
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 16.04.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:10 Tidspunkt - til:   15:45 
Sak – fra / til: 055/13 - 081/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)             H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                          
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)             
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                               
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FrP – Helland, Hans Petter (Varamedlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
SP – Koldal, Bernt (varamedlem) – sak 56/13                      

AP – Ege, Anders (varamedlem) – sak 57/13 og 58/13  

 
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 64/13, 67/13, 73/13, 74/13, 75/13, 76/13, 77/13 og 
79/13 fra kl.08.00. 

 Møtestart ble satt til kl.12.10 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 
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Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

055/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013  

056/13 
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved Gyavatnet - del ll - 2. 
gangsbehandling 

 

057/13 
Reguleringsendring og konsekvensutredning for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - 2. gangsbehandling 

 

058/13 
Reguleringsendring - boliger med tilhørende funksjoner på gnr. 60 bnr. 237 
mfl., Hellvik - 2. gangsbehanlding 

 

059/13 Utbyggingsavtale Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.f.  

060/13 Utbyggingsavtale Leidlandshagen  

061/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013  

062/13 
Søknad om fradeling av parsell med bolighus - resten av eiendommen selges 
som tilleggsjord gnr. 16 bnr. 6 - Andreas og Møyfrid Stokka - 2. gangs 
behandling 

 

063/13 
Søknad om fradeling av en parsell med formål tilleggsareal til nabobruk gnr. 
72 bnr. 3, 7 og 13 - Terje Rugland 

 

064/13 
Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten av eiendommen 
selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - Odd Arvid Klungland 

 

065/13 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom gnr. 13 bnr. 2197 - 
Randi L. H. Birkeland 

 

066/13 Mindre reguleringsendring B3 /B22 på Hestnes  

067/13 
Forespørsel-Reguleringsendring-fjerning av fortau-Havnegården, Strandgaten 
gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. 

 

068/13 
Mindre reguleringsendring hytteområde gnr. 49 bnr. 96 - Kjeøy og 
Tengsstranda 

 

069/13 
Klage fra Rune Løge og Kristin Lode-Reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 
og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik 

 

070/13 
Klage fra Sigurd Faa på reguleringsendring for gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. 
- Seksarvågen/Seksarvik 

 

071/13 
Klage fra Tove og Dag Tvedt på reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik 

 

072/13 
Naust og brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21. Klagebehandling. 

 

073/13 
Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - Toralf Egeland, Hovland. 
Søknad om endring av tillatelse. 

 

074/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg/påbygg, samt søknad om 
fasadeendring, gnr. 13 bnr. 560 - Cecilie Waland Abelsen og Aleksander 
Gimsøy Abelsen, Rundevollsveien 41, Egersund 

 

075/13 Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 550. Søknad om  
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tillatelse til tiltak og dispensasjon. - Eigelandsvatnet 

076/13 
Klage - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 
645 (Heien, Ytstebrød) 

 

077/13 
Klage - Bolig og garasje -  gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 
643 (Heien, Ytstebrød) 

 

078/13 Klager gebyr vann og avløp gnr. 7 bnr. 50  

079/13 
Høring: Innføring av gjennomkjøring forbudt i Skarpabrådet, Trettevollsveien 
og deler av Aarstadsgaten 

 

080/13 Veinormal for Eigersund kommune  

081/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013  
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055/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
16.04.2013  

 

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.04.2013: 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
19/13: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om hvorfor anleggsveien ut til 
pumpestasjonen på Ytstebrød må fjernes da denne nå brukes som turvei. I forbindelse 
med vedlikehold på pumpestasjonen bør vel også denne veien brukes til dette formålet. 

 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at det ble søkt om en midlertidig vei, og en midlertidig 
tillatelse til dette ble gitt til vann- og avløpsavdelingen. Tillatelsen er utgått, og det må 
søkes på nytt. 

 
 
 
20/13: 

ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om hvorfor Skanska ikke får et betydelig 
høyere gebyr enn allerede gitt når det har blitt bygd en trafostasjon ulovlig ved 
boligblokkene ved Amfi Eikunda.  

 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at det kan ikke gis overtredelsesgebyr – men kun 
ulovlighetsgebyr. Når det gjelder bygg som er oppført etter 1.7.2010 kan også 
overtredelsesgebyr ilegges. 

 
 
 
21/13: 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til et tidligere spørsmål fra Kjell Vidar 
Nygård ang. forlengelse av gatelys på Hellviksveien på Hellvik, og svarte at kommunen 
ikke kan finne noen henvendelse fra Hellvik velforening når det gjelder dette spørsmålet. 
Block Watne har satt opp gatelys i forbindelse med et nytt boligfelt her, men det mangler 
et par lysstolper på strekningen videre mot butikken.  
 
Administrasjonen vil sende ny henvendelse til velforeningen. 

