
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 05.03.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:15 Tidspunkt - til:  15:20  
Sak – fra / til: 033/13 - 054/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)              
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)             
AP – Tråsavik, Renate (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: 
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                           H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                           
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem)  H – Fredriksen, Frank (varamedlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
SP – Koldal, Bernt (varamedlem) – sak 35/13 og 37/13       

 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle, plansjef  
Dag Kjetil Tonheim og vei- og utemiljøsjef Jone Chr. Omdal. 
 
 
Merknader til møtet: 

 Ipadopplæring v/Leif Broch fra kl. 08.00 – 10.00. 
 Det ble foretatt befaring i sakene 39/13, 41/13 og 44/13 fra kl.10.00. 
 Møtestart ble satt til kl.12.15 på grunn av sen befaring 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

033/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013  

034/13 
Utbyggingsavtale med Larsen & Bjørkeland for del av Rundevoll-
Hestnes 

 

035/13 
Reguleringsplan for midlertidig massedeponi ifbm. plassering av 
overskuddsmasse forbygging av rassikring for FV 42 ved Gyavatnet 2. 
gangsbehandling 

 

036/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 05.02.2013  

037/13 
Søknad om fradeling av to parseller til bolig, hvor resten av eiendommen 
selges som tilleggsjord til eiendom på Møgedal -  gnr. 83 bnr. 1 -  Gydal,  
Sirdalsveien 720 - Asle Klungland 

 

038/13 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 
og 118/25 som tilleggsjord - Marianne Stangeland 

 

039/13 
Søknad om fradeling av gnr./bnr. 14/10  fra gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 
14/10 - deling av driftsenhet -  Magnus Vold - Veshovdaveien 26 
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040/13 Mindre reguleringsendring Saurdalen boligfelt - Nordre Eigerøy  

041/13 
Dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig gnr. 60 bnr. 194 - Arne Benning, 
Asserveien 29 

 

042/13 
Dispensasjon - Flytebrygge gnr. 8 bnr. 53 - Claus Feyling, 
Grønehaugveien 18 

 

043/13 
Klage på avslag om dispensasjon - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486 

 

044/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig gnr. 58 bnr. 5 - Hans 
Petter Helland, Nedre Hellandsveien 45 

 

045/13 Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid Berntsen.  

046/13 
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy 
fyr. Klagebehandling. 

 

047/13 
Fasadeskilt gnr. 13 bnr. 1512 - G-Sport,  Nytorget 6. Søknad om 
tillatelse til tiltak. 

 

048/13 
Naust gnr. 13 bnr. 2344 - Lene og Tore Dversnes, Lyngtangen 10A. 
Søknad om tilkobling av vann og avløp. 

 

049/13 
Sanitærinstallasjoner naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen  3 

 

050/13 
Ny behandling - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - Astri og 
Tore B. Helvig, Øvre Maurholen 

 

051/13 
Krav om påkobling til felles rensealegg for fritidsbolig på eiendom gnr. 
27 bnr. 12 - Arild Sæstad Refsland, Grødem 

 

052/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av strømstolpe og luftspenn til 
brygge/kai gnr. 60 bnr. 182 - Lars Viland, Hellvik 

 

053/13 Teknisk plan for opprustning av Kjeld Bugges gate og Aarstadgaten  

054/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013  
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033/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
05.03.2013  

 

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.03.2013: 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
14/13: 

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om status for skateparken på Bakkebø. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at byggesøknad er godkjent og det 
er innhentet priser på skateutstyr. Det vil bli asfaltert i løpet april, og forventes klar til 
bruk i mai. 

 
 
 
15/13: 

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om seksjonen følger opp budsjettets verbaldel 
som går på at anbud skal brukes/vurderes i større grad enn før når det gjelder et større 
prosjekt med nytt vann- og avløpssystem fra Tengsastrandveien til Fotland.   
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at vann- og avløpsseksjonen velger 
å ta dette prosjektet selv da det er planlagt og prosjektert i egen regi. Vann- og 
avløpsseksjonen skal i tillegg ha byggeledelse selv. Vil imidlertid samarbeide med 
Dalane Energi som skal legge høyspentkabel her, og sanere sine anlegg i området. 
 
