
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 15.01.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:20  
Sak – fra / til: 001/13 - 015/13 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)             H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                               
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)             
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem) 
  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
AP – Vanglo, Terje (varamedlem) – sak 4 og 12/13  

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

 Det ble foretatt befaring i sakene 3/13, 4/13, 6/13 og 7/13 fra kl.09.35. 
 Sekretariatsleder Leif E. Broch orienterte om at opplæring på ipad og vårt 

leseprogram Iannotate skal gjennomføres med det første – muligens i forbindelse 
med neste møte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bjørn Reidar Berentsen  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 

Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
Bjørn Reidar Berentsen 
Roger Sæstad 
Renate Tråsavik 

1  Anders Ege 
2  Toril Åbotnes Iversen 
3  Terje Vanglo 
4  Inger W. Dyrsand 
5  Rolf Magne Skogen 

Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår 

2  Jan Aksel Skadberg 
3  Hans Petter Helland 

Høyre Varamedlemmer 
Kjell Vidar Nygård 
Astrid Hetland Robertson 
Bjørn Carlsen 

1  Liv Tone Øiumshaugen 
2  Rune Hetland 
3  Anja Hovland 
4  Frank Fredriksen 
5  Olaug Noreide 

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
Alf Tore Sæstad 
Bente Skåra Gunvaldsen 

1  Edmund Iversen 
2  Elise Jacobsen 
3  Bjørn Arild Omdal 
4  Gudrun Uthaug 

Senterpartiet Varamedlemmer 
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal 

2  May Sissel Nodland 
3  Johan Egeland 

Venstre Varamedlemmer 
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje 

2  Asbjørn Mathisen Rake 
3  Birgit Rodvelt 

 
 

 ----0---- 
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

001/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 15.01.2013  

002/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012  

003/13 
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 40 - 
Jærveien 1342 - Ingvar Magne Meland 

 

004/13 
Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel gnr.10 bnr.3 -Jan Sæstad - Løyningsveien 89 

 

005/13 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen  gnr. 89 bnr. 1 
og gnr. 79 bnr. 26  - Ole Johan Bergene 

 

006/13 
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl 
- 1. gangsbehandling 

 

007/13 Reguleringsendring gnr. 46 bnr.768 - tremannsbolig - Høgevollsveien 32  
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008/13 Høring: Treningsapparater gnr. 39 bnr. 9 - Vannbassengan  

009/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gnr. 5 bnr. 142 - 
Kristian Kvassheim og Morten Møller, Myklebust 

 

010/13 Dispensasjon - Parkeringsplass - gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, Stie  

011/13 Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. Ny søknad.  

012/13 
Omklassifisering av landbruksvei gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik, Eigerøy. 
Klagebehandling. 

 

013/13 
Brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 
21. Søknad om bortfall av eller reduksjon i påløpt tvangsmulkt. 

 

014/13 
Søknad om dispensasjon for tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit 
Aanestad, Maurholen 

 

015/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 15.01.2013  
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001/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
15.01.2013  

 

 
Spørsmål/orienteringer i møtet  15.01.2013: 
 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
1/13: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) hadde bedt om status på byggesaksavdelingen til 
dagens møte. 

  
 BYGGESAKSSJEFEN viste en presentasjon når det gjaldt utviklingen på 
byggesaksavdelingen i løpet av 2012, og prognoser i vårhalvåret. Det ble også delt ut et 
internt notat ang. status byggesak (j.nr.:13/1516) 

 
 
 
2/13: 

 TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om det er tilfelle at saksbehandlingstiden som 
kommunen går ut med er 12-14 måneder. Han hadde blitt kontaktet av en tiltakshaver 
som hadde kontaktet kommunen og fått denne beskjeden. Dette er for dårlig. Her bør 
kommunen se om behandlingstiden kan reduseres. Næringslivet har høy prioritet. 

 
 
 
 
3/13: 

BJØRN CARLSEN (H) viste til utbygging av kloakkrenseanlegget på Nordre Eigerøy, og 
ønsket status pr. i dag. 