 
 
 
22/13: 

PLANSJEFEN viste til et tidligere spørsmål fra Kjell Vidar Nygård ang. reguleringsplan 
for en vei til Silhuset på Helleland, og orienterte om at det tidligere var avsatt 60000,- til 
omregulering av Ramslandsplanen hvor denne veien også inngår. En har vurdert det 
som formålstjenelig å foreta en samlet regulering av området. Etter en sondering i 
markedet viser det seg at de avsatte midlene ikke tilstrekkelig til å få regulert området og 
en er i ferd med å vurdere ulike løsninger herunder om en kan ta en større del av 
reguleringsplanarbeidet selv og/eller at en kan skaffe midler til dette planarbeidet. Det 
må også gjennomføres en geologisk vurdering av fagkyndige som det ikke er satt av 
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midler til. Arbeidet er ikke formelt startet opp enda, men det er gjennomført skissestudie i 
forhold til fortetting av deler av området. 
 
TOR OLAV GYA (SP) la til at starten til dette spørsmålet var at kommunen hadde anlagt 
vei til Silhuset uten at det var regulert til dette. 

 
 
23/13: 

PLANSJEFEN svarte på spørsmål som ble stilt av Tor Olav Gya (i møtet i mars) når det 
gjaldt trafikksikkerhetsmidler for å bedre sikkerheten når myke trafikanter skal krysse 
E39 på Helleland. Her går gang- og sykkelstien på hver side av veien.  
Det er imidlertid ikke avsatt midler til dette (svar fra Statens Vegvesen). Kommunen må 
evt. komme med innspill hvis dette ønskes. En må få inn dette i egen 
trafikksikkerhetsplan. 

 
 
PTU-055/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
056/13: Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved 

Gyavatnet - del ll - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.03.2013: 
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart sist revidert 
18.02.13 og bestemmelse sist revidert 07.03.13 blir vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
 
16.04.2013 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-056/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart sist 
revidert 18.02.13 og bestemmelse sist revidert 07.03.13 blir vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 

057/13: Reguleringsendring og konsekvensutredning for Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - 2. 
gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013: 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 ROGER SÆSTAD (AP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er bror til part i saken (daglig 

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

 
---- 0 ---- 

 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til tidligere stilte spørsmål om sin habilitet da hans 

firma har kjøpt noen tomter av Bertelsen & Garpestad, og i den handelen følger det med 
eierandeler i felles mark (i nabogrense, omhandler ikke planen), jfr. Fvl. § 6, 2.ledd. Han 
ble den gang erklært habil i saken, og er fortsatt habil i behandlingen. 

 
---- 0 ---- 

 
ASTRID H. ROBERTSON (H) viste til at dette er 2.gangs behandling, og da må som fremlagt i 
rådmannens innstilling tas bort. 

---- 0 ---- 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Robertsons endring enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-057/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde vedtas. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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058/13: Reguleringsendring - boliger med tilhørende funksjoner på 

gnr. 60 bnr. 237 mfl., Hellvik - 2. gangsbehanlding  
 

Rådmannens forslag til vedtak 18.03.2013: 
Forslag til reguleringsendring for boliger med tilhørende funksjoner på gnr. 60 bnr. 237 mfl., 
Hellvik vedtas med følgende endringer i kart og bestemmelser: 
 
Bestemmelsene 

1. ”Det åpnes opp for at plassering av lekeplassene L1 og L2 kan justeres innforbi BKS1 
og BKS2  ved detaljprosjektering av disse områdene. Det åpnes opp for å samle de til 
en lekeplass innforbi BKS1 eller BKS2.” 

Kart 
2. Kurvatur i den nordligste svingen i f-kjøreveg 2 justeres. 
3. Nummerering i bestemmelsene justeres i tråd med benevnelse på plankartet. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
  
 RENATE TRÅSAVIK (AP) erklærte seg ugild i saken da hun er datter til part i saken,           

jf. fvl. § 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Anders Ege (AP) tok sete. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-058/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger med tilhørende funksjoner på gnr. 60 bnr. 237 
mfl., Hellvik vedtas med følgende endringer i kart og bestemmelser: 
 
Bestemmelsene 

1. ”Det åpnes opp for at plassering av lekeplassene L1 og L2 kan justeres innforbi 
BKS1 og BKS2  ved detaljprosjektering av disse områdene. Det åpnes opp for å 
samle de til en lekeplass innforbi BKS1 eller BKS2.” 