Avdelingen har tatt signalene fra politisk ledelse i forhold til å sette flere anlegg ut på 
anbud. På bakgrunn av erfaringer med sanering av anlegg, og ofte uforutsette funn, 
samt det faktum at her er flere aktører som skal i samme grøft, velger en å kjøre dette 
prosjektet i egen regi 

 
 
 
16/13: 

TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om det finnes trafikksikkerhetsmidler for å bedre 
sikkerheten når det gjelder kryssing av E39 på Helleland. Gang- og sykkelstien går på 
hver side av E39, og ved broen i sentrum av Helleland må veien krysses.  
 
PLANSJEFEN svarte at arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplanen starter denne 
uken (uke 10), og han vil ta kontakt med Statens Vegvesen for å høre om det finnes 
midler. 
 

 
 
17/13: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) viste til spørsmål som Kjell Vidar Nygård (H) stilte i forrige 
møte ang. forlengelse av lysmaster på Hellviksveien på Hellvik, og reguleringsplan når 
det gjelder Silhuset på Helleland. 
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KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER beklaget at hun ikke hadde svar på disse 
spørsmålene i dagens møte, men vil sjekke dette opp til møtet i april. 

 
 
18/13: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om en skulle flytte det første møte i 
mai (fra 14.5. til 7.5.) på grunn av at to medlemmer skulle på utenlandstur. 
 
Utvalget var enige i at de oppsatte møtene går som planlagt. 

 
 
PTU-033/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
034/13: Utbyggingsavtale med Larsen & Bjørkeland for del av 

Rundevoll-Hestnes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.02.2013: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv Eiendomsutvikling 
Dalane AS om utbygging av del av reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes godkjennes. 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-034/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv 
Eiendomsutvikling Dalane AS om utbygging av del av reguleringsplanen for Rundevoll-
Hestnes godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
035/13: Reguleringsplan for midlertidig massedeponi ifbm. 

plassering av overskuddsmasse forbygging av rassikring for 
FV 42 ved Gyavatnet 2. gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2013: 
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 vedtas med følgende endringer i: 
Kart 

1. Hensynssone for ras vises for de områdene som er berørt. 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
05.03.2013 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 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-035/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 vedtas med følgende endringer i: 
Kart 
1. Hensynssone for ras vises for de områdene som er berørt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
036/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 

05.02.2013  
 

Forslag til vedtak 08.02.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.02.2013 godkjennes. 
 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
PTU-036/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.02.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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037/13: Søknad om fradeling av to parseller til bolig, hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til eiendom på Møgedal -  gnr. 
83 bnr. 1 -  Gydal,  Sirdalsveien 720 - Asle Klungland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 19-2 og § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til 
fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk fra 
gnr./bnr. 83/1 i Eigersund. Det settes følgende betingelser for deling:  
 
Resten av eiendommen gnr./bnr. 83/1 og 118/25 selges som tilleggsjord till Marianne 
Stangeland sitt bruk 101/5,7,8, og 16 i Eigersund.     
Parsellene deles i henhold til situasjonskart av 14.11.2011. 
Det kan ikke påregnes å få etablert flere boenheter på boligtomtene i fremtiden.   
Avkjørseltillatelse må avklares med Statens vegvesen før oppmåling.  Parsell 2 som har 
bolighus med adresse Sirdalsveien 720 må sikres tinglyst atkomstrett over parsell 1 ved 
avkjørsel til Sirdalsveien, hvis Statens vegvesen kun godkjenner én felles avkjørsel.   
 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er eier av nabogården til 

tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Bernt Koldal (SP) tok 
sete. 

