
Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 30.04.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 11:30  
Sak – fra / til: 082/13 - 103/13

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                           H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              

H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP – Sæstad, Roger (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
AP – Ege, Anders (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
AP – Vanglo, Terje (varamedlem) – sak 91/13                                   
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) – sak 88/13, 89/13 og 90/13                                  

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie og byggesakssjef Jarle Valle.

Merknader til møtet:


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

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

082/13

Avgjøres av utvalget:

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013

083/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013

084/13
Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering av fast 
eiendom, forskrift om begrensning av forurensning - byggesak 2013

085/13
Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit Aanestad, Maurholen

086/13
Klage - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen

087/13
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klage på avvisningsvedtak.
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088/13
Bolig og carport gnr. 60 bnr. 679 - Hellvik Byggservice AS, Terneveien 2, 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr.

089/13
Bolig gnr. 60 bnr. 681 - Hellvik Byggservice, Terneveien 7, Hellvik. 
Søknad om redusert gebyr.

090/13
Bolig gnr. 60 bnr. 682 - Hellvik Byggservice, Terneveien 5. Hellvik. 
Søknad om redusert gebyr.

091/13
Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42. 
2.gangsbehandling

092/13
Dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil Omdal -
Øygrei

093/13
Byggearbeider gnr. 13 bnr. 1801 - Siv Grimsrud og Roger Noreng, 
Ludvig Feylings gate 24. Søknad om redusert gebyr.

094/13
Søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til oppføring av bolighus 
og garasje - gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

095/13
Klage på avslag om nedsatt behandlingsgebyr - gnr. 2 bnr. 133 - Evelyn 
og Viggo Mattsson, Midbrødveien

096/13
Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8. Klagebehandling nr. 2.

097/13
Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien 8

098/13
Enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, 
Ruskebakken 17. Ny klagebehandling.

099/13
Tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie 
Nodland og Arne Haugland, Klagebehandling.

100/13
Ny behandling - Dispensasjon - Tilbygg/Overbygg terrasse gnr. 5 bnr. 
183 - Arnstein Skretting, Maurholen

101/13 Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. Dispensasjonssøknad.

102/13
Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus og Oddvar Rodvelt, 
Risvikveien 63. Ny klagebehandling.

103/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013
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082/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
30.04.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 30.04.2013:

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

24/13:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om hvor langt saken vedr. utvidelse 
av området ved Berentsens Brygghus har kommet. Dette er en klagesak.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at saken ble oversendt 
Fylkesmannen i fjor. Hos Fylkesmannen er det en behandlingstid på 12 – 14 måneder, 
så saken forventes snart besvart.

25/13:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til Earth Hour (symbolsk markering der folk 
over hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet) lørdag 23.03.2013, 
og syntes det var dårlig oppslutning om temaet. Har kommunen noen praksis på dette ?

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er vanlig praksis i barnehager 
og skoler som ikke er i bruk, at lyset slukkes. I kommunale boliger, og på  bo- og 
servicesenter blir ikke lysene slukket, men beboere blir oppfordret til å følge markeringen 
av Earth Hour. Når det gjelder lys ute, så blir ikke disse tatt av.

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

PTU-082/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.



5

083/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
16.04.2013

Forslag til vedtak 18.04.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 16.04.2013 godkjennes.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-083/13 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 16.04.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

084/13: Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering 
av fast eiendom, forskrift om begrensning av forurensning -
byggesak 2013
Rådmannens forslag til vedtak 17.04.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

ASTRID H. ROBERTSON (H) ønsker at det legges med en sammenligning over andre 
kommuner (på Eigersund kommunes størrelse) før saken legges frem for kommunestyrets møte 
i juni 2013.

---- 0 ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Trinnvis IG skal ikke gjelde ved endring av ansvarsrett for enkelt foretak.”

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”
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Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling og Carlsens forslag kom dermed ikke til votering.

PTU-084/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

085/13: Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av 
tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit Aanestad, Maurholen

Rådmannens forslag til vedtak 11.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Marit Aanestad i sak PTU 014/13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 014/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 
11-6, 12-4 og 19-2.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-085/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Marit Aanestad i sak PTU 014/13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 014/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6, 12-4 og 19-2.
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Vedtaket er enstemmig.