Kart 
2. Kurvatur i den nordligste svingen i f-kjøreveg 2 justeres. 
3. Nummerering i bestemmelsene justeres i tråd med benevnelse på plankartet. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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059/13: Utbyggingsavtale Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.f.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013: 
 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hovland Gruppen AS om 
utbygging av gnr. 8, bnr. 100 m.fl., Hamraneveien på Eigerøy godkjennes. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-059/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hovland Gruppen AS 
om utbygging av gnr. 8, bnr. 100 m.fl., Hamraneveien på Eigerøy godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
060/13: Utbyggingsavtale Leidlandshagen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS om utbygging av gnr. 7, bnr. 1, 4, 50, kalt Leidlandshagen, på Eigerøy 
godkjennes. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild da hans firma kan komme i betraktning i 

området, jf. fvl. § 6, 2 ledd, og trådte ut. Det fremkom ingen merknader til saken. Det var 
ikke innkalt vararepresentant, så det var kun 10 medlemmer tilstede under behandlingen. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-060/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS om utbygging av gnr. 7, bnr. 1, 4, 50, kalt Leidlandshagen, på 
Eigerøy godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
061/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 

05.03.2013  
 

Forslag til vedtak 03.04.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.03.2013 godkjennes. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
PTU-061/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.03.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

062/13: Søknad om fradeling av parsell med bolighus - resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord gnr. 16 bnr. 6 - Andreas 
og Møyfrid Stokka - 2. gangs behandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 Møyfrid og Andreas 
Stokka tillatelse til fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1500 m2  fra gnr. /bnr. 16/6 i 
Eigersund til boligformål. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av 
eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.  
Det settes også som vilkår at parsellen deles i tråd med situasjonskart av 17.01.2013.  
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-062/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 Møyfrid og Andreas 
Stokka tillatelse til fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1500 m2  fra gnr. /bnr. 
16/6 i Eigersund til boligformål. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av 
eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.  
Det settes også som vilkår at parsellen deles i tråd med situasjonskart av 17.01.2013.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

063/13: Søknad om fradeling av en parsell med formål tilleggsareal 
til nabobruk gnr. 72 bnr. 3, 7 og 13 - Terje Rugland  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell 

på ca. 182 dekar fra gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 i Eigersund kommunene. Det settes som 
betingelse for deling at parsellene selges og legges som tilleggsjord til en eller flere 
naboeiendommer.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til 

fradeling av en parsell på ca. 182 dekar fra gnr.7bnr. 72/3, 7 og 13 i Eigersund.   
Det settes som betingelse for deling at parsellen selges og legges som tilleggsjord til 
en eller flere naboeiendommer.  

 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-063/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 182 dekar fra gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 i Eigersund kommunene. Det settes som 
betingelse for deling at parsellene selges og legges som tilleggsjord til en eller flere 
naboeiendommer.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til 

fradeling av en parsell på ca. 182 dekar fra gnr.7bnr. 72/3, 7 og 13 i Eigersund.   
Det settes som betingelse for deling at parsellen selges og legges som tilleggsjord til 
en eller flere naboeiendommer.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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064/13: Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - 
Odd Arvid Klungland  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 

parsell på ca. 4 dekar fra  gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune.   
 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 
fradeling av en parsell på  ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund.  

 
3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne anbefale dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig på ca. 3 dekar. 
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.  

4. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Odd Arvid Klungland tillatelse til fradeling 
av en parsell med bolig på ca. 3 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller 
flere bruk i nærområdet. 

 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-064/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 
parsell på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune.   

 
2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 

fradeling av en parsell på ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund.  
 
3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
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kunne anbefale dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig på ca. 3 dekar. 
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.  

4. Planteknisk utvalg gir etter § 12 i jordloven Odd Arvid Klungland tillatelse til fradeling av 
en parsell med bolig på ca. 3 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere 
bruk i nærområdet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
065/13: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom gnr. 

13 bnr. 2197 - Randi L. H. Birkeland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Randi Birkeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 13/2197 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 400.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 13/2197 må drives på en landbruksmessig forsvarlig måte.  
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-065/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Randi Birkeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 13/2197 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 400.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 13/2197 må drives på en landbruksmessig forsvarlig måte.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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066/13: Mindre reguleringsendring B3 /B22 på Hestnes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.03.2013: 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Rundevoll-Hestnes som medfører følgende justeringer 
1. Taktype endres ved at begrensning til saltak i tabell for B23 i § 2.4 tas vekk.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-066/13 Vedtak: 
 

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Rundevoll-Hestnes som medfører følgende justeringer 
1. Taktype endres ved at begrensning til saltak i tabell for B23 i § 2.4 tas vekk.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

067/13: Forespørsel-Reguleringsendring-fjerning av fortau-
Havnegården, Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013: 
Planteknisk utvalg fraråder at regulert fortau fjernes i forbindelse med reguleringsendring for 
Havnegården-gnr 13 bnr 1868 m.fl.-Strandgaten. Dette begrunnes med: 
 
1 Kommunen har ansvar for å ivareta sikkerheten og hensyn til myke trafikanter ved 

planlegging i kommunen hvor barn og unges utgjør en vesentlig del av denne gruppen. 
 
2 Fjerning av fortau er en endring medfører en negativ konsekvens for myke trafikanter og 

allmennheten for øvrig.  
 
2 Kjøreveien gjennom området er smal og uoversiktlig, og det er uakseptabelt å lede myke 

trafikanter ut i vegbanen. Fjerning av regulert fortau vil minske muligheten for etablering 
av fremtidig gangforbindelse forbi Havnebygget og Havnegården som er 
hovedgangforbindelse gjennom området. Dette vil bidra til en samfunnsmessig uheldig 
løsning. 