     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-037/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 19-2 og § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til 
fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk fra 
gnr./bnr. 83/1 i Eigersund. Det settes følgende betingelser for deling:  
 
Resten av eiendommen gnr./bnr. 83/1 og 118/25 selges som tilleggsjord till Marianne 
Stangeland sitt bruk 101/5,7,8, og 16 i Eigersund.     
Parsellene deles i henhold til situasjonskart av 14.11.2011. 
Det kan ikke påregnes å få etablert flere boenheter på boligtomtene i fremtiden.   
Avkjørseltillatelse må avklares med Statens vegvesen før oppmåling.  Parsell 2 som har 
bolighus med adresse Sirdalsveien 720 må sikres tinglyst atkomstrett over parsell 1 ved 
avkjørsel til Sirdalsveien, hvis Statens vegvesen kun godkjenner én felles avkjørsel.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
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038/13: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 som tilleggsjord - Marianne 
Stangeland    

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Marianne Stangeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 83/1 og 118/25 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
2.000.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 83/1 og 118/25 skal legges til og drives sammen med eiendommen gnr./bnr. 101/5, 
7, 8 og 16 i Eigersund som en driftsenhet på en landbruksmessig forsvarlig.   
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om sin habilitet, da han var ugild i forrige sak, og denne 
saken vil få konsekvenser ut fra utfallet av forrige sak (037/13), jf. Fvl. § 6, 2.ledd.  
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Gya er ikke inhabil.” 
 
Votering habilitet: 
Berentsens innstilling enstemmig vedtatt.  
Gya trådte inn igjen. 
 

~ o ~ 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-038/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Marianne 
Stangeland konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 83/1 og 118/25 i Eigersund til en avtalt pris av 
kroner 2.000.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 83/1 og 118/25 skal legges til og drives sammen med eiendommen gnr./bnr. 
101/5, 7, 8 og 16 i Eigersund som en driftsenhet på en landbruksmessig forsvarlig.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
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039/13: Søknad om fradeling av gnr./bnr. 14/10  fra gnr./bnr. 13/52, 
13/175 og 14/10 - deling av driftsenhet -  Magnus Vold - 
Veshovdaveien 26  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven tillatelse  til fradeling av gnr./bnr. 14/10  fra  
gnr./bnr.  13/52, 13/175  og 14/10 i Eigersund. Det settes som vilkår at gnr./bnr. 14/10 blir 
lagt som tilleggsjord til gnr./bnr.  39/3 og 4  i Eigersund, og de blir drevet sammen som en 
driftsenhet.  
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
 
    ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-039/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven tillatelse  til fradeling av gnr./bnr. 14/10 fra  
gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 14/10 i Eigersund. Det settes som vilkår at gnr./bnr. 14/10 blir 
lagt som tilleggsjord til gnr./bnr. 39/3 og 4 i Eigersund, og de blir drevet sammen som en 
driftsenhet.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
 
040/13: Mindre reguleringsendring Saurdalen boligfelt - Nordre 

Eigerøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2013: 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Saurdalen boligfelt som medfører følgende justeringer 
1. Kjøreveg justeres i tråd med kart datert 23.01.2013 
2. Gangveg justeres i tråd med kart datert 23.01.2013 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL. 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-040/13 Vedtak: 
 

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Saurdalen boligfelt som medfører følgende justeringer 
1. Kjøreveg justeres i tråd med kart datert 23.01.2013 
2. Gangveg justeres i tråd med kart datert 23.01.2013 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
041/13: Dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig gnr. 60 bnr. 194 - Arne 

Benning, Asserveien 29  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 11.10.11 om dispensasjon fra regulert formål 
boligområde i plan for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 194, og 
har funnet at søknaden må avslås. 
 
Etter en konkret helhetsvurdering er det funnet at hensynet til formål boligbebyggelse blir 
vesentlig tilsidesatt da dispensasjonen vil vanskeliggjøre realiseringen av reguleringsplanen. 
Kommunestyret i Eigersund kommune har gjennom en omstendelig og detaljert planprosess 
vedtatt at det aktuelle området skal bebygges med boligformål. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Hellvik – felt 3. 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
 
    ---- 0 ---- 
 
RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 11.10.11 om dispensasjon fra regulert  
boligområde for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr.194, og 
har funnet at søknaden kan anbefales. 
 