  
 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at i forhold til fremdriftsplanen er en 
snart ferdig med anlegget langs Skadbergstrondveien. Her er pumpestasjonen satt ned 
og ledningsanlegget er ferdig i løpet av januar 2013. 
 
Ledningsanlegget, på Myklebust og over jordene mot Stie, er under planlegging. Planer 
er sendt til alle berørte grunneiere med innhenting av tillatelser i des. 2012. (Grunneiere 
ønsker at anleggsarbeidet skal være utenom vekstsesongen.) Ellers gjenstår det 
nedsetting av 3 pumpestasjoner og bygging av vann og avløp i Segleimsveien. Er også i 
dialog med grunneiere angående pumpestasjonene. Målet er at anlegget er ferdig i løpet 
av 2013. 

 
 
 
4/13: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om status pr. dag når det gjelder Kjell 
Buggesgate. 
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KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at saneringsarbeidet i Kjeld Bugges 
gate er utsatt en måned på grunn at en venter på den politiske behandlingen av 
gatebruksplanen. 
VA skulle etter planen ha fortsatt fra krysset Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate i januar, 
etter at en var ferdige langs trappene i Johan Feyers gate. 
 
Prosjektet ” Rundevoldsveien –sanering av VA” startet opp i fjor vinter. Vann- og avløp 
har lagt nye ledninger i Storevollsveien og skal sanere 1 etappe av Rundevoldsveien, fra 
Terlandstykket til Trettevollsveien.  

 
 
 
5/13: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om status i dag når det gjelder campingplassen 
på Eigerøy. 
 
PLANSJEFEN orienterte om at dette planarbeidet pågår – siste brev har blitt sendt fra 
kommunen i desember 2012. 

 
 
 
6/13: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om det er en forglemmelse at det ikke brøytes på 
en liten veistubbe fra FV42 og opp til Lagårdsveien.  

 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte veien er kommunal, og det er 
kommunens ansvar for vedlikehold og brøyting. Hvis det har vært manglende brøyting 
på den aktuelle strekning så beklages dette. Saken er meldt videre til 
brøytemannskapene.  

 
 
 
7/13: 

ROGER SÆSTAD (AP) viste til tidligere spørsmål som ble tatt opp i novembermøtet 
ang. tilsetting (på beltemaskinen) på miljøavdelingen. Hvor langt har en komt i 
ansettelsesprosessen? Dersom ikke noen av søkerne er kvalifisert, bør en følge opp 
dette slik at det blir ansettelse snarest. 

 
 
 
PTU-001/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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002/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
11.12.2012  

 

Forslag til vedtak 24.12.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 11.12.2012 godkjennes. 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
PTU-002/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 11.12.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

003/13: Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 
60 bnr. 40 - Jærveien 1342 - Ingvar Magne Meland  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Ingvar Magne Meland om 

dispensasjon for fradeling av en parsell på ca. 500 m2 fra gnr./bnr. 60/ 40 i Eigersund 
kommune til fritidsbebyggelse, og kommuneplanens arealdel med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden etter § 19-2 i 
plan- og bygningsloven, da hensynene bak kommuneplanens arealdel  blir ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon ikke er ”klart større” enn ulempene. 
Planteknisk utvalg ser at saken må ses i en større sammenheng og løses gjennom 
en eventuell reguleringsendring. 

 
2. Planteknisk utvalg avslår etter § 12 i jordloven søknad fra Ingvar Magne Meland om 

fradeling av en parsell på ca. 500 m2 til fritidsbebyggelse fra gnr./bnr. 60/ 40 i 
Eigersund. 

 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-003/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Ingvar Magne Meland om 
dispensasjon for fradeling av en parsell på ca. 500 m2 fra gnr./bnr. 60/ 40 i Eigersund 
kommune til fritidsbebyggelse, og kommuneplanens arealdel med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden etter § 19-2 i plan- 
og bygningsloven, da hensynene bak kommuneplanens arealdel  blir ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon ikke er ”klart større” enn ulempene. 
Planteknisk utvalg ser at saken må ses i en større sammenheng og løses gjennom en 
eventuell reguleringsendring. 