 
3 Fylkesrådmannen har varslet mulig innsigelse mot et planforslag som ikke sikrer 

tilstrekkelig tilgjengelighet for allmennheten hvor trafikksikkerheten er ivaretatt. 
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4 Statens vegvesen anbefaler at gangforbindelsen opprettholdes og at denne sees i en 

overordnet sammenheng da den vil være del av en naturlig trasè for myke trafikanter. 
 
5. Felles brukerutvalg og barnas representant i plansaker sier nei til fjerning av fortau 

gjennom området.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H+FRP+SP): 

1. ”Hensynet til myke trafikanter skal legges til grunn og være styrende for valg av 
løsninger og utforming. 

2. Parkering inntil muren mot Strandgaten aksepteres i utgangspunktet ikke. Det må ev. 
fremlegges en fagkyndig rapport som klart dokumenterer at dette kan gjøres uten fare 
for skader eller erstatningsansvar for kommunen pga. brøyting o.l. i Strandgaten – 
dvs. sikker avstand må defineres. Snitt må utarbeides. 

3. Prinsippet om universell utforming av utearealene herunder inngangsparti legges til 
grunn og skal dokumenteres.  

4. Det tillates ikke etablering av konstruksjoner/gjerde mot Strandgaten som reduserer 
sikten mot sjøen. 

5. Hensynet til havnetrafikken må ivaretas. 
6. Vegnormalen legges til grunn for utforming av trafikkareal. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4” 

 
 
Votering: 
Carlsens fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-067/13 Vedtak: 
 

1. Hensynet til myke trafikanter skal legges til grunn og være styrende for valg av 
løsninger og utforming. 

2. Parkering inntil muren mot Strandgaten aksepteres i utgangspunktet ikke. Det må 
ev. fremlegges en fagkyndig rapport som klart dokumenterer at dette kan gjøres uten 
fare for skader eller erstatningsansvar for kommunen pga. brøyting o.l. i Strandgaten 
– dvs. sikker avstand må defineres. Snitt må utarbeides. 

3. Prinsippet om universell utforming av utearealene herunder inngangsparti legges til 
grunn og skal dokumenteres.  

4. Det tillates ikke etablering av konstruksjoner/gjerde mot Strandgaten som reduserer 
sikten mot sjøen. 

5. Hensynet til havnetrafikken må ivaretas. 
6. Vegnormalen legges til grunn for utforming av trafikkareal. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
068/13: Mindre reguleringsendring hytteområde gnr. 49 bnr. 96 - 

Kjeøy og Tengsstranda  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013: 
Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring for hytteområde gnr 49 bnr 96-Kjeøy og 
Tengsstrand hvor bestemmelsens § 1, punkt 1.3 Byggeområder for eksisterende 
fritidsboliger, underpunkt 1.3.1 påfølgende ordlyd tilføyes : 
 
Eksisterende fritidsbolig som er mindre enn BYA 65 m² tillates utvidet til inntil BYA 65 m² 
med gesims og mønehøyde på henholdsvis 2,5 meter og 4,5 meter målt fra topp grunnmur 
0,5 meter over ferdig planert terreng. Fritidsboligen må tilpasses eksisterende bebyggelse og 
landskap. På fritidsboliger som ligger ved sjø må utvidelsen skje vekk fra sjøen. I de tilfeller 
der det er et krav at utvidelsen må skje fra sjøen, kan kommunen tillate at bygningen 
kommer utenfor inntegnet byggeområde for fritidsboliger. 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-14 jf. § 12-4. 
 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-068/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring for hytteområde gnr 49 bnr 96-
Kjeøy og Tengsstrand hvor bestemmelsens § 1, punkt 1.3 Byggeområder for 
eksisterende fritidsboliger, underpunkt 1.3.1 påfølgende ordlyd tilføyes : 
 
Eksisterende fritidsbolig som er mindre enn BYA 65 m² tillates utvidet til inntil BYA 65 m² 
med gesims og mønehøyde på henholdsvis 2,5 meter og 4,5 meter målt fra topp 
grunnmur 0,5 meter over ferdig planert terreng. Fritidsboligen må tilpasses eksisterende 
bebyggelse og landskap. På fritidsboliger som ligger ved sjø må utvidelsen skje vekk fra 
sjøen. I de tilfeller der det er et krav at utvidelsen må skje fra sjøen, kan kommunen 
tillate at bygningen kommer utenfor inntegnet byggeområde for fritidsboliger. 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-14 jf. § 12-4. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 



 17

069/13: Klage fra Rune Løge og Kristin Lode-Reguleringsendring 
gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik  

 

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013: 
 

1. Planteknisk utvalg finner grunn til å ta klagen fra Rune Løge og Kristin Lode datert 
05.06.2012 til følge. 

 

2. Reguleringsbestemmelsens § 2 Bebyggelse og anlegg endres under punkt 2.1 
Fritidsbebyggelse til påfølgende ordlyd: 

 
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1) 

 
2.1 Fritidsbebyggelse BF1 – BF3 

 
BF1-BF3 
Det tillates oppført fritidsboliger på de eiendommer som vist på plankartet med 
nummerering. Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle båthus med 
båtopplagring i underetasje og rom for varig opphold i 1. etasje.  
Takvinkel 35o-45o og maks. gesimshøyde 3,5 meter (målt i forhold til planert terreng). 
Maks tillatt bebygd areal BYA er 60 m2. Nye bygninger skal tilpasses nåværende 
naustbebyggelse. 

