
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:10  
Sak – fra / til: 016/13 - 032/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)             H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                    
 H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)             
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                               
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
 FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem) 
  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP – Sæstad, Roger (Medlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Ap – Ege, Anders (varamedlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem)  
                                        – sak 23/13 og 24/13 

SP – Koldal, Bernt (varamedlem) – sak 23/13 

 
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 19/13, 21/13, 22/13, 23/13 og 26/13 fra kl.09.55. 
 Ipadopplæringen utgikk på grunn av sykdom. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

016/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 05.02.2013  

017/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 15.01.2013  

018/13 
Søknad om konsesjon til erverv av en ideell 1/20-del hver av 
driftsenheten gnr./bnr. 101/3 og 102/2 - Hogne Kile, Ann Mari Ravndal, 
Stig-Ivar Johannessen og Ingrid Kullberg 

 

019/13 
Søknad om fradeling av parsell med bolighus - gnr./bnr. 16/6 -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Andreas og Møyfrid 
Stokka -  Heggdalsveien 310 

 

020/13 
Klage fra Fylkesmannen på Eigersund kommune sitt vedtak om å gi 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell til 
boligformål på gnr./bnr. 5/57 - Tor Even Refsland - 3. gangs behandling 

 

021/13 
Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374 
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022/13 
Reguleringsendring for boliger Hamrane (Fuglodden) gnr. 8 bnr. 25 mfl. - 
1. gangsbehandling 

 

023/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gnr. 5 bnr. 142 - 
Kristian Kvassheim og Morten Møller, Myklebust 

 

024/13 Dispensasjon - Garasje gnr. 60 bnr. 686 - Kim Henriksen, Terneveien 13  

025/13 
Dispensasjon - Tilbygg/ Overbygg terrasse - gnr. 5 bnr. 183 - Arnstein 
Skretting, Maurholen 

 

026/13 
Dispensasjon - garasje gnr. 12 bnr. 222 - Ken Leo Akselvoll, Grønedalen 
19 

 

027/13 
Søknad om dispensasjon for 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 199 - Astri 
og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen 

 

028/13 
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling. 

 

029/13 Båthus gnr. 13 bnr. 2057 - Terje Kvamsø. Klagebehandling.  

030/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig gnr. 58 bnr. 5 - Hans 
Petter Helland, Nedre Hellandsveien 45 

 

031/13 Detaljbudsjett 2013 - Teknisk avdeling  

032/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 05.02.2013  
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016/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
05.02.2013  

 

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.02.2013: 
 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
8/13: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til mottatt invitasjon til Landbrukskonferansen 
som skal være i Sandnes 05.03.13, og spurte om noen av medlemmene ønsket å delta. 
Denne konferansen er samme dag som neste møte i Planteknisk utvalg. 

 
  
 
9/13: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) orienterte om at det er rettet opp i vedtaksteksten i 
en reguleringssak (sak 203/12), Dyrnes – Kvå (j.nr.12/25530) hvor det sto dato i stedet 
for navn. ”Feilen” ble oppdaget på plankontoret. 

 
 
 
 
10/13: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om kommunen hadde vært i kontakt med 
Block Watne ang. gatelys langs Hellviksveien på Hellvik. Block Watne har opparbeidet et 
boligfelt med gatelys, men i fortsettelsen av veien er det sterkt behov for ytterligere 3-4 
lysmaster. Dette er en vei som barn bruker til og fra skole/butikk hver dag. Hellvik 
Velforening har sendt kommunen brev med forespørsel om lys langs veien. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER vil se på saken til neste møte. 

 
 
 
11/13: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om fremdriften på reguleringsplanen som 
omfatter Silhuset på Helleland.  Kan dette sjekkes opp. 
 

 
 
 
12/13: 

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om kommunen informerer tiltakshaver når 
en sak skal behandles i Planteknisk utvalg.  
 
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at det ikke er kapasitet til å informere om når en 
sak skal til behandling.  
Han kunne også opplyse om at det tidligere er bestemt (av Miljøutvalget) at nye 
dokumenter/skriv som mottas etter at en sak er satt på sakskartet, ikke skal 
videreformidles til utvalget før møtet.  
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POLITISK SEKRETÆR orienterte om at det kun sendes brev når det er befaring.  
 
 
13/13: 

PLANSJEFEN viste til tidligere vedtak (PTUs møte den 20.11.12) – sak 178/12 - ang. 
Gruset hvor det i bestemmelsene ble endret fra småbåthavn til sentrumsformål (der kan 
anlegges midlertidig småbåthavn i sjø, uten noen……).  
Her er ikke kartet forandret i samsvar med bestemmelsene som ble gjort.  
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) svarte at det som er vist som småbåthavn vises som 
sentrumsformål i kartet. 