 
2. Planteknisk utvalg avslår etter § 12 i jordloven søknad fra Ingvar Magne Meland om 

fradeling av en parsell på ca. 500 m2 til fritidsbebyggelse fra gnr./bnr. 60/ 40 i Eigersund. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
004/13: Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gnr. 10 bnr. 3  - 
Jan Sæstad - Løyningsveien 89   

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg finner at det foreligger  antikvariske hensyn som taler for at 

kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan- 
og bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 887,9 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund kommune.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven Jan Sæstad tillatelse til 

fradeling av en parsell på 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i 
Eigersund kommune av antikvariske hensyn.    

 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
 ROGER SÆSTAD (AP) erklærte seg inhabil i saken da han er i nært slektskap med part i 

saken, jf. Fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og Terje Vanglo (AP) tok 
sete. 

---- 0 ---- 
 

 Rådmannen endret sin innstilling slik: 
 

1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jan Sæstad om dispensajon fra 
kommuneplanen for fradeling av en parsell på ca. 887,9 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund, og finner med særlig vekt på antikvariske 
hensyn å kunne anbefale dispensasjon, da hensynene bak kommuneplanen ikke blir 
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 
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Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

 
2. Planteknisk utvalg gir etter § 12 i jordloven Jan Sæstad tillatelse til fradeling av en 

parsell på 887,9 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund.” 
 

---- 0 ---- 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

1. ”Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter § 19,2 
i plan- og bygningsloven søknad fra Jan Sæstad om fradeling av en parsell på 887,9 
m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund kommune.   

 
2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Jan Sæstad om 

tillatelse til fradeling av en parsell på 887,9 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 10/3 i Eigersund kommune.”  

 
Votering: 
Gyas forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens endrede innstilling (Bjørn 
Reidar Berentsen og Renate Tråsavik, AP + KRF + V). 
 
 
PTU-004/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter § 19,2 
i plan- og bygningsloven søknad fra Jan Sæstad om fradeling av en parsell på 887,9 
m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund kommune.   

 
2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Jan Sæstad om 

tillatelse til fradeling av en parsell på 887,9 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 10/3 i Eigersund kommune. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
005/13: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen  

gnr. 89 bnr. 1 og gnr. 79 bnr. 26  - Ole Johan Bergene  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ole Johan Bergene 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. gnr./bnr. 89/1 og 79/26 i Eigersund kommune til en avtalt pris 
av kroner kr. 4.200.000. 
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Ole Johan Bergene må bebo og drive eiendommen gnr./bnr. 89/1 og 79/26 i Eigersund på en 
landbruksmessig forsvarlig måte innen ett år. Det er evigvarende driveplikt på eiendommen.  
Inngåelse i samdrift regnes som oppfyllelse av driveplikten.  
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15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-005/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ole Johan Bergene 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. gnr./bnr. 89/1 og 79/26 i Eigersund kommune til en avtalt 
pris av kroner kr. 4.200.000. 
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Ole Johan Bergene må bebo og drive eiendommen gnr./bnr. 89/1 og 79/26 i Eigersund 
på en landbruksmessig forsvarlig måte innen ett år. Det er evigvarende driveplikt på 
eiendommen.  Inngåelse i samdrift regnes som oppfyllelse av driveplikten.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
006/13: Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 

5 bnr. 226 mfl - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.01.2013: 
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. - 
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i: 
 
Bestemmelser 

1. Ny § 8.2 - ”Før det gis tillatelse til nye adkomstveier/parkeringsplasser samt utvidelse 
av fritidsboliger skal tilhørende frisiktsoner opparbeides i tråd med 
reguleringsplanen.” 

2. Ny bestemmelse - ” Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
3. Ny bestemmelse - ”Før det kan gis byggetillatelse til tiltak i sjø i form av brygger, 

småbåthavn og lignende skal det fremlegges fagkyndig rapport i forhold til bølgeslag, 
isgang og lignende med ev. avbøtende tiltak.”  