 
Det er ikke tillatt å legge inn vann i fritidsbebyggelsen med mindre det foreligger godkjent 
utslippstillatelse. Biologisk toalett med min. 2 kammer skal benyttes.  

 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL jf. § 1-9 og § 12-12. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-069/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg finner grunn til å ta klagen fra Rune Løge og Kristin Lode datert 
05.06.2012 til følge. 

 

2. Reguleringsbestemmelsens § 2 Bebyggelse og anlegg endres under punkt 2.1 
Fritidsbebyggelse til påfølgende ordlyd: 

 
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1) 

 
2.1 Fritidsbebyggelse BF1 – BF3 
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BF1-BF3 
Det tillates oppført fritidsboliger på de eiendommer som vist på plankartet med 
nummerering. Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle båthus 
med båtopplagring i underetasje og rom for varig opphold i 1. etasje.  
Takvinkel 35o-45o og maks. gesimshøyde 3,5 meter (målt i forhold til planert 
terreng). Maks tillatt bebygd areal BYA er 60 m2. Nye bygninger skal tilpasses 
nåværende naustbebyggelse. 

 
Det er ikke tillatt å legge inn vann i fritidsbebyggelsen med mindre det foreligger 
godkjent utslippstillatelse. Biologisk toalett med min. 2 kammer skal benyttes.  

 
 

Vedtaket er gjort i henhold til PBL jf. § 1-9 og § 12-12. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
070/13: Klage fra Sigurd Faa på reguleringsendring for gnr. 2 bnr. 6, 

22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013: 
1. Planteknisk utvalg finner ikke grunn til å ta klagen fra Sigurd Faa til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i 
Rogaland med følgende uttalelse: 

Planteknisk utvalg i Eigersund kommune slutter seg til rådmannens vurdering, slik den 
fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge 

3. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må 
stanses. 

4. Etablering av parkeringsplass kan kun skje gjennom reguleringsendring og gis en 
behandling jf. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14. 

 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-070/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg finner ikke grunn til å ta klagen fra Sigurd Faa til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i 
Rogaland med følgende uttalelse: 

Planteknisk utvalg i Eigersund kommune slutter seg til rådmannens vurdering, slik den 
fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge 
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3. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må 
stanses. 

4. Etablering av parkeringsplass kan kun skje gjennom reguleringsendring og gis en 
behandling jf. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

071/13: Klage fra Tove og Dag Tvedt på reguleringsendring gnr. 2 
bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik  

 

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013: 
1. Planteknisk utvalg finner grunn til å ta klage punkt 1 fra Tove og Dag Tvedt til følge. 

Planområdets begrensning justeres slik at den går i rett linje fra eiendomsgrensen 
mellom gnr 2 bnr 48 og gnr 2 bnr 75 og sørover som vist på vedlagt plankart. 

2. Vedrørende klagers punkt 2 er det ikke innkommet ny momenter i saken som ikke ble 
vurdert under 2. gangsbehandling. Reguleringsendringen gikk ut på å slå sammen 3 
planer samt justere plankartet etter dagens situajon slik det var varslet. Planteknisk 
utvalg finner derfor ikke grunn til å ta klage punkt fra Tove og Dag Tvedt til følge. 

3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i 
Rogaland med følgende uttalelse: 
Planteknisk utvalg i Eigersund kommune slutter seg til rådmannens vurdering, slik den 
fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge 

4. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-071/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg finner grunn til å ta klage punkt 1 fra Tove og Dag Tvedt til følge. 
Planområdets begrensning justeres slik at den går i rett linje fra eiendomsgrensen 
mellom gnr 2 bnr 48 og gnr 2 bnr 75 og sørover som vist på vedlagt plankart. 

2. Vedrørende klagers punkt 2 er det ikke innkommet ny momenter i saken som ikke ble 
vurdert under 2. gangsbehandling. Reguleringsendringen gikk ut på å slå sammen 3 
planer samt justere plankartet etter dagens situajon slik det var varslet. Planteknisk 
utvalg finner derfor ikke grunn til å ta klage punkt fra Tove og Dag Tvedt til følge. 

