende nye og 
vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet: 
 

1. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang 
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet 
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 10 cm over  
    bakkenivå 

 
Klagen tas til følge ved at vilkår 2 og 3 i sak BMD 234/12 strykes.  
 
Vedtaket i sak BMD 234/12 opprettholdes med ovennevnte endring. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- 
og byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
207/12: Søknad om dispensasjon/ deling av grunneiendom gnr. 9 
bnr. 3 - Vaksvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
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1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert 06.10.11 om deling og 
dispensasjon fra formål i reguleringsplan og har funnet å måtte avslå 
dispensasjonen. 

 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet jordbruk 
da reguleringsplanen klart avgrenser område for hytter og angjeldende naust er 
ment å inngå i gårdsdriften. Dispensasjon kan derfor ikke gis. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 21-4 og 
reguleringsplan for Vaksvik. 

 
2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av jordlovens § 12 fradeling av parsell til 

fritidsboligformål. 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
På bakgrunn av nye opplysninger fra tiltakshaver ang. veirett og parkering – Vaksvikveien -  
foreslo leder BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) følgende: 
 ”Saken trekkes fra sakskartet.” 
 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-207/12 Vedtak: 
 
 Saken trekkes fra sakskartet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
208/12: Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Solveig og Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 
057/12 den 17.04.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig 
søker Kystbygg AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen er innlevert for 
seint både i forhold til: 

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 første ledd som tilsier at klagefristen er 3 uker 
etter at underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, ettersom 
klager kjente til vedtaket seinest 20.08.12 og klagen er datert 18.09.12 

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 annet ledd som tilsier at klagefristen er 3 
måneder fra det tidspunkt vedtak er fattet i de tilfeller noen er tilstått en rettighet, selv 
om vedkommende som ønsker å klage ikke har mottatt underretning om vedtaket. 

Planteknisk utvalg har også vurdert bestemmelsen i forvaltningsloven § 31 om oversittelse 
av klagefristen, og har kommet til at vilkårene for å benytte denne bestemmelsen ikke 
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foreligger i denne saken. I denne vurderingen er det også vektlagt at en endring av vedtaket 
vil medføre ulempe for tiltakshaver. 
 
Klagen avvises, med begrunnelse som fremkommer ovenfor. 
 
Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klager har klagerett på avvisningsvedtaket.  
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-208/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Solveig og Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 
057/12 den 17.04.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig 
søker Kystbygg AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen er innlevert for 
seint både i forhold til: 

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 første ledd som tilsier at klagefristen er 3 uker 
etter at underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, ettersom 
klager kjente til vedtaket seinest 20.08.12 og klagen er datert 18.09.12 

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 annet ledd som tilsier at klagefristen er 3 
måneder fra det tidspunkt vedtak er fattet i de tilfeller noen er tilstått en rettighet, selv 
om vedkommende som ønsker å klage ikke har mottatt underretning om vedtaket. 

Planteknisk utvalg har også vurdert bestemmelsen i forvaltningsloven § 31 om oversittelse 
av klagefristen, og har kommet til at vilkårene for å benytte denne bestemmelsen ikke 
foreligger i denne saken. I denne vurderingen er det også vektlagt at en endring av vedtaket 
vil medføre ulempe for tiltakshaver. 
 
Klagen avvises, med begrunnelse som fremkommer ovenfor. 
 
Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klager har klagerett på avvisningsvedtaket.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

209/12: Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 
bnr. 62 - John Hadland, Æsan  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra John Hadland om dispensasjon for deling 
av eiendommen gnr. 4 bnr. 62 til oppføring av ny fritidsbolig, nabomerknad fra Staten ved 
Direktoratet for naturforvaltning og gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden, da hensynene bak 
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reguleringsplanen blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene for dispensasjon ikke er ”klart 
større” enn ulempene. 
Planteknisk utvalg anbefaler at denne typen saker må ses i en større sammenheng og 
eventuelt løses gjennom en reguleringsendring hvor alle forhold belyses.  
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-209/12 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
210/12: Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917. Klage fra Gunnar Mong.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Gunnar Mong og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke er kommet nye og viktige 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtaket i sak BMD 417/12, datert 16.10.12, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-210/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Gunnar Mong og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke er kommet 
nye og viktige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtaket i sak BMD 417/12, datert 16.10.12, opprettholdes. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