 
Andre forhold 

4. Arkeologiske registreringer av planområdet jfr. krav fra kulturmyndighetene må 
gjennomføres og bekostes av tiltakshaver og ev. endringer innarbeides i planen før 
den legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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 Rådmannen endret sin innstilling ved følgende tillegg til punkt 4: 
”Alternativt at tiltakshaver må levere skriftlig bekreftelse på at de tar kostnadene ved 
arkeologiske undersøkelser før planen legges ut til offentlig ettersyn.” 

 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo nytt punkt (kart og bestemmelser): 

”Området for småbåtanlegg i sjø deles i to områder: S1, og S2. For område S2 som 
gjelder hytter i planområdet tillates det ikke parkering nede ved båthavnområdet. 
Parkering skal fortrinnsvis foregå på områder avsatt til dette i planen. 

 
For område S2 skal eksisterende båtplasser saneres når nye båtplasser etableres. 

 
Alle nye boder til båtplassene skal lokaliseres på land innenfor området S2 og skal 
begrenses til en bod pr. hyttetomt i planområdet.” 

  
 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling (tillegg) med Carlsens tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-006/13 Vedtak: 
 

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 
mfl. - legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i: 
 
Bestemmelser 

1. Ny § 8.2 - ”Før det gis tillatelse til nye adkomstveier/parkeringsplasser samt 
utvidelse av fritidsboliger skal tilhørende frisiktsoner opparbeides i tråd med 
reguleringsplanen.” 

2. Ny bestemmelse - ” Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
3. Ny bestemmelse - ”Før det kan gis byggetillatelse til tiltak i sjø i form av brygger, 

småbåthavn og lignende skal det fremlegges fagkyndig rapport i forhold til 
bølgeslag, isgang og lignende med ev. avbøtende tiltak.”  

 
Andre forhold 

4. Arkeologiske registreringer av planområdet jfr. krav fra kulturmyndighetene må 
gjennomføres og bekostes av tiltakshaver og ev. endringer innarbeides i planen 
før den legges ut til offentlig ettersyn. 
Alternativt at tiltakshaver må levere skriftlig bekreftelse på at de tar kostnadene 
ved arkeologiske undersøkelser før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Kart og bestemmelser: 

Området for småbåtanlegg i sjø deles i to områder: S1, og S2. For område S2 
som gjelder hytter i planområdet tillates det ikke parkering nede ved 
båthavnområdet. Parkering skal fortrinnsvis foregå på områder avsatt til dette i 
planen. 

 
For område S2 skal eksisterende båtplasser saneres når nye båtplasser 
etableres. 

 
Alle nye boder til båtplassene skal lokaliseres på land innenfor området S2 og 
skal begrenses til en bod pr. hyttetomt i planområdet. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 

 
007/13: Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - tremannsbolig - 

Høgevollsveien 32  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.01.2013: 
Forslag til reguleringsendring for gnr 46 bnr 768 – tremannsbolig – Høgevollsveien 32 - 
Havsø med kart og bestemmelser datert 01.01.2012 vedtas lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt: 
 
1 Det må foretas en trafikkmessig vurdering med utgangspunkt i Høgevollsveien og 

Eigersundsveien for å gi et rettmessig vurdering vedrørende støy og trafikksikkerhet. 
 
2 Det skal settes i bestemmelser og planbeskrivelse BYA etter forskrift om 

utnyttelsesgraden der det spesifiseres hva som er bolig, parkeringsanlegg m.m.  
 
3 Det skal i bestemmelser og planbeskrivelse angis uteoppholdsareal for hver enkel 

leilighet, hva som er privat og hva som er felles fordelt på enhetene. 
 
4 Det må komme klart frem på plankartet og i bestemmelsene hvilke areal som er felles 

og hvilken som er privat, dette inkluderer uteoppholdsareal og samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur. I bestemmelsene skal det angis hvem felles- og privatarealene 
tilhører. 

 
5 Det må settes rekkefølgekrav for opparbeidelse for det som gjelder 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt grøntanlegg. 
 
6 Det skal legges inn symbol for avkjørsel for alle avkjørsler som berøres av 

planområdet. 
7 Sol- og skyggeforhold fra naboer må dokumenteres. 
 