3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i 
Rogaland med følgende uttalelse: 
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Planteknisk utvalg i Eigersund kommune slutter seg til rådmannens vurdering, slik den 
fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge 

4. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må 
stanses. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

072/13: Naust og brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar 
Gullestad, Ytstebrødveien 21. Klagebehandling.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg 
og Reidar Gullestad, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold 
ettersom klagen ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet. 
Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak PTU-013/13, den 15.01.13, opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-072/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke 
gis medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke 
var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak PTU-013/13, den 15.01.13, opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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073/13: Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - Toralf 
Egeland, Hovland. Søknad om endring av tillatelse.  

 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om endring av gitt tillatelse til tiltak fra Lagård 
bygg AS på vegne av Toralf Egeland, datert den 05.03.12, med seinere innleverte justerte 
tegninger datert den 07.02.13 samt nabomerknader, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at søknaden godkjennes som omsøkt bortsett fra at: 

 Terrassen kan kun ha en bredde på 4,0 m målt fra sørveggen av hovedetasjen i 
fritidsboligen. Dette medfører at den delen av terrassen som er bygget ut over dette, 
må fjernes innen 3 måneder etter at endelig vedtak i denne saken foreligger.  

 Trekantvinduet i mønet på hagestua utgår.  
 
Det forhåndsvarsles at ansvarlig søker, Lagård bygg AS, og ansvarlig utførende for 
betongarbeidene, Espeland Forskaling AS, vurderes ilagt et overtredelsesgebyr på kr 
25.000,- hver for at det er oppført en grunnmur og terrasse som avviker sterkt fra godkjente 
tegninger. Byggesakssjefen pålegges å sende forhåndsvarsel om dette til de nevnte 
virksomhetene. Byggesakssjefen gis fullmakt til å ilegge overtredelsesgebyr etter at fristen 
for å komme med merknader til forhåndsvarselet er ute. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, 29-1 og 32, jf. 
forskrift om byggesak § 16. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
ROGER SÆSTAD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning på grunn av 
opplysninger som kom frem i forbindelse med befaring.” 

 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Rogers Sæstads forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
 
PTU-073/13 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning på grunn av 
opplysninger som kom frem i forbindelse med befaring. 

 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 22

074/13: Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg/påbygg, 
samt søknad om fasadeendring, gnr. 13 bnr. 560 - Cecilie 
Waland Abelsen og Aleksander Gimsøy Abelsen, 
Rundevollsveien 41, Egersund  

 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Cecilie Waland Abelsen og Aleksander 
Gimsøy Abelsen om dispensasjon for oppføring av tilbygg/påbygg på eiendommen gnr. 13 
bnr. 560, plan- og bygningsloven, samt gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå den del av søknaden som gjelder 
tilbygg nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter, da hensynet bak plan- og bygningsloven blir 
”vesentlig tilsidesatt” ved at tilbygget belaster omgivelsene i for stor grad og fjerner 
mulighetene for lys, luft og uteoppholdsarealer på tomten. Fordelene med dispensasjon er 
ikke ”klart større” enn ulempene. 
 
Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon for 
omsøkt påbygg, da det ikke foreligger nabomerknader og dispensasjonen gir en god løsning 
for Cecilie Waland Abelsen og Aleksander Gimsøy Abelsen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Eiger Motell – Skåraåne samt plan- og 
bygningsloven §§ 12-4, 29-4 og 19-2. 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 

 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Cecilie Waland Abelsen og 
Aleksander Gimsøy Abelsen om dispensasjon for oppføring av tilbygg/påbygg på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 560, plan- og bygningsloven, samt gjeldende reguleringsplan 
med bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
søknaden som gjelder tilbygg nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter, da hensynet bak 
plan- og bygningsloven ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene med dispensasjon er 
”klart større” enn ulempene. 
 
Hensynene bak 4-metersregelen i pbl. § 29-4 blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, tilbygget blir 
oppført i nødvendig brannklasse. 
 
Fordelene med dispensasjonen er ”klart større” enn ulempene, fordi: 

- da det ikke foreligger naboklage og det  
- gir en god planløsning for tiltakshaver. 

 
Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering videre å kunne anbefale 
dispensasjon for omsøkt påbygg. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Eiger Motell – Skåraåne samt plan- 
og bygningsloven §§ 12-4, 29-4 og 19-2.” 
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Votering: 
Gyas forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstiling. 
 
 
PTU-074/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Cecilie Waland Abelsen og Aleksander 
Gimsøy Abelsen om dispensasjon for oppføring av tilbygg/påbygg på eiendommen gnr. 
13 bnr. 560, plan- og bygningsloven, samt gjeldende reguleringsplan med bestemmelser 
for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale søknaden som gjelder 
tilbygg nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter, da hensynet bak plan- og 
bygningsloven ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene med dispensasjon er ”klart 
større” enn ulempene. 
 
Hensynene bak 4-metersregelen i pbl. § 29-4 blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, tilbygget blir 
oppført i nødvendig brannklasse. 
 
Fordelene med dispensasjonen er ”klart større” enn ulempene, fordi: 

- da det ikke foreligger naboklage og det  
- gir en god planløsning for tiltakshaver. 