086/13: Klage - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund 
Seilforening, Nysundhalsen

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Thor-Ole Bøe Fardal datert 30.07.12 
vedrørende vedtak BMD 284/12 av 03.07.12 om tillatelse til oppføring av flytebrygger på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 64 fnr. 1, men finner ikke å kunne ta den til følge.

Innvendingene som er reist i klagen gjelder ikke forhold som er til hinder for å gi tillatelse
som omsøkt. Tiltaket synes for øvrig å være i samsvar med reguleringsplan for 
seilsportsenter på Nysundhalsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-086/13 Vedtak:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Thor-Ole Bøe Fardal datert 30.07.12 
vedrørende vedtak BMD 284/12 av 03.07.12 om tillatelse til oppføring av flytebrygger på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 64 fnr. 1, men finner ikke å kunne ta den til følge.

Innvendingene som er reist i klagen gjelder ikke forhold som er til hinder for å gi tillatelse 
som omsøkt. Tiltaket synes for øvrig å være i samsvar med reguleringsplan for 
seilsportsenter på Nysundhalsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.

087/13: Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klage på avvisningsvedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 208/12 den 
11.12.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig søker Kystbygg 
AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom den ikke 
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inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over 
ble fattet.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-087/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 208/12 
den 11.12.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig søker 
Kystbygg AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge 
ettersom den ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

Vedtaket er enstemmig.

088/13: Bolig og carport gnr. 60 bnr. 679 - Hellvik Byggservice AS, 
Terneveien 2, Hellvik. Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 679. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild i saken da han er svoger til tiltakshaver, jf. 
fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Liv Tone Øiumshaugen (H) tok sete.
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---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-088/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice 
AS om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om 
byggetillatelse på eiendommen gnr. 60 bnr. 679. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 
punkt 5.

Vedtaket er enstemmig.

089/13: Bolig gnr. 60 bnr. 681 - Hellvik Byggservice, Terneveien 7, 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 681. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild i saken da han er svoger til tiltakshaver, jf. 
fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Liv Tone Øiumshaugen (H) tok sete.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-089/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice 
AS om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om 
byggetillatelse på eiendommen gnr. 60 bnr. 681. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 
punkt 5.

Vedtaket er enstemmig.

090/13: Bolig gnr. 60 bnr. 682 - Hellvik Byggservice, Terneveien 5. 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 682. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild i saken da han er svoger til tiltakshaver, jf. 
fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Liv Tone Øiumshaugen (H) tok sete.

---- 0 ----
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-090/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice 
AS om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om 
byggetillatelse på eiendommen gnr. 60 bnr. 682. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 
punkt 5.

Vedtaket er enstemmig.

091/13: Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, 
Vassviksveien 42. 2.gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik, Fylkesmannens uttale og gjeldende reguleringsplaner 
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med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å 
kunne gi dispensasjon.

Den aktuelle eiendommen som ønskes bebygd er regulert til Byggeområde –
fritidsboliger. Tomten er for liten til at det kan bygges en fritidsbolig på denne, men 
passer godt til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass. Omsøkte tiltak er en 
hensiktsmessig utnytting av eiendommen i samsvar med formålet ”Byggeområde –
fritidsboliger”. En tillatelse til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass vil dermed 
ikke føre til at hensynene bak planen om tillatt utnyttelsesgrad blir ”vesentlig 
tilsidesatt”.

Fordelene med tiltaket synes også ”klart større” enn ulempene ved at bygget kan 
brukes som en skjermet felles samlingsplass for hyttenaboer og velforeningen. Det 
tillegges også særlig vekt at det er lite gunstig å oppføre fritidsbolig på den omsøkte 
eiendommen. I tillegg legges det vekt på nytten tiltakshaver har av oppføring av bod 
og takoverbygg/uteplass.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 
36 m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 
nær personlig tilknytning til han, jf. fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til saken. 
Terje Vanglo (AP) tok sete.

---- o ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo
Tillegg til rådmannen innstilling:
”Tomta som ønskes bebygd, gnr.60 bnr.751 er nabo-tomt til eksisterende fritidsbolig på 
nr.60 bnr.662, og er ikke tidligere bebygd.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens tillegg vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (Terje 
Vanglo, AP).