8 Skjema for ROS må fylles ut og kommenteres der dette er nødvendig. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-007/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gnr 46 bnr 768 – tremannsbolig – Høgevollsveien 32 - 
Havsø med kart og bestemmelser datert 01.01.2012 vedtas lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt: 
 
1 Det må foretas en trafikkmessig vurdering med utgangspunkt i Høgevollsveien og 

Eigersundsveien for å gi et rettmessig vurdering vedrørende støy og 
trafikksikkerhet. 

 
2 Det skal settes i bestemmelser og planbeskrivelse BYA etter forskrift om 

utnyttelsesgraden der det spesifiseres hva som er bolig, parkeringsanlegg m.m.  
 
3 Det skal i bestemmelser og planbeskrivelse angis uteoppholdsareal for hver 

enkel leilighet, hva som er privat og hva som er felles fordelt på enhetene. 
 
4 Det må komme klart frem på plankartet og i bestemmelsene hvilke areal som er 

felles og hvilken som er privat, dette inkluderer uteoppholdsareal og 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. I bestemmelsene skal det angis hvem 
felles- og privatarealene tilhører. 

 
5 Det må settes rekkefølgekrav for opparbeidelse for det som gjelder 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt grøntanlegg. 
 
6 Det skal legges inn symbol for avkjørsel for alle avkjørsler som berøres av 

planområdet. 
7 Sol- og skyggeforhold fra naboer må dokumenteres. 
 
8 Skjema for ROS må fylles ut og kommenteres der dette er nødvendig. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
008/13: Høring: Treningsapparater gnr. 39 bnr. 9 - Vannbassengan  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.12.2012: 
Planteknisk Utvalg (PTU) har gjennomgått søknaden og vurdert at naturfitnessbanen ikke vil 
være til hinder for allmennhetens bruk av området. Naturfitnessbanen vil tvert imot være et 
tilretteleggingstiltak slik at flere brukergrupper vil benytte seg av friluftsområdet, i tillegg vil 
bruksverdien på stedet få et bredere spekter for brukerne med en naturfitnessbane. 
 
PTU kan derfor godkjenne at Dalane Friluftsråd anlegger den beskrevne naturfitnessbanen 
ved "Nordsjøen" i Vannbassengan. 
 
Planteknisk Utvalg forutsetter at Friluftsrådet og Egersund Treplantningsselskap står 
ansvarlig for alle kostnader knyttet til opparbeiding, drift og vedlikehold av 
treningsapparatene og området rundt. 
 
Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 
 
 
 



 13

15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-008/13 Vedtak: 

 
Planteknisk Utvalg (PTU) har gjennomgått søknaden og vurdert at naturfitnessbanen 
ikke vil være til hinder for allmennhetens bruk av området. Naturfitnessbanen vil tvert 
imot være et tilretteleggingstiltak slik at flere brukergrupper vil benytte seg av 
friluftsområdet, i tillegg vil bruksverdien på stedet få et bredere spekter for brukerne med 
en naturfitnessbane. 
 
Planteknisk utvalg kan derfor godkjenne at Dalane Friluftsråd anlegger den beskrevne 
naturfitnessbanen ved "Nordsjøen" i Vannbassengan. 
 
Planteknisk utvalg forutsetter at Friluftsrådet og Egersund Treplantningsselskap står 
ansvarlig for alle kostnader knyttet til opparbeiding, drift og vedlikehold av 
treningsapparatene og området rundt. 
 
Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
009/13: Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gnr. 5 

bnr. 142 - Kristian Kvassheim og Morten Møller, Myklebust  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Kristian Kvassheim og Morten Møller om 
oppføring av båtfortøyningsanlegg/pir/brygge på eiendommen gnr. 5 bnr. 142, og finner at 
det ikke kan anbefales dispensasjon som omsøkt, jfr. Plan- og bygningslovens § 19-2.  
Dette da dispensasjonen vil vesentlig tilsidesette hensynet bak reguleringsformålet – 
spesialområde, friluftsområde i sjø i reguleringsplan for BF8- Myklebust fnr. 5 bnr. 28 m.fl.  
  