 
Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering videre å kunne anbefale 
dispensasjon for omsøkt påbygg. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Eiger Motell – Skåraåne samt plan- 
og bygningsloven §§ 12-4, 29-4 og 19-2. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
075/13: Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 

550. Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon. - 
Eigelandsvatnet  

 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven 
1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag, samt fra 
bestemmelsene til kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, 
boder uten varig opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet 
på eiendommen ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelsene § 5-3 ville sette hensynet bak denne bestemmelsen vesentlig 
til side, samt at fordelene ved dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Det forhåndsvarsles at Planteknisk utvalg vurderer å pålegge hjemmelshaver på gnr. 103, 
bnr. 11, å fjerne den ulovlig oppsatte boden innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangsmulkt fra fristens utløp inntil et pålegg om 
riving er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av dagbøter i en størrelse på kr 150,- per 
kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes innen 
fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en 
rettskraftig dom. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til dette forhåndsvarselet innen 
3 uker etter at vedtaket er kommet fram til hans adresse. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 1-8 og plan- og 
bygningsloven 2008 §19-2, jf. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 
2011-2022, LNF-område, § 5-3, jf. forvaltningslovens § 16, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune, § 7. 
 
Partene har klagerett på vedtaket. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven 1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 m beltet for sjø og vassdrag, samt 
fra bestemmelsene til kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som 
uthus, boder uten varig opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale 
bebygde arealet på eiendommen ikke overstiger 105 m2 bebygd areal per eiendom i 
LNF-område, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon 
anbefales ettersom en dispensasjon fra plan- og bygningsloven 1985 § 17-2 og 
kommuneplanbestemmelsene § 5-3 ikke vil føre til at hensynet bak lovens 
formålsparagraf eller hensynene bak disse bestemmelsene vil bli vesentlig tilsidesatt, 
samt at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 

Som fordeler oppgis: 
1. Ikke til sjenanse for naboene 
2. Får en god lagringsplass 
 
Som ulemper oppgis: 
1.  

 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 1-8 og plan- og 
bygningsloven 2008 § 19-2, jf. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens 
arealdel 2011-2022, LNF-område, § 5-3, jf. Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i 
Eigersund kommune, § 7. 
 
Før endelig avgjørelse i saken sendes søknaden på høring til berørte regionale og 
statlige myndigheter. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å avgjøre søknaden etter høringsrunden.” 

~ o ~ 
 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning for det regelverket 
som gjaldt da tiltaket ble oppført (2002).” 

 
Votering utsettelsesforslag: 
Carlsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling og Gyas forslag kom dermed ikke til votering. 
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PTU-075/13 Vedtak: 

 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning for det regelverket 
som gjaldt da tiltaket ble oppført (2002). 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
076/13: Klage - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, 

Ytstebrødveien 645 (Heien, Ytstebrød)  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 26.02.13 fra Ragnar Østebrød 
og May Britt Olsen Rosland på byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder nye og vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det påklagde vedtaket ble fattet. Klagen gis derfor ikke 
medhold. 
Byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 opprettholdes. 
 
Planteknisk utvalg har etter nøye vurdering ikke funnet grunnlag for å gi vedtaket utsatt 
iverksetting etter forvaltningslovens § 41. Det foreligger ingen forhold utover det normale 
som skulle tilsi at partenes klagerett blir forringet dersom tiltakshaver gjennomfører vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-076/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 26.02.13 fra Ragnar 
Østebrød og May Britt Olsen Rosland på byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 
30.01.13 og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder nye og 
vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det påklagde vedtaket ble fattet. Klagen 
gis derfor ikke medhold. 
Byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 opprettholdes. 
 
Planteknisk utvalg har etter nøye vurdering ikke funnet grunnlag for å gi vedtaket utsatt 
iverksetting etter forvaltningslovens § 41. Det foreligger ingen forhold utover det normale 
som skulle tilsi at partenes klagerett blir forringet dersom tiltakshaver gjennomfører 
vedtaket. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
077/13: Klage - Bolig og garasje -  gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, 

Ytstebrødveien 643 (Heien, Ytstebrød)  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 26.02.13 fra Ragnar Østebrød 
og May Britt Olsen Rosland på byggesakssjefens vedtak BMD 059/13 av 30.01.13 og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder nye og vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det påklagde vedtaket ble fattet. Klagen gis derfor ikke 
medhold. 
Byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 opprettholdes. 
 
Planteknisk utvalg har etter nøye vurdering ikke funnet grunnlag for å gi vedtaket utsatt 
iverksetting etter forvaltningslovens § 41. Det foreligger ingen forhold utover det normale 
som skulle tilsi at partenes klagerett blir forringet dersom tiltakshaver gjennomfører vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-077/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 26.02.13 fra Ragnar 
Østebrød og May Britt Olsen Rosland på byggesakssjefens vedtak BMD 059/13 av 
30.01.13 og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder nye og 
vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det påklagde vedtaket ble fattet. Klagen 
gis derfor ikke medhold. 
Byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 opprettholdes. 
 