Hytteeier søker om et beskjedent tilbygg som ikke kommer i konflikt med naboer, ei 
heller er til sjenanse for omgivelsene.  
 
PTU er innforstått med at området i dag er regulert til boligformål, men hytta var allerede 
oppført i god tid før denne reguleringen ble vedtatt og vil bli stående uavhengig av om 
det blir ført opp boliger i området.” 

 
 
Votering: 
Tråsaviks forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 
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PTU-041/13 Vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 11.10.11 om dispensasjon fra regulert  
boligområde for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr.194, og 
har funnet at søknaden kan anbefales. 
 
Hytteeier søker om et beskjedent tilbygg som ikke kommer i konflikt med naboer, ei 
heller er til sjenanse for omgivelsene.  
 
PTU er innforstått med at området i dag er regulert til boligformål, men hytta var allerede 
oppført i god tid før denne reguleringen ble vedtatt og vil bli stående uavhengig av om 
det blir ført opp boliger i området. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
042/13: Dispensasjon - Flytebrygge gnr. 8 bnr. 53 - Claus Feyling, 

Grønehaugveien 18  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.09.11 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av flytebrygge på eiendommen gnr. 8 bnr. 53 i strid med regulert 
friluftsformål, og har kommet til at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak friluftsområde da 
dispensasjonen vil vanskeliggjøre gjennomføringen av planen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-042/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.09.11 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av flytebrygge på eiendommen gnr. 8 bnr. 53 i strid med regulert 
friluftsformål, og har kommet til at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak friluftsområde da 
dispensasjonen vil vanskeliggjøre gjennomføringen av planen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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043/13: Klage på avslag om dispensasjon - Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal, Møgedalsveien 486  

 

Rådmannens forslag til vedtak 11.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klageskriv av 01.10.12 og 09.01.13 fra advokat Elisabeth 
Nygård på vegne av Magne Gravdal når det gjelder avslag på søknad om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av ombygging/ utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages på ble fattet. 
 
Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak PTU-122/12 den 28.08.12 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klageskriv av 01.10.12 og 09.01.13 fra advokat 
Elisabeth Nygård på vegne av Magne Gravdal når det gjelder avslag på søknad om 
dispensasjon og tillatelse til oppføring av ombygging/ utvidelse av båthus på 
eiendommen gnr. 103 bnr. 16, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen 
inneholder opplysninger som tilsier at klagen kan tas til følge og dispensasjon gis. 
 
Klagen tas med dette til følge. Vedtaket i sak PTU-122/12 den 28.08.12 omgjøres etter 
forvaltningslovens § 34. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det 
søkes dispensasjon fra da tiltaket ikke vil være til sjenanse for allmennheten på grunn av 
liten størrelse og utseende. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da tiltakshaver får et 
funksjonelt naust.  
 
Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.” 

 
~ o ~ 

 
 
Votering: 
Alf Tore Sæstads forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling 
(Bjørn Reidar Berentsen og Renate Tråsavik, AP). 
 
 
PTU-043/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klageskriv av 01.10.12 og 09.01.13 fra advokat 
Elisabeth Nygård på vegne av Magne Gravdal når det gjelder avslag på søknad om 
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dispensasjon og tillatelse til oppføring av ombygging/ utvidelse av båthus på 
eiendommen gnr. 103 bnr. 16, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen 
inneholder opplysninger som tilsier at klagen kan tas til følge og dispensasjon gis. 
 
Klagen tas med dette til følge. Vedtaket i sak PTU-122/12 den 28.08.12 omgjøres etter 
forvaltningslovens § 34. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det 
søkes dispensasjon fra da tiltaket ikke vil være til sjenanse for allmennheten på grunn av 
liten størrelse og utseende. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da tiltakshaver får et 
funksjonelt naust.  
 
Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
044/13: 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. 
 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
 
    ---- 0 ---- 
 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad 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 og finner å kunne anbefale dispensasjon.  
 
Planteknisk utvalg finner at omsøkt bolig med grunnflate 310 m2 ikke vesentlig 
tilsidesetter 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 fordi: 

- Ligger ikke i boligfelt – kun to hus i nærheten 
- Huset tilpasser seg de omkringliggende omgivelser og bebyggelse 

 
Planteknisk utvalg finner etter en samlet vurdering at søknaden om dispensasjon kan 
anbefales ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene samlet 
sett. 

Fordeler: 
- 50 meters grensen kan avvikes på grunn av det er den beste plasseringen  
   av  ny bolig. Bruker ikke jordbruksareal. 
- De driver bruket i dag, og overtok i 2011. 
- Det er planlagt økt drift i fremtiden 
- Sikrer aktiviteten på gården 
- Det er plass til dette huset 
- Jordbrukssjefen er positiv og gitt samtykke og avbefaler dispensasjon fra 
kommuneplanen til oppføring av boligen 

 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Erviks forslag (H+SP+FRP). 
 
 
PTU-044/13 Vedtak: 
 

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  
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§ 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. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
045/13: Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid 

Berntsen.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil innvilge søknaden om tillatelse til tiltak og 
dispensasjon ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Altanen godkjennes som omsøkt. 
 
Fordeler ved dispensasjon: 
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk. 
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. Reguleringsplan 
for Marren Øst. 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-045/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil innvilge søknaden om tillatelse til tiltak og 
dispensasjon ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i 
plan- og bygningsloven eller den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
Altanen godkjennes som omsøkt. 
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Fordeler ved dispensasjon: 
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk. 
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. 
Reguleringsplan for Marren Øst. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
046/13: Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 

- Eigerøy fyr. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Glenn Nordskag sammen med uttalelsene fra 
Rogaland fylkeskommune og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen etterkommes 
på ett punkt: De tillates uhøvlede bord som kledning.  
Eier pålegges innen 6 mnd etter at endelig vedtak i saken er fattet å tilbakeføre bygningen til 
det utseende fra 1981 som er dokumentert ved fotografi som på vedlegg 8 til saksforelegget: 
1. Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra vinduer 

som var i 1981, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse, farge, 
oppdeling og materialbruk er i samsvar med vinduene i 1981. Det samme gjelder for 
dører som er skiftet. Jf. uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, datert 01.12.09. Alle 
vinduene skal ha sprosser. 

2. Fargen på bygningen skal være som tidligere, dvs. blågrå. Bruk av uhøvlet kledning 
tillates. 

3. Taktekkingen må samsvare med den taktekkingen i materialvalg og utseende som var i 
1981. 

4. For at bygningen som helhet skal fremstå slik den gjorde i 1981, tillates ikke oppsetting 
av rekkverk rundt øverste etasje. 

 
I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i form 
av dagbøter gjeldende fra 6 måneder etter at endelig vedtak i saken er fattet og til vedtaket i 
denne saken er etterkommet. Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalenderdag. 
  
Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får samme 
virkning som rettskaftig dom. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningsloven § 
32. 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
MAY HELEN H. ERVIKS (FRP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+H+SP+KRF+FRP): 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Glenn Nordskag sammen med uttalelsene 
fra Rogaland fylkeskommune og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis 
medhold på følgende punkter: 
 

1. Det aksepteres at det benyttes PVC i vinduer, men de skal tilbakeføres til utseende 
som vises på bilde fra 1960. 
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- Fyret har disse vinduene og de vinduene vil tåle best vær og vind siden det er så 
utsatt der 

2. Postkort fra 1960 viser at det er rekkverk og dør ut til terrassen. En kan ikke bruke 
døren ut på terrassen uten at det er rekkverk rundt som vil være i strid med 
byggeforskriftene ”hvor det er høydeforskjell mer enn en halv meter må det være 
rekkverk”, derfor tillates det rekkverk. 

