
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 14.05.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 14:00 Tidspunkt - til:  15:20  
Sak – fra / til: 104/13 - 118/13 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)              
AP – Sæstad, Roger (Medlem)  
AP – Tråsavik, Renate (Medlem)  
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem) H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                            
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                           H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)              
  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FrP – Skår, Dag Rune (Varamedlem) H – Øiumshaugen, Liv Tone (Varamedlem) 
H – Fredriksen, Frank (Varamedlem) H – Hovland, Anja (Varamedlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
  

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

 Det ble foretatt befaring i sakene 106/13, 107 /13, 110/13, 111/13, 112/13, 113/13, og 
114/13 fra kl.07.45. 

 Brit L. Kvassheim (V) deltok ikke på befaringene. 
 Møtestart ble satt til kl.14.00 på grunn av mange og lange befaringer 

 
  

 
 
 

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 

104/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 14.05.2013  

105/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013  

106/13 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og 
gnr. 82, bnr. 2 

 

107/13 
Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 25, bnr. 11 - Mong  -  Hans Kristian 
Mong 

 

108/13 
Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av eiendommen 
selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel -  gnr./bnr.  60/8 - Ruth Mikalsens dødsbo  v/Helen Kvia 

 

109/13 
Søknad om fritak fra driveplikten  - gnr./bnr. 14/7 og 35 - Frode 
Helgeland 

 

110/13 
Reguleringsendring for del av næringsområde på Vingård  gnr. 48 bnr. 
66 mfl.  1. gangsbehandling 
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111/13 
Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien - 
Lagårdsveien - boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl. - 1. gangsbehandling 

 

112/13 
Reguleringsendring for boligområde-gnr. 46 bnr. 38 m.fl-
Langgårdsfjellet-Havsøy 

 

113/13 
Reguleringsendring for boliger-gnr 13 bnr 147 m.fl.- del av 
Sandbakkveien 

 

114/13 
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 62 - 
John Hadland, Æsan 

 

115/13 
Dispensasjon - Garasje gnr. 47 bnr. 299 - Håkon Vatnamot Nyheim, 
Skoleveien 4 - Lagård 

 

116/13 
Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas 
Leidland og Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid 

 

117/13 Feiing og boligtilsyn i Eigersund kommune  

118/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 14.05.2013  

 
 
 
 



 4

104/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
14.05.2013  
 

 
Spørsmål/orienteringer i møtet 01.05.2013: 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
PTU-104/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

105/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
30.04.2013  
 

Forslag til vedtak 01.05.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 30.04.2013 godkjennes. 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
PTU-105/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 30.04.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
106/13: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - 
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i plan- 
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og bygningsloven søknad fra Ted Ove Slettebø om fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra 
gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  
og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32.   

 
Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Ted Ove Slettebø om 
tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32.   
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo: 

1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell på 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr. 81/3/1 (festetomt) og 81/32, 
og finner at det foreligger grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.  

 
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen 
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 

fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 

 
 

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.”    

 
 
 
ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo: 

1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 
som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling 
av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.  

 
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen 
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 

fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på 
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ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1  (festetomt) og 81/32 

 
 

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom 
har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer.” 

 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling falt enstemmig. 
Alf Tore Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Øiumshaugens forslag 
(H+SP). 
 
 
PTU-106/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 
som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.  

 
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen 
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.  

 
2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 

fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1 (festetomt) og 81/32 

 
 

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom 
har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
107/13: Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr. 25, bnr. 11 - 
Mong  -  Hans Kristian Mong   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for 

at kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter 
§19,2 i plan- og bygningsloven søknad fra Hans Kristian Mong om fradeling av en 
parsell  på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 25/11 i Eigersund 
kommune.   
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2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Hans Kristian 

Mong om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 25/11 i Eigersund. 

 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-107/13 Vedtak: 

1. Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i 
plan- og bygningsloven søknad fra Hans Kristian Mong om fradeling av en parsell  
på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 25/11 i Eigersund kommune.   

 
2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Hans Kristian 

Mong om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 25/11 i Eigersund. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
108/13: Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr.  60/8 - Ruth Mikalsens dødsbo  
v/Helen Kvia   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ruth Mikalsens dødsbø v/Helen Kvia 

om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med 
bolighus fra gnr. /bnr. 60/8 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. 1,1 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.  

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
tillatelse til fradeling av en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar til boligformål fra 
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gnr./bnr. 60/8 i Eigersund. Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt 
som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet. 