 
 
PTU-016/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

017/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
15.01.2013  

 

Forslag til vedtak 22.01.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.01.2013 godkjennes.
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
PTU-017/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.01.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
018/13: Søknad om konsesjon til erverv av en ideell 1/20-del hver av 

driftsenheten gnr./bnr. 101/3 og 102/2 - Hogne Kile, Ann Mari 
Ravndal, Stig-Ivar Johannessen og Ingrid Kullberg  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hogne Kile, Ann Mari 
Ravndal, Stig-Ivar Johannessen og Ingrid Kullberg konsesjon til kjøp av hver sin ideelle 1/20- 
del av gnr./bnr. 101/3 og 102/2 i Eigersund til en samlet pris av kroner kr. 250.000. 
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 101/3 og 102/2 må drives på en skogbruksmessig forsvarlig måte.   
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05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-018/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hogne Kile, Ann 
Mari Ravndal, Stig-Ivar Johannessen og Ingrid Kullberg konsesjon til kjøp av hver sin 
ideelle 1/20- del av gnr./bnr. 101/3 og 102/2 i Eigersund til en samlet pris av kroner kr. 
250.000. 
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 101/3 og 102/2 må drives på en skogbruksmessig forsvarlig måte.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

019/13: Søknad om fradeling av parsell med bolighus - gnr./bnr. 
16/6 -  dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Andreas 
og Møyfrid Stokka -  Heggdalsveien 310   

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Møyfrid og Andreas Stokka  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus 
på ca. 1500 m2  fra gnr. /bnr. 16/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det 
foreligger tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
større enn ulempene. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av 
eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.  

 
   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 bygningsloven § 19-2.  
 

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Møyfrid og Andreas Stokka tillatelse  til 
fradeling av en parsell på ca. 1500 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. 
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller 
flere bruk i nærområdet. 

 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-019/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Møyfrid og Andreas Stokka  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus på 
ca. 1500 m2  fra gnr. /bnr. 16/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger 
tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
større enn ulempene. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av 
eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.  

 
   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 bygningsloven § 19-2.  
 

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Møyfrid og Andreas Stokka tillatelse  til 
fradeling av en parsell på ca. 1500 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. 
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere 
bruk i nærområdet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
020/13: Klage fra Fylkesmannen på Eigersund kommune sitt vedtak 

om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell til boligformål på gnr./bnr. 5/57 - Tor 
Even Refsland - 3. gangs behandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg tar ikke klagen fra Fylkesmannen til følge og opprettholder vedtaket i sak 
PTU-197/12 på møte 11.12.2012 om å gi tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 580 m2 fra 
boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund kommune til boligformål.   
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-020/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg tar ikke klagen fra Fylkesmannen til følge og opprettholder 
vedtaket i sak PTU-197/12 på møte 11.12.2012 om å gi tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund kommune til  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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021/13: Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødveien 374   

 

Rådmannens forslag til 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 Ole Christen Skadberg om fradeling av 
en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.   

 
2. Planteknisk utvalg  avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Ole Christen 

Skadberg om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra 
gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune. 

 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 

1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  
fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen ikke blir 
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.  

 
  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 bygningsloven § 19-2.  
 

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Ole Christen Skadberg tillatelse  til fradeling 
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. 

 
 
Dette med følgende begrunnelse:  

 En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for det biologiske mangfoldet og at 
tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven. 

 Området er tilrettelagt for tilknyttning til offentlig vann og kloakk.” 
 
 
Votering: 
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot i stemme for rådmannens innstilling (SP). 
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PTU-021/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  
fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen ikke blir 
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.  

 
  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 bygningsloven § 19-2.  
 

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Ole Christen Skadberg tillatelse  til fradeling 
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. 

 
 

Dette med følgende begrunnelse:  
 En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for det biologiske mangfoldet og 

at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven. 
 Området er tilrettelagt for tilknyttning til offentlig vann og kloakk. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

022/13: Reguleringsendring for boliger Hamrane (Fuglodden) gnr. 8 
bnr. 25 mfl. - 1. gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 18.01.2013: 
Forslag til reguleringsendring for Hamrane gnr 8 bnr 25 mfl. med kart datert 24.02.12 og 
bestemmelser datert 21.01.13 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn når følgende 
endringer er gjort av tiltakshaver: 
 
Kart 

1 Annen veggrunn vises med 1 meter på hver side. 
2 Kart påføres korrekt dato. 

Bestemmelser 
3 Bestemmelser datert 21.01.2013 erstatter eldre bestemmelser.  