3. Fargen på bygningen skal være som tidligere, en blågrå farge.   
4. Det tillates uhøvlet bord som kledning. 
 

 
Begrunnelsen for dette er at klagen inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var 
kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket.” 

 
 
Votering: 
Erviks fellesforslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (V). 
 
 
PTU-046/13 Vedtak: 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Glenn Nordskag sammen med uttalelsene 
fra Rogaland fylkeskommune og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis 
medhold på følgende punkter: 
 

1. Det aksepteres at det benyttes PVC i vinduer, men de skal tilbakeføres til 
utseende som vises på bilde fra 1960. 
- Fyret har disse vinduene og de vinduene vil tåle best vær og vind siden det er 

så utsatt der 
2. Postkort fra 1960 viser at det er rekkverk og dør ut til terrassen. En kan ikke 

bruke døren ut på terrassen uten at det er rekkverk rundt som vil være i strid med 
byggeforskriftene ”hvor det er høydeforskjell mer enn en halv meter må det være 
rekkverk”, derfor tillates det rekkverk. 

3. Fargen på bygningen skal være som tidligere, en blågrå farge.   
4. Det tillates uhøvlet bord som kledning. 

 
Begrunnelsen for dette er at klagen inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke 
var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

047/13: Fasadeskilt gnr. 13 bnr. 1512 - G-Sport,  Nytorget 6. Søknad 
om tillatelse til tiltak.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å sette opp 2 reklameskilt for 
G-sport på Nytorget 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at det gis tillatelse til disse 
skiltene.  
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Planteknisk utvalg er av den oppfatning at de reklameplakatene som er plassert i 
vindusrekken i 2. etasje på fasaden mot nordøst er skjemmende. Det forhåndsvarsels et 
pålegg om at disse reklameplakatene skal fjernes seinest 1 måned etter at endelig vedtak i 
saken foreligger. Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta et slikt pålegg etter at 
merknadsfristen er ute og eventuelle merknader er vurdert. Det orienteres samtidig om at det 
er tillatt å søke om å beholde disse reklameplakatene. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 29-1, 29-2 og 30-3, og 
forvaltningslovens § 16. 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-047/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å sette opp 2 reklameskilt 
for G-sport på Nytorget 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at det gis tillatelse 
til disse skiltene.  
 
Planteknisk utvalg er av den oppfatning at de reklameplakatene som er plassert i 
vindusrekken i 2. etasje på fasaden mot nordøst er skjemmende. Det forhåndsvarsels et 
pålegg om at disse reklameplakatene skal fjernes seinest 1 måned etter at endelig 
vedtak i saken foreligger. Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta et slikt pålegg etter at 
merknadsfristen er ute og eventuelle merknader er vurdert. Det orienteres samtidig om 
at det er tillatt å søke om å beholde disse reklameplakatene. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 29-1, 29-2 og 30-3, og 
forvaltningslovens § 16. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
048/13: Naust gnr. 13 bnr. 2344 - Lene og Tore Dversnes, 

Lyngtangen 10A. Søknad om tilkobling av vann og avløp.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i 
naust på gnr. 13, bnr. 2344, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden 
innvilges. 
 
Det henvises til Eigersund kommune sine VA-normer. Påkobling og anboring skal skje på 
ledningene og ikke inn på eksisterende kummer. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. 
 
Partene har klagerett på vedtaket. 
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05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-048/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i 
naust på gnr. 13, bnr. 2344, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden 
innvilges. 
 
Det henvises til Eigersund kommune sine VA-normer. Påkobling og anboring skal skje 
på ledningene og ikke inn på eksisterende kummer. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. 
 
Partene har klagerett på vedtaket. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
049/13: Sanitærinstallasjoner naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 

Knutsen, Lyngtangen  3  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i 
naust på gnr. 13, bnr. 2050, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden 
innvilges. 
 