Søknaden avslås.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 21-4 og reguleringsplan 
for BF8- Myklebust gnr. 5 bnr. 28 m.fl.
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg inhabil i saken da han er i familie og nære venner med 

part i saken, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader. Det var ikke innkalt 
vararepresentant, så det var kun 9 medlemmer ved behandlingen. 
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 ASTRID H. ROBERTSON (H) erklærte seg inhabil i saken da hun er i nær familie og 
gudmor til part i saken, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader. Det var ikke innkalt 
vararepresentant, så det var kun 9 medlemmer ved behandlingen. 

     ---- 0 ---- 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Carlsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannen innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-009/13 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
010/13: Dispensasjon - Parkeringsplass - gnr. 5 bnr. 17 - Bernt 

Berentsen, Stie  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.12.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra regulert jordbruksområde til 
parkeringsplass for fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 17, og har funnet at søknaden må 
avslås. 
 
Etter en konkret helhetsvurdering er det funnet at hensynet til regulert jordbruksareal blir 
vesentlig tilsidesatt da dispensasjonen er egnet til å skape presedens for videre inngrep i 
jordbruksarealet da det ligger flere fritidsboliger i planområdet som får en berettiget 
forventning om at også de kan parkere på annen måte enn vist i reguleringsplanen.  
Videre vil dispensasjonen føre til en utflyting av området avsatt til fritidsboligformål. Dette vil 
medføre ytterligere press og belastning på jorbruksområdet. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for Stie. 
 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har vurdert søknad fra Bernt Berentsen av 10.12.11 om dispensasjon 
fra regulert jordbruksareal til parkering for fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 17, og 
har funnet å kunne anbefale dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 og 
jordlovens § 9. 
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet til regulert jordbruksareal ikke blir 
vesentlig tilsidesatt da det allerede er godkjent landbruksvei på denne eiendom.  
 
Landbruksvei forutsettes opparbeidet med kun naturlige materialer. 
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En mindre utvidelse for å tilrettelegge for snuplass/parkering anses å være en liten 
ulempe, men desto større fordel i forhold til trafikksikkerheten i området. 
 
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for 
uttale.” 

 
Trukket før votering. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-010/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra regulert 
jordbruksområde til parkeringsplass for fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 17, og har 
funnet at søknaden må avslås. 
 
Etter en konkret helhetsvurdering er det funnet at hensynet til regulert jordbruksareal blir 
vesentlig tilsidesatt da dispensasjonen er egnet til å skape presedens for videre inngrep i 
jordbruksarealet da det ligger flere fritidsboliger i planområdet som får en berettiget 
forventning om at også de kan parkere på annen måte enn vist i reguleringsplanen.  
Videre vil dispensasjonen føre til en utflyting av området avsatt til fritidsboligformål. Dette 
vil medføre ytterligere press og belastning på jordbruksområdet. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Stie. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
011/13: Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. Ny 

søknad.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert den nye søknaden fra Svein Myklebust som går ut på at 
han fjerner takvinduet og de to vinduene på fasaden mot nordvest, samtidig som han vil 
beholde fasadene mot nordøst og sørøst som i dag. Planteknisk utvalg innvilger søknaden. 
De vinduene som skal fjernes, må være fjernet innen 01.05.13. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4. 
 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert den nye søknaden fra Svein Myklebust. Planteknisk 
utvalg innvilger den del av søknad som omhandler fasadeendring i front mot Nordøst. 
Øvrige fasader må bringes i samsvar med tidligere godkjente tegninger. Vinduer i 2.etg 
langvegger er ikke i tråd med god byggeskikk for naust.  
De vinduene som skal fjernes, må være fjernet innen 01.05.13.” 
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Votering: 
Carlsens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling 
(FRP+KRF+SP+V). 
 