211/12: Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917. Klage fra Jane Nikolaisen og Åge 
Håland.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jane Nikolaisen og Åge Håland datert 
06.11.12 og tidligere innleverte klager, samt tilsvarene fra Sveinung Oftedal, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at klagerne ikke gis medhold ettersom det i klagene ikke er 
kommet nye og viktige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble 
fattet. 
Vedtaket i sak BMD 417/12, datert 16.10.12, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-211/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jane Nikolaisen og Åge Håland datert 
06.11.12 og tidligere innleverte klager, samt tilsvarene fra Sveinung Oftedal, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagerne ikke gis medhold ettersom det i klagene ikke 
er kommet nye og viktige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet. 
Vedtaket i sak BMD 417/12, datert 16.10.12, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
212/12: Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, 
Trosavigveien 207. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Elisabeth og Einar Kvassheim på vedtak i sak 
PTU 151/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom 
klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det 
klages over ble fattet.  
 
Vedtaket i sak PTU 151/12 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om sin habilitet, da det kom frem utsagn fra 
tiltakshaver i saksutredningen som gikk på hans habilitet, jfr. § 6, 2.ledd, og trådte ut. 
 
Nestleder KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo at Bjørn Reidar Berentsen ikke er inhabil. 
  
Votering habilitet: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. Berentsen tok sete igjen. 
     ---- 0 ---- 
 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) forslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Elisabeth og Einar Kvassheim på vedtak 
i sak PTU 151/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge 
ettersom klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
det vedtaket det klages over ble fattet: 

1. Det er en gjenoppføring av tidligere molo som omsøkes. 
2. Det er positive tilbakemeldinger fra høringsinstansene 

 
Vedtaket i sak PTU 151/12 oppheves. 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og bygningsloven 
§ 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om rammetillatelse og 
dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en dispensasjon anses som klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved 
en dispensasjon.  
 
Som fordeler oppgis følgende: 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Erviks forslag (FRP+H+SP). 
 
 
 
PTU-212/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Elisabeth og Einar Kvassheim på vedtak i 
sak PTU 151/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge 
ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet.  
 
Vedtaket i sak PTU 151/12 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

213/12: Søknad om nedsettelse av gebyr - Dispensasjon/Fritidsbolig 
gnr. 2 bnr. 133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Viggo 
Mattsson, og har etter en samlet vurdering kommet til at påløpt behandlingsgebyr, kr. 
18.270,-, ikke er urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med søknaden. 
 
Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 
 

 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-213/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Viggo 
Mattsson, og har etter en samlet vurdering kommet til at påløpt behandlingsgebyr,  
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kr. 18.270,-, ikke er urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med 
søknaden. 
 
Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

214/12: Høring: Forslag om redusert fartsgrense på deler av fv. 55 - 
Hestnesveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012: 
 
Eigersund kommune v/Planteknisk utvalg avgir følgende uttale til høring om redusert 
fartsgrense på deler av fv. 55 Hestnesveien: 
 
Det er forståelse for at beboere i området kan være bekymret for trafikksikkerheten i 
forbindelse med kryssing av fv. 55 Hestnesveien. Veien er imidlertid anlagt med god 
standard hvor gang-/sykkelvei er atskilt med rabatt og det er etablert gatebelysning. Det rette 
strekket fra Lyngtangen og frem til 2. avkjørsel til venstre før Gitleveien er åpent, oversiktelig 
og med få utkjørsler direkte til fylkesveien. Planteknisk utvalg tror at bilistene vil føle at en 
fartsreduksjon på denne strekningen ikke vil oppleves som riktig. Det erkjennes imidlertid at 
det er et dilemma at beboere på Lyngtangen må krysse veien for å komme over til gang-
/sykkelvei og bussholdeplass. En ber om at Statens vegvesen vurderer om andre 
trafikksikkerhetstiltak kan kompensere for redusert fartsgrense, f.eks. fartsdempende tiltak 
som bedre sikrer at dagens fartsgrense overholdes og/eller målrettet belysning i 
krysningspunktet. 
 