Det henvises til Eigersund kommune sine VA-normer. Påkobling og anboring skal skje på 
ledningene og ikke inn på eksisterende kummer. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. 
 
Partene har klagerett på vedtaket. 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-049/13 Vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i 
naust på gnr. 13, bnr. 2050, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden 
innvilges. 
 
Det henvises til Eigersund kommune sine VA-normer. Påkobling og anboring skal skje 
på ledningene og ikke inn på eksisterende kummer. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. 
 
Partene har klagerett på vedtaket. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
050/13: Ny behandling - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - 

Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.02.2013: 
 
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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05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-050/13 Vedtak: 
 

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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
051/13: Krav om påkobling til felles rensealegg for fritidsbolig på 

eiendom gnr. 27 bnr. 12 - Arild Sæstad Refsland, Grødem  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert skriv datert 02.11.12 fra Arild Sæstad Refsland, skriv 
datert 15.08.12 fra Johannes Hvidsten, miljøutvalgets vedtak den 09.12.08 og sakens øvrige 
dokumenter, og finner at Arild Sæstad Refsland må koble seg til det nye felles renseanlegget 
innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken er fattet. Planteknisk utvalg varsler om bruk av 
tvangsmulkt etter forurensningslovens § 73, dersom tiltaket ikke er gjennomført innen 8 uker 
etter at det er fattet endelig vedtak i saken.   
 
Miljøutvalgets vedtak den 09.12.08 vil følges opp ved at det varsles om tvangsmulkt og stilles 
krav om at Arild Sæstad Refsland må koble i fra og tømme eksisterende minirenseanlegg i 
løpet av 8 uker etter at det er fattet endelig vedtak i saken.  
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-051/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert skriv datert 02.11.12 fra Arild Sæstad Refsland, skriv 
datert 15.08.12 fra Johannes Hvidsten, miljøutvalgets vedtak den 09.12.08 og sakens 
øvrige dokumenter, og finner at Arild Sæstad Refsland må koble seg til det nye felles 
renseanlegget innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken er fattet. Planteknisk utvalg 
varsler om bruk av tvangsmulkt etter forurensningslovens § 73, dersom tiltaket ikke er 
gjennomført innen 8 uker etter at det er fattet endelig vedtak i saken.   
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Miljøutvalgets vedtak den 09.12.08 vil følges opp ved at det varsles om tvangsmulkt og 
stilles krav om at Arild Sæstad Refsland må koble i fra og tømme eksisterende 
minirenseanlegg i løpet av 8 uker etter at det er fattet endelig vedtak i saken.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
052/13: Søknad om dispensasjon for oppføring av strømstolpe og 

luftspenn til brygge/kai gnr. 60 bnr. 182 - Lars Viland, Hellvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Lars Viland om dispensasjon for oppføring av 
strømstolpe på eiendommen gnr. 60 bnr. 182, plan- og bygningsloven § 1-8, 
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 formål LNF i kommuneplanens 
arealdel og § 1-8 i plan- og bygningsloven som det søkes dispensasjon 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 tiltaket kan føre til økt privatisering av strandsonen. Det 
legges vekt på de følgene en dispensasjon ha for andre eiendommer i området ved at saken 
danner presedens. Videre legges det vekt på de landskapsmessige hensyn ved at det 
oppføres strømstolpe og luftspenn i nær tilknytning til sjøen. Det vektlegges særlig at 
Fylkesmannen er negativ til dispensasjonssøknaden. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 1-8
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Lars Viland om dispensasjon for 
oppføring av strømstolpe på eiendommen gnr. 60 bnr. 182, plan- og bygningsloven § 
1-8, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og finner 
etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.  
 
Formålet bak plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet 
langs sjø blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom: 
1. Det er bare forlengelse av dagens luftspenn 
2. På grunn av at det er fjell her, blir det mindre naturinngrep. 

 
 
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningsloven §§ 11-6 og 1-8”
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Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP). 
 