 
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. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10. 
 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling, reguleringsbestemmelsene:  

Punkt 2.1, andre avsnitt: 
…… Maksimum møne/gesimshøyde er satt til henholdsvis 9 og 7 meter 
basert på gjennomsnittlig eksisterende terreng. Garasjens 
utforming……” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Carlsens tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-022/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Hamrane gnr 8 bnr 25 mfl. med kart datert 24.02.12 og 
bestemmelser datert 21.01.13 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn når følgende 
endringer er gjort av tiltakshaver: 
 

Kart 
1. Annen veggrunn vises med 1 meter på hver side. 
2. Kart påføres korrekt dato.  
 

Bestemmelser 
3. Bestemmelser datert 21.01.2013 erstatter eldre bestemmelser.  
4. Tillegg i punkt 2.1, andre avsnitt: 

…… Maksimum møne/gesimshøyde er satt til henholdsvis 9 og 7 meter basert 
på gjennomsnittlig eksisterende terreng. Garasjens utforming……” 

 
Andre forhold 

5. 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. 

 
 

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

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

023/13: 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.  
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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. 

 
 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. 
 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
 
 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 til saken, og Bernt Koldal (SP) 
tok sete.  

 
 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 til saken, og  Liv Tone 
Øiumshaugen (H) tok sete. 

 
    ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-023/13 Vedtak: 

 
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.  
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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.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
024/13: Dispensasjon - Garasje gnr. 60 bnr. 686 - Kim Henriksen, 

Terneveien 13  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.01.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 16.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje med bebygd areal 50 m² og bruksareal 69 m² på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 686 i strid med reguleringsplanens bestemmelser om maksimal 
størrelse på garasje, og har kommet til at søknaden må avslås. 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
reguleringsplanens bestemmelser. Omsøkt garasje innfinner seg ikke i reguleringsplanens 
ønskede bebyggelsesmønster med store boliger og mindre garasjer. 
Behovet for økt lagerplass og garasje kan dessuten løses i samsvar med planen annetsteds 
på eiendommen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har nære 
forretningsforbindelser med firmaet som søker byggetillatelse for søker, jfr. Fvl. § 6, 2.ledd. 
 
LEDER BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Nygård er inhabil i saken.” 
 
Votering habilitet: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.  
 
Liv Tone Øiumshaugen (H) tok sete. 
 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-024/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 16.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje med bebygd areal 50 m² og bruksareal 69 m² på 
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eiendommen gnr. 60 bnr. 686 i strid med reguleringsplanens bestemmelser om 
maksimal størrelse på garasje, og har kommet til at søknaden må avslås. 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
reguleringsplanens bestemmelser. Omsøkt garasje innfinner seg ikke i 
reguleringsplanens ønskede bebyggelsesmønster med store boliger og mindre garasjer. 
Behovet for økt lagerplass og garasje kan dessuten løses i samsvar med planen 
annetsteds på eiendommen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
025/13: Dispensasjon - Tilbygg/ Overbygg terrasse - gnr. 5 bnr. 183 - 

Arnstein Skretting, Maurholen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 18.01.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 01.02.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av tilbygg/overbygg terrasse på ca. 10 m² på eiendommen gnr. 5 bnr. 
183 i strid med kommuneplanens § 2.12.2 om at fritidsboliger ikke kan overstige 75 m² 
bebygd areal, og har kommet til at søknaden må avslås. 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da fritidsboligen allerede er betydelig større enn det 
kommuneplanen åpner for.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om utvidelse med ca 9,5 m2 på eiendom 
5/183, og er kommet til at søknaden kan innvilges da: 

Det er tidligere gitt tillatelse til å utvide hytter i denne planen med inntil 10m2 for 
tilrettelegging for bad/wc. Da tiltakshaver omdisponerer eksisterende areal i hytten til 
bad/wc, kan en utvidelse på 10m2 disponeres til annet formål. 

 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak 
størrelsesbegrensningen i kommuneplanens bestemmelser da denne utvidelse er 
innenfor de allerede innvilgede 10m2 utvidelses muligheter. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en får tilrettelagt for 
bedre forhold med skikkelig vann /avløp, og tilknytting til offentlig vann avløpsnett. 
Det fortusettes at eiendommen tilknyttes offentlig vann og kloakk nett når dette bygges 
ut i området. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.” 

 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen. 

Følge punkter avklares: 
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Er det kommuneplanbestemmelsene på søknadstidspunkt eller på 
behandlingstidspunktet som skal legges til grunn? 
Byggesakssjefen skal synliggjøre tidligere vedtak i Maurholen.” 

 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling og Carlsens forslag kom dermed ikke til votering. 
 
PTU-025/13 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen. 