Fra 2. avkjørsel til venstre før en kommer til Gitleveien (mot Hestnes) og frem til snuplassen i 
enden av Hestnesveien endrer gatebildet seg markert ved at det er en økning i antall 
utkjørsler som munner ut direkte i fylkesveien. Det er også flere boliger på sørøstsiden av 
fylkesveien, noe som resulterer i flere punkt hvor myke trafikanter vil krysser fylkesveien for å 
komme over til gang-/sykkelveien og bussholdeplasser. Dersom en av 
trafikksikkerhetsmessige årsaker finner det nødvendig å redusere hastigheten fra 50 km/t til 
40 km/t vil det trolig være større forståelse for at det gjøres fra dette området og ut til og med 
snuplassen. 
 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-214/12 Vedtak: 

 
Eigersund kommune v/Planteknisk utvalg avgir følgende uttale til høring om redusert 
fartsgrense på deler av fv. 55 Hestnesveien: 
 
Det er forståelse for at beboere i området kan være bekymret for trafikksikkerheten i 
forbindelse med kryssing av fv. 55 Hestnesveien. Veien er imidlertid anlagt med god 
standard hvor gang-/sykkelvei er atskilt med rabatt og det er etablert gatebelysning. Det 
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rette strekket fra Lyngtangen og frem til 2. avkjørsel til venstre før Gitleveien er åpent, 
oversiktelig og med få utkjørsler direkte til fylkesveien. Planteknisk utvalg tror at bilistene 
vil føle at en fartsreduksjon på denne strekningen ikke vil oppleves som riktig. Det 
erkjennes imidlertid at det er et dilemma at beboere på Lyngtangen må krysse veien for 
å komme over til gang-/sykkelvei og bussholdeplass. En ber om at Statens vegvesen 
vurderer om andre trafikksikkerhetstiltak kan kompensere for redusert fartsgrense, f.eks. 
fartsdempende tiltak som bedre sikrer at dagens fartsgrense overholdes og/eller 
målrettet belysning i krysningspunktet. 
 
Fra 2. avkjørsel til venstre før en kommer til Gitleveien (mot Hestnes) og frem til 
snuplassen i enden av Hestnesveien endrer gatebildet seg markert ved at det er en 
økning i antall utkjørsler som munner ut direkte i fylkesveien. Det er også flere boliger på 
sørøstsiden av fylkesveien, noe som resulterer i flere punkt hvor myke trafikanter vil 
krysser fylkesveien for å komme over til gang-/sykkelveien og bussholdeplasser. Dersom 
en av trafikksikkerhetsmessige årsaker finner det nødvendig å redusere hastigheten fra 
50 km/t til 40 km/t vil det trolig være større forståelse for at det gjøres fra dette området 
og ut til og med snuplassen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

215/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 26.11.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/29185 I 02.11.2012 Statens vegvesen 
Rassikring Gyadalen, forslag 
til navn på ny tunnel 

2 12/30073 X 22.11.2012 Jarle Valle 

Notat til planteknisk utvalg 
vedrørende mur i Terneveien 
- svar på spørsmål i PTU 
møte den 20.11.12 

3 12/30346 X 27.11.2012  
Byggesakssjefen delegert 
31.10. - 26.11.2012 

 
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 

2 
Notat til planteknisk utvalg vedrørende mur i Terneveien - svar på spørsmål i PTU 
møte den 20.11.12 

 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til ovenstående notat fra byggesakssjefen og beklaget at 
ikke Planteknisk utvalg kan gjøre noe i saken.  
 
BYGGESAKSSJEFEN vil undersøke saken, og gi et svar i neste møte. 
 
     ---- 0 ---- 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
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PTU-215/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

216/12: Delegering av myndighet til å foreta mindre 
reguleringsendring - bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner om 
utbyggingsavtaler  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.12.2012: 
 
PTU innstiller til kommunestyret: 
 
Rådmannen får delegert fullmakt til å ta ut bestemmelser knyttet til utbyggingsavtaler i 
reguleringsplaner jf. pbl. § 12-14 annet ledd.
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-216/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Rådmannen får delegert fullmakt til å ta ut bestemmelser knyttet til utbyggingsavtaler i 
reguleringsplaner jf. pbl. § 12-14 annet ledd.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