Planteknisk utvalg har etter nøye vurdering ikke funnet grunnlag for å gi vedtaket utsatt 
iverksetting etter forvaltningslovens § 41. Det foreligger ingen forhold utover det normale 
som skulle tilsi at partenes klagerett blir forringet dersom tiltakshaver gjennomfører 
vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
078/13: Klager gebyr vann og avløp gnr. 7 bnr. 50  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.03.2013: 
 
Klagen fra grunneier datert 13.01.2013 tas ikke til følge. 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-078/13 Vedtak: 
 

Klagen fra grunneier datert 13.01.2013 tas ikke til følge. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
079/13: Høring: Innføring av gjennomkjøring forbudt i Skarpabrådet, 

Trettevollsveien og deler av Aarstadsgaten  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2013: 
 
Planteknisk utvalg slutter seg til følgende forslag til skiltreguleringer: 
 

1. Det innføres gjennomkjøring forbudt i gaten Skarpabrådet og deler av Aarstadgaten, 
fra kryss Kjeld Bugges gate/Aarstadgaten frem til kryss der Skarpabrådet munner ut i 
ny tverrforbindelse til Rundevollsveien, slik det fremkommer av kartvedlegg. 

 
2. Det innføres gjennomkjøring forbudt i deler av Aarstadgaten, fra kryss mellom 

Aarstadgaten og Rundevollsvei og kryss mellom Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate, 
slik det fremkommer av kartvedlegg. 

 
3. Det innføres gjennomkjøring forbudt i Trettevollsveien, slik det fremkommer av 

kartvedlegg. 
 

4. Det settes opp et nytt soneskilt for 30 km/t i ny tverrforbindelse mellom fv44 og 
Rundevollsveien, like etter avkjørsel fra fv44, slik det fremkommer av kartvedlegg.  

 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-079/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg slutter seg til følgende forslag til skiltreguleringer: 
 

1. Det innføres gjennomkjøring forbudt i gaten Skarpabrådet og deler av Aarstadgaten, fra 
kryss Kjeld Bugges gate/Aarstadgaten frem til kryss der Skarpabrådet munner ut i ny 
tverrforbindelse til Rundevollsveien, slik det fremkommer av kartvedlegg. 

 
2. Det innføres gjennomkjøring forbudt i deler av Aarstadgaten, fra kryss mellom 

Aarstadgaten og Rundevollsvei og kryss mellom Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate, 
slik det fremkommer av kartvedlegg. 

 
3. Det innføres gjennomkjøring forbudt i Trettevollsveien, slik det fremkommer av 

kartvedlegg. 
 

4. Det settes opp et nytt soneskilt for 30 km/t i ny tverrforbindelse mellom fv44 og 
Rundevollsveien, like etter avkjørsel fra fv44, slik det fremkommer av kartvedlegg.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

080/13: Veinormal for Eigersund kommune  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013: 
 
Eigersund kommune legger Vegnorm for Jæren til grunn for eksisterende og fremtidig 
kommunalt trafikkareal. 
 

a) Administrasjonen gis fullmakt til å fravike normalen dersom det skulle være 
hensiktsmessig.  

 
b) Dersom administrasjonen finner det nødvendig å utarbeide egne lokale tillegg til 

veinormalen, skal disse fremlegges som referatsaker i overordnet politisk utvalg. 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-080/13 Vedtak: 
 

Eigersund kommune legger Vegnorm for Jæren til grunn for eksisterende og fremtidig 
kommunalt trafikkareal. 

 
a) Administrasjonen gis fullmakt til å fravike normalen dersom det skulle være 

hensiktsmessig.  
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b) Dersom administrasjonen finner det nødvendig å utarbeide egne lokale tillegg til 

veinormalen, skal disse fremlegges som referatsaker i overordnet politisk utvalg. 
 
 Vedtaket er enstemmig. 
 
 

081/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 16.04.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/6530 N 01.03.2013 Randi Haugstad 
Seksjon brannvern - årsrapport 
for 2012 og planer for 2013 

2 13/5493 N 20.02.2013 
Politisk;  
Politisk sekretariat 

Avkjørseltillatelse for kårbolig 
på gnr./bnr. 83/1 -  Asle 
Klungland 

3 13/9007 X 22.03.2013  Asfaltprogram 2013 - 2016 

4 13/9741 X 03.04.2013  
Byggesakssjefen delegert 
14.02.- 31.03.2013 

 
 
 
16.04.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
3 Asfaltprogram 2013 - 2016 
 
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) viste til prioriteringslisten og ba om at Kiss og Leif 
Tveits vei på Slettebø (Bakkebø) ble prioritert høyere. Denne er i meget dårlig forfatning, 
 
 
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om en ikke burde høvle ned asfalten før en 
asfalterer. Nå er det flere steder at kantsteinene som skiller de myke trafikantene fra den 
øvrige trafikk ikke vises igjen. 
     ---- 0 ---- 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
PTU-081/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