 
PTU-052/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Lars Viland om dispensasjon for 
oppføring av strømstolpe på eiendommen gnr. 60 bnr. 182, plan- og bygningsloven § 1-
8, 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 formål LNF i 
kommuneplanens arealdel og § 1-8 i plan- og bygningsloven som det søkes 
dispensasjon 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 tiltaket kan 
føre til økt privatisering av strandsonen. Det legges vekt på de følgene en dispensasjon 
ha for andre eiendommer i området ved at saken danner presedens. Videre legges det 
vekt på de landskapsmessige hensyn ved at det oppføres strømstolpe og luftspenn i nær 
tilknytning til sjøen. Det vektlegges særlig at Fylkesmannen er negativ til 
dispensasjonssøknaden. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og 
 bygningsloven §§ 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
053/13: Teknisk plan for opprustning av Kjeld Bugges gate og 

Aarstadgaten  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2013: 
 
Planteknisk utvalg har gjennomgått Teknisk plan for opprustning av Aarstadgaten og Kjeld 
Bugges gate og godkjenner planen med følgende merknad: 
 

1) Kapittel 6.7 siste avsnitt: stolper og armatur til gatebelysning i planområdet utføres i 
fargen RAL9005 sort. 

 
2) … 
  

 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-053/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg har gjennomgått Teknisk plan for opprustning av Aarstadgaten og Kjeld 
Bugges gate og godkjenner planen med følgende merknad: 
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1) Kapittel 6.7 siste avsnitt: stolper og armatur til gatebelysning i planområdet utføres i 
fargen RAL9005 sort. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
054/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013  
 
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 05.03.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/2439 I 17.12.2012 
Kommunenes 
sentralforbund 

Kommunens rolle som arealplanmyndighet - 
tilbud om 3. folkevalgtdag om 
arealplanlegging 

2 12/30985 MP 04.12.2012  
Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte  
05.12.2012 

3 13/3201 I 12.01.2013 Statens vegvesen 
Vedtaksbrev - fartsgrense 40 km/t deler av 
Hestnesveien 

4 13/3645 I 22.01.2013 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Rapport fra tilsyn med brann- og 
redningsvesenets forebyggende arbeid i 
Eigersund og Bjerkreim kommuner 

5 13/4698 X 13.02.2013 Randi Haugstad Vedrørende kommuneplanbestemmelser 

6 13/1921 U 18.01.2013 Multiconsult AS 
Godkjenning av ansvarsrett for 
utstikking/innmåling va og veg-anlegg gnr 60 
bnr 440 Silkemyre boligfelt 

7 13/490 X 07.01.2013  Godkjente tegninger VVA-opp gnr 60 bnr 440 

8 13/443 U 07.01.2013 Hellvik byggservice AS 
Igangsettingstillatelse for opparbeidelse av 
boligområde del gnr. 60 bnr. 440 - Hellvik 

9 12/30669 I 07.11.2012 Multiconsult AS 
Søknad om tillatelse i ett trinn opparbeidelse 
av boligområde gnr. 60 bnr. 440 - Hellvik 

10 13/1104 X 10.01.2013  Godkjent situasjonskart 

11 13/1103 U 10.01.2013 
Eigersund kommune;  
Helge Waage 

Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom 
gnr. 60 bnr. 440 - Eigersund kommune, 
Hellvik 

12 13/4833 X 14.02.2013  Byggesakssjefen delegert 22.1.-13.2.13 
 
 
 
 
05.03.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
5 Vedrørende kommuneplanbestemmelser 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) stilte spørsmål om kommuneplanbestemmelser/ 
reguleringsbestemmelser, hvilke gjelder, og til hvilket tidspunkt gjøres de gjeldende. 
 
PLANSJEFEN orienterte om at det er kommuneplanbestemmelsene på vedtakstidspunktet 
som gjelder 
    ---- 0 ---- 
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Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
    ---- 0 ---- 
 
 
PTU-054/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