PTU-091/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik, Fylkesmannens uttale og gjeldende reguleringsplaner 
med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne 
gi dispensasjon.

Den aktuelle eiendommen som ønskes bebygd er regulert til Byggeområde –
fritidsboliger. Tomten er for liten til at det kan bygges en fritidsbolig på denne, men 
passer godt til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass. Omsøkte tiltak er en 
hensiktsmessig utnytting av eiendommen i samsvar med formålet ”Byggeområde –
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fritidsboliger”. En tillatelse til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass vil dermed ikke 
føre til at hensynene bak planen om tillatt utnyttelsesgrad blir ”vesentlig tilsidesatt”.

Fordelene med tiltaket synes også ”klart større” enn ulempene ved at bygget kan brukes 
som en skjermet felles samlingsplass for hyttenaboer og velforeningen. Det tillegges 
også særlig vekt at det er lite gunstig å oppføre fritidsbolig på den omsøkte 
eiendommen. I tillegg legges det vekt på nytten tiltakshaver har av oppføring av bod og 
takoverbygg/uteplass.

Tomta som ønskes bebygd, gnr.60 bnr.751 er nabo-tomt til eksisterende fritidsbolig på 
nr.60 bnr.662, og er ikke tidligere bebygd.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

092/13: Dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil 
Omdal - Øygrei

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven om 
forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet i kommuneplanen da 
eiendommen effektivt beslaglegger store områder som forutsettes brukt som 
landbruksområde samtidig som mulighetene for allmenn ferdsel i området forringes.
Videre utvikling av området til fritidsformål bør avklares i arealplan sammen med 
nærliggende område avsatt til fremtidig HF-område.

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

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven 
om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak 
størrelsesbegrensningen i kommuneplanens bestemmelser da
 En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere 

tiår.
 Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for 

allmennheten, og vil ikke begrense allmennhetens bruk av området.
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 Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
 Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
 Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år 

uten at dette har medført noen form for konflikt med landbruks interessene i området.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.”

Votering:
Carlsens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling (Anders Ege 
og Bjørn Reidar Berentsen, AP).

PTU-092/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven 
om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak 
størrelsesbegrensningen i kommuneplanens bestemmelser da
 En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere 

tiår.
 Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for 

allmennheten, og vil ikke begrense allmennhetens bruk av området.
 Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
 Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
 Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år 

uten at dette har medført noen form for konflikt med landbruks interessene i området.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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093/13: Byggearbeider gnr. 13 bnr. 1801 - Siv Grimsrud og Roger 
Noreng, Ludvig Feylings gate 24. Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Roger 
Noreng, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid kr. 
9.411,- ikke er åpenbart urimelig i forhold til det merarbeid seksjon Byggesak har hatt i denne 
saken. Ilagt gebyr opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-093/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Roger 
Noreng, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid 
kr. 9.411,- ikke er åpenbart urimelig i forhold til det merarbeid seksjon byggesak har hatt 
i denne saken. Ilagt gebyr opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 

Vedtaket er enstemmig.

094/13: Søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til 
oppføring av bolighus og garasje - gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden av 16.03.13 fra Rune Myklebust om utsatt frist 
til å oppfylle vilkåret om riving av boligen Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
til 01.12.13, og har funnet å kunne etterkomme søknaden da utsettelse som omsøkt vil ha 
liten samfunnsmessig betydning. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i 
saken, varsles det på ny om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
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Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.12.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at 
pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 
16.03.13 om utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse 
Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse 
som omsøkt.

Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg 
gjennomføre. Det fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og 
dette vil skape en forventning om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i 
byggetillatelser.

Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som 
forutsatt. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det 
på nytt om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var 
gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av 
plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.
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Dersom boligen ikke er revet innen 01.06.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold 
til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 
1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med 
vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.”

Votering:
Sæstads forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling 
(H+SP+FRP).

PTU-094/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 
16.03.13 om utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse 
Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse 
som omsøkt.

Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg 
gjennomføre. Det fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og 
dette vil skape en forventning om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i 
byggetillatelser.

Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som 
forutsatt. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det 
på nytt om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var 
gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av 
plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.06.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.
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Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold 
til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 
1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med 
vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

095/13: Klage på avslag om nedsatt behandlingsgebyr - gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

Rådmannens forslag til vedtak 18.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Viggo Mattsson, mottatt 08.01.13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder momenter som skulle tilsi at 
vedtaket fattet som sak PTU-213/12 den 11.12.12, burde omgjøres eller oppheves.
Klager gis ikke medhold.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-095/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Viggo Mattsson, mottatt 08.01.13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder momenter som skulle tilsi 
at vedtaket fattet som sak PTU-213/12 den 11.12.12, burde omgjøres eller oppheves.
Klager gis ikke medhold.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Vedtaket er enstemmig.
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096/13: Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle 
A. Assersen, Fjellveien 8. Klagebehandling nr. 2.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle Assersen datert 20.01.13 på deler av 
vedtaket i sak PTU 206/12.

Planteknisk utvalg finner at slik vedtaket i sak PTU 206/12 fremstår, hefter det mangler ved 
vedtaket, ved at de vilkårene som er listet opp for å gi tillatelse er oppgitt som nye og 
vesentlige opplysninger i klagen. Søknaden fra Assersen om reduksjon i 
saksbehandlingsgebyret er ikke besvart i vedtaket. Planteknisk utvalg finner det derfor riktig 
å oppheve vedtaket i PTU sak 206/12 og erstatte det med nytt vedtak.

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

1. Tiltaket, slik klager ønsker å plassere det, medfører ingen trafikksikkerhetsmessige 
eller andre ulemper.

2. Plassering av carporten helt fram i vegglivet på boligen vil gi klare fordeler for klager. 

Tillatelsen til tiltaket gis på følgende betingelser:
1. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 50 cm over 

               bakkenivå

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Sturle A. Assersen om reduksjon av 
saksbehandlingsgebyret, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt 
saksbehandlingsgebyr ikke er urimelig høyt. Ilagt gebyr i sak BMD 234/12 opprettholdes.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. 

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-096/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle Assersen datert 20.01.13 på deler 
av vedtaket i sak PTU 206/12.
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Planteknisk utvalg finner at slik vedtaket i sak PTU 206/12 fremstår, hefter det mangler 
ved vedtaket, ved at de vilkårene som er listet opp for å gi tillatelse er oppgitt som nye 
og vesentlige opplysninger i klagen. Søknaden fra Assersen om reduksjon i 
saksbehandlingsgebyret er ikke besvart i vedtaket. Planteknisk utvalg finner det derfor 
riktig å oppheve vedtaket i PTU sak 206/12 og erstatte det med nytt vedtak.

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

1. Tiltaket, slik klager ønsker å plassere det, medfører ingen 
trafikksikkerhetsmessige eller andre ulemper.

2. Plassering av carporten helt fram i vegglivet på boligen vil gi klare fordeler for 
klager. 

Tillatelsen til tiltaket gis på følgende betingelser:
1. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 50 cm over 

               bakkenivå

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Sturle A. Assersen om reduksjon av 
saksbehandlingsgebyret, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt 
saksbehandlingsgebyr ikke er urimelig høyt. Ilagt gebyr i sak BMD 234/12 opprettholdes.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan-
og byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. 

Vedtaket er enstemmig.

097/13: Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom gnr. 
47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien 8

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.03.13, sammenholdt med søknad 
datert 13.12.11 om dispensasjon og fradeling av parsell på ca. 75.000 m² fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3, og har funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt etter plan- og 
bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte 
på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i 
kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i 
kommuneplanens bestemmelser. De deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål skal 
overdras til Eigersund kommune.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.
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Dette medfører at vedtak om dispensasjon behandlet som sak PTU-150/12 den 25.09.12 
omgjøres etter forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a
Det anbefales samtidig at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av 
omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 
dekar til boligformål. Det forutsettes at de deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål 
skal overdras til Eigersund kommune.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Følgende setning tas bort i rådmannens innstilling, 2.avsnitt:

………boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår 
også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens 
bestemmelser. De deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål skal 
overdras til Eigersund kommune.