 
PTU-011/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert den nye søknaden fra Svein Myklebust. Planteknisk 
utvalg innvilger den del av søknad som omhandler fasadeendring i front mot Nordøst. 
Øvrige fasader må bringes i samsvar med tidligere godkjente tegninger. Vinduer i 2.etg 
langvegger er ikke i tråd med god byggeskikk for naust.  
De vinduene som skal fjernes, må være fjernet innen 01.05.13. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
012/13: Omklassifisering av landbruksvei gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - 

Vaksvik, Eigerøy. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Fylkesmannen i Rogaland på Formannskapets 
vedtak i sak 064/11 datert 15.06.11, sammen med merknader til klagen fra Vierdal 
advokatfirma, og har etter samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
og nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Klager gis ikke medhold. Vedtak i Formannskapet sak 064/11 den 15.06.11 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling hos settefylkesmann. 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 ROGER SÆSTAD (AP) erklærte seg inhabil i saken da han er i nært slektskap med part i 

saken, jf. Fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og Terje Vanglo (AP) tok 
sete. 

---- 0 ---- 
 
RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtak i 
Formannskapet sak 064/11 den 15.06.11 sammen med klage fra Vierdal advokatfirma. 
Etter en samlet vurdering har en kommet til at ulempene ved en omklassifisering til vei 
klasse 5, med derav følgende biltrafikk, er så store at Fylkesmannens klage tas til følge. 
De særlige grunnene som evt. måtte eksistere ved en omklassifisering kan ikke veie opp 
for de klare ulempene bilkjøring vil medføre for naturmiljøet, spesielt faunaen, i området. 
Videre vurderer Planteknisk utvalg at denne saken kan skape en uønsket presedens i 
lignende saker.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Tråsaviks forslag (AP + V). 
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PTU-012/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Fylkesmannen i Rogaland på 
Formannskapets vedtak i sak 064/11 datert 15.06.11, sammen med merknader til klagen 
fra Vierdal advokatfirma, og har etter samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet. 
 
Klager gis ikke medhold. Vedtak i Formannskapet sak 064/11 den 15.06.11 
opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling hos 
settefylkesmann. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
013/13: Brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 

Ytstebrødveien 21. Søknad om bortfall av eller reduksjon i 
påløpt tvangsmulkt.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad om at kommunen skal frafalle eller redusere ilagt tvangsmulkt, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden ikke etterkommes da søknaden ikke 
inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det siste vedtaket om 
ileggelse av tvangsmulkt ble fattet.  
 
Opplysningen om at den ulovlige brygga ble fjernet våren 2011 og er blitt erstattet av en ny 
brygge som er i samsvar med gitt tillatelse tilsier i seg selv ikke at søknaden skal 
etterkommes. 
 
Påløpt tvangsmulkt ansees ikke for å være urimelig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5. 
 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-013/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad om at kommunen skal frafalle eller redusere ilagt 
tvangsmulkt, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden ikke etterkommes 
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da søknaden ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det 
siste vedtaket om ileggelse av tvangsmulkt ble fattet.  
 
Opplysningen om at den ulovlige brygga ble fjernet våren 2011 og er blitt erstattet av en 
ny brygge som er i samsvar med gitt tillatelse tilsier i seg selv ikke at søknaden skal 
etterkommes. 
 
Påløpt tvangsmulkt ansees ikke for å være urimelig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
014/13: Søknad om dispensasjon for tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 

107 - Marit Aanestad, Maurholen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.12.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, reguleringsplan for 
Maurholen, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og finner 
etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden.  
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i planen er helt 
konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på 
at kommuneplanen er relativt ny og de følgene en dispensasjon kan ha for andre 
fritidsboliger i planen.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for Maurholen 
og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4.  
 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-014/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, reguleringsplan for 
Maurholen, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og 
finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden.  
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn 
ulempene ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at 
bestemmelsene i planen er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske 
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prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de 
følgene en dispensasjon kan ha for andre fritidsboliger i planen.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for 
Maurholen og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
015/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 15.01.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 15.01.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/46 X 02.01.2013  
Byggesakssjefen delegert 
27.11.- 31.12.12 

 
 
 
15.01.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsaken. 
 
 
 
PTU-015/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 