Følge punkter avklares: 
Er det kommuneplanbestemmelsene på søknadstidspunkt eller på 
behandlingstidspunktet som skal legges til grunn? 
Byggesakssjefen skal synliggjøre tidligere vedtak i Maurholen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
026/13: Dispensasjon - garasje gnr. 12 bnr. 222 - Ken Leo Akselvoll, 

Grønedalen 19  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.01.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.07.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje i strid med regulert byggegrense på eiendommen gnr. 12 
bnr. 222, og har kommet til at søknaden må avslås. 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak den regulerte byggegrensen 
da garasjen plasseres i gatekryss som gjennom byggegrensen ønskes oversiktlig og fri for 
bebyggelse på grunn av trafikale hensyn. Behovet for garasje kan dessuten løses i samsvar 
med planen annetsteds på eiendommen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.07.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje i strid med regulert byggegrense på eiendommen gnr. 
12 bnr. 222, og har kommet til at søknaden anbefales. 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak den regulerte 
byggegrensen. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da da trafikkforholdene ikke 
vil forverres. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.” 
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Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-026/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.07.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje i strid med regulert byggegrense på eiendommen gnr.  
12 bnr. 222, og har kommet til at søknaden anbefales. 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak den regulerte 
byggegrensen. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da da trafikkforholdene ikke 
vil forverres 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
027/13: Søknad om dispensasjon for 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 

bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon fra 
kommuneplanens § 2.12.2 om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 
199, og finner at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
bestemmelsen. Kommuneplanen viser området som HF- område og etter 
kommuneplanbestemmelse § 2.12. 2 er tillatt BYA 75m². Dispensasjon kan derfor ikke gis.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplanen for 
Egersund § 2.12.2. 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-027/13 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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028/13: Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye gjennomgått klagen fra Eger Bygg 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 derfor ikke medhold. Vedtaket i 
sak PTU 120/12, den 28.08.12, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-028/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye gjennomgått klagen fra Eger Bygg 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 derfor ikke medhold. 
Vedtaket i sak PTU 120/12, den 28.08.12, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
029/13: Båthus gnr. 13 bnr. 2057 - Terje Kvamsø. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Terje Kvamsø når det gjelder forbud mot 
takvindu, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 
Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak BMD 448/12 den 25.10.12 opprettholdes.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
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05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-029/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Terje Kvamsø når det gjelder forbud mot 
takvindu, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 
Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak BMD 448/12 den 25.10.12 opprettholdes.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

030/13: Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig gnr. 58 
bnr. 5 - Hans Petter Helland, Nedre Hellandsveien 45  

 

Rådmannens forslag til vedtak 22.01.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon framsatt av Egersund bygg- 
og tomteutvikling AS på vegne av Hans Petter Helland, for oppføring av ny bolig på 
eiendommen gnr 58 bnr 5. Planteknisk utvalg finner at omsøkt bolig med grunnflate 310 m2 
og bruksareal på 510 m2 vesentlig tilsidesetter/overskrider kommuneplanbestemmesenes  
§ 5.1 a)Tiltaket skal tilpasse seg til omkringliggende omgivelser og bebyggelse og b) Max 
tillat BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 225 m2. 
Planteknisk utvalg finner etter en samlet vurdering at søknaden om dispensasjon må avslås 
ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene samlet sett.  
Det aktuelle byggestedet på eiendommen innehar formål LNF med hensyn landbruk i 
kommuneplanens arealdel. Boligen er i sin helhet søkt etablert innenfor 50-metersbeltet til 
vassdrag / Sporavatnet og med utforming og størrelse som vesentlig avviker fra 
kommuneplanens anbefaling.   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 20-4 og 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 – 2022 med tilhørende bestemmelser. 
 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
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PTU-030/13 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

031/13: Detaljbudsjett 2013 - Teknisk avdeling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013: 
1. Planteknisk utvalg vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2013. 

 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Detaljbudsjett 2013 – Teknisk avdeling tas til orientering.” 
 

Trukket før votering. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-031/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2013. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

032/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 05.02.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 22.01.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/2199 X 22.01.2013  
Byggesakssjefen delegert 
01.01.- 21.01.13 

 
 
 
05.02.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om to saker som gjaldt Silkemyra på 
Hellvik. 

 
BYGGESAKSSJEFEN vil svare på dette i neste møte. 
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 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til sak ang. en rast mur på et nytt boligfelt på Hellvik, 
og lurte på hva som er skjedd i denne saken. 

 
 

BYGGESAKSSJEFEN svarte at det sendt brev til ansvarlig søker med pålegg om gebyr. 
Det er i tillegg sendt brev til eier av eiendommen om at muren må sikres. 

 
 
PTU-032/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 



 