Følgende setning tas bort i rådmannens innstilling, 2.siste avsnitt:
……………….. gis tillatelse til fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar. hvorav 
ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 dekar til boligformål. Det 
forutsettes at de deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål skal overdras 
til Eigersund kommune.

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”Endring i rådmannen innstilling, 2.siste avsnitt, følgende setning strykes:

……………….. gis tillatelse til fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar. hvorav 
ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 dekar til boligformål.

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsen og Gyas endring enstemmig vedtatt.

PTU-097/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.03.13, sammenholdt med 
søknad datert 13.12.11 om dispensasjon og fradeling av parsell på ca. 75.000 m² fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3, og har funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt etter 
plan- og bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar 
sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt 
som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid 
som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser. 

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig 
av delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.
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Dette medfører at vedtak om dispensasjon behandlet som sak PTU-150/12 den 25.09.12 
omgjøres etter forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a.

Det anbefales samtidig at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av
omsøkt parsell på ca. 75 dekar.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

Vedtaket er enstemmig.

098/13: Enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og 
Rune Sletta, Ruskebakken 17. Ny klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med tiltakshavers merknader til 
klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager delvis gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder nye opplysninger som ikke fullt ut var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. Dette gjelder ulempene for klager ved at garasjen – dersom den blir 
oppført der det ble gitt tillatelse til i sak BMD 092/12 – tar en stor del av utsikten fra klagers 
hus.

Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 2,0 m lenger mot vest enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 viser, dvs. 
6,5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av oppmålingskontoret eller annet 
godkjent foretak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36, jf. plan- og bygningslovens 
§§ 20-2 og 21-4, jf. reguleringsplan for Felt 1 og 4 Hellvik.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 Rådmannen endret sin innstilling slik:
”2.avsnitt:
Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 2,0 m lenger mot vest øst enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 
viser, dvs. 6,5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av 
oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.”

---- 0 ----

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med tiltakshavers merknader til 
klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager delvis gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder nye opplysninger som ikke fullt ut var kjent da vedtaket 
det klages over ble fattet. Dette gjelder ulempene for klager ved at garasjen – dersom 
den blir oppført der det ble gitt tillatelse til i sak BMD 092/12 – tar en stor del av utsikten 
fra klagers hus.
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Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 3,0 m lenger mot øst enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 viser, 
dvs. 6.5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av oppmålingskontoret 
eller annet godkjent foretak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36, jf. plan- og 
bygningslovens §§ 20-2 og 21-4, jf. reguleringsplan for Felt 1 og 4 Hellvik.”

Trukket før votering.

ANDERS EGE (AP) foreslo:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med merknader til klagen fra 
tiltakshaver, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold med 
den begrunnelse at klagen ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36.”

Votering:
Rådmannens endrede innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Eges forslag (AP + 
Kjell Vidar Nygård, H).

PTU-098/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med tiltakshavers merknader til 
klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager delvis gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder nye opplysninger som ikke fullt ut var kjent da vedtaket 
det klages over ble fattet. Dette gjelder ulempene for klager ved at garasjen – dersom 
den blir oppført der det ble gitt tillatelse til i sak BMD 092/12 – tar en stor del av utsikten 
fra klagers hus.

Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 2,0 m lenger mot øst enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 viser, 
dvs. 6,5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av oppmålingskontoret 
eller annet godkjent foretak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36, jf. plan- og 
bygningslovens §§ 20-2 og 21-4, jf. reguleringsplan for Felt 1 og 4 Hellvik.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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099/13: Tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland og Arne Haugland, Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Espen Andersen på vegne av Margot 
Marie Nodland og Arne Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke 
gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige momenter som ikke var kjent 
da det vedtaket det klages over ble fattet. Vedtaket i Planteknisk utvalg 25.09.12, sak PTU 
147/12, opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Møtebehandling:

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Erviks forslag til utsettelse falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (FRP).

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-099/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Espen Andersen på vegne av 
Margot Marie Nodland og Arne Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige momenter 
som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Vedtaket i Planteknisk 
utvalg 25.09.12, sak PTU 147/12, opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.
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100/13: Ny behandling - Dispensasjon - Tilbygg/Overbygg terrasse 
gnr. 5 bnr. 183 - Arnstein Skretting, Maurholen

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 01.02.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av tilbygg/overbygg terrasse på ca. 10 m² på eiendommen gnr. 5 bnr. 
183 i strid med kommuneplanens § 2.12.2 om at fritidsboliger ikke kan overstige 75 m² 
bebygd areal, og har kommet til at søknaden må avslås.
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da fritidsboligen allerede er betydelig større enn det 
kommuneplanen åpner for. 

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

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen fordi Miljøutvalgets vedtak 212/09 innebærer 
at eksisterende hytter kan økes med inntil 10 m2 for å kunne etablere bad/WC.”

Votering:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-100/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen fordi Miljøutvalgets vedtak 212/09 innebærer 
at eksisterende hytter kan økes med inntil 10 m2 for å kunne etablere bad/WC.

Vedtaket er enstemmig.

101/13: Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. 
Dispensasjonssøknad.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra punkt 1-2 i bestemmelser 
til kommuneplanen for Eigersund kommune om krav om utarbeidelse av reguleringsplan, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at en dispensasjon ikke vil føre til at hensynene bak 
formålsbestemmelsene i plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 

Fordelene ved å gi dispensasjon:
1. Tiltaket er minimalt.
2. Hjemmelshaver vil få en mer funksjonell brygge og derved enklere tilgang til 

fritidsfiske.
3. Den nåværende brygga er penere enn den tidlige brygga som besto av grov stein.

Planteknisk utvalg finner ingen klare ulemper ved en dispensasjon.
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Etter en samlet vurdering anses fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene.

Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon. Før saken behandles på ny, sendes 
den på høring til Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen.

Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta dispensasjon og tillatelse til tiltak etter 
høringsrunden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, samt 
bestemmelser til kommuneplan for Eigersund kommune, punkt 1-2.  

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-101/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra punkt 1-2 i 
bestemmelser til kommuneplanen for Eigersund kommune om krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at en dispensasjon ikke vil 
føre til at hensynene bak formålsbestemmelsene i plan- og bygningsloven eller 
hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 

Fordelene ved å gi dispensasjon:
1. Tiltaket er minimalt.
2. Hjemmelshaver vil få en mer funksjonell brygge og derved enklere tilgang til 

fritidsfiske.
3. Den nåværende brygga er penere enn den tidlige brygga som besto av grov 

stein.

Planteknisk utvalg finner ingen klare ulemper ved en dispensasjon.

Etter en samlet vurdering anses fordelene ved en dispensasjon klart større enn 
ulempene.

Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon. Før saken behandles på ny, 
sendes den på høring til Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens 
vegvesen.

Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta dispensasjon og tillatelse til tiltak etter 
høringsrunden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, samt
bestemmelser til kommuneplan for Eigersund kommune, punkt 1-2.  

Vedtaket er enstemmig.



102/13: Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus og Oddvar 
Rodvelt, Risvikveien 63. Ny klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kari Østerhus, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom den ikke inneholder vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Planteknisk 
utvalg finner at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig på tross av at dispensasjonen er 
nødvendig for at Østerhus fremdeles skal kunne benytte fritidsboligen tross hennes 
helsetilstand. Vedtaket viser til § 7 i gebyrregulativet, som er riktig hjemmel for dette 
vedtaket.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens §§ 28-36.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

”Behandlingsgebyret bortfaller.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Kvassheims forslag (V).

PTU-102/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kari Østerhus, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom den ikke inneholder vesentlige 
og nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
Planteknisk utvalg finner at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig på tross av at 
dispensasjonen er nødvendig for at Østerhus fremdeles skal kunne benytte fritidsboligen 
tross hennes helsetilstand. Vedtaket viser til § 7 i gebyrregulativet, som er riktig hjemmel 
for dette vedtaket.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan-
og byggesaker for Eigersund kommune, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens 
§§ 28-36.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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103/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.04.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/9326 I 14.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak 
gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter 
Hovland, Fuglodden

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

1 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden

BJØRN CARLSEN (H) ønsket en redegjørelse for ovennevnte sak.

BYGGESAKSSJEFEN orienterte, og sa at Svein Petter Hovland vil levere ny søknad som 
Planteknisk utvalg vil få til behandling.

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

PTU-103/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.