 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-108/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ruth Mikalsens dødsbø v/Helen Kvia om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra 
gnr. /bnr. 60/8 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. 1,1 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.  

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia tillatelse 
til fradeling av en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 60/8 i 
Eigersund. Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til 
ett eller flere bruk i nærområdet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
109/13: Søknad om fritak fra driveplikten  - gnr./bnr. 14/7 og 35 - 
Frode Helgeland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Frode Helgeland fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 
14/7 og 35 i Eigersund fra 01.10.2013 til 01.10.2014. Det settes som betingelse at 
jordbruksarealet på gnr./bnr. 14/7 og 35 blir leid bort i denne perioden.   
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-109/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Frode Helgeland fritak fra driveplikten på 
gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund fra 01.10.2013 til 01.10.2014. Det settes som betingelse 
at jordbruksarealet på gnr./bnr. 14/7 og 35 blir leid bort i denne perioden.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
110/13: Reguleringsendring for del av næringsområde på Vingård  
gnr. 48 bnr. 66 mfl.  1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013: 
Forslag til reguleringsplan for del av næringsområde på Vingård  gnr. 48 bnr. 66 mfl. med 
kart datert 25.04.13 og bestemmelser datert 29.04.13 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
Kart 
1. Det vises rabatt langs kommunal veg på 1,5 meter. 
 
Bestemmelser: 
2. ”Før det gis brukstillatelse på ny bebyggelse i F/K/I/L-1, F/K/I/L-2 og I/L-2, skal 

Vingårdveien med kjørebane, fortau og rabbatter være opparbeidet etter planer godkjent 
av Eigersund kommune. Vegen skal opparbeides til og langs omsøkt tomt. Vingårdveien 
skal oppføres med vegbelysning og vegbelysningsplan skal godkjennes av Eigersund 
kommune.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-110/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for del av næringsområde på Vingård gnr. 48 bnr. 66 mfl. med 
kart datert 25.04.13 og bestemmelser datert 29.04.13 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
Kart 
1. Det vises rabatt langs kommunal veg på 1,5 meter. 
 
Bestemmelser: 
2. ”Før det gis brukstillatelse på ny bebyggelse i F/K/I/L-1, F/K/I/L-2 og I/L-2, skal 

Vingårdveien med kjørebane, fortau og rabbatter være opparbeidet etter planer 
godkjent av Eigersund kommune. Vegen skal opparbeides til og langs omsøkt tomt. 
Vingårdveien skal oppføres med vegbelysning og vegbelysningsplan skal 
godkjennes av Eigersund kommune.” 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

 
111/13: Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien 
- Lagårdsveien - boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl. - 1. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013: 
Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 mfl. - Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.m. legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Bestemmelser 

1. Byggehøyden på bolig BF3 skal ikke overstige cote 36 – jfr. vurdering av solforhold 
for nabohusene.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-111/13 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 mfl. - Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.m. legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Bestemmelser 

1. Byggehøyden på bolig BF3 skal ikke overstige cote 36 – jfr. vurdering av 
solforhold for nabohusene.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
112/13: Reguleringsendring for boligområde-gnr. 46 bnr. 38 m.fl-
Langgårdsfjellet-Havsøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2013: 
Forslag til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. Langårdsfjellet-Havsøy med kart 
og bestemmelser datert 23.10.2012 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn under 
følgende vilkår: 



 11

 
1 Plannavn endres til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. Langårdsfjellet-

Havsøy og påføres plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 
 
På plankart påføres følgende: 
 
2 Maks tillatt kotehøyde på gesims og møne på bebyggelsen. 
  
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10. 
 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-112/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. Langårdsfjellet-Havsøy med 
kart og bestemmelser datert 23.10.2012 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn under 
følgende vilkår: 
 
1 Plannavn endres til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. Langårdsfjellet-

Havsøy og påføres plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 
 
På plankart påføres følgende: 
 
2 Maks tillatt kotehøyde på gesims og møne på bebyggelsen. 

  
 

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

 
113/13: Reguleringsendring for boliger-gnr 13 bnr 147 m.fl.- del av 
Sandbakkveien   
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013: 
Forslag til reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger - Sandbakkveien 15, 17 og 
19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
 
Plankart 

1. Faresone-Steinskredfare vises i tråd med rapport fra Multiconsult. 
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2. Byggegrense mot naboeiendommer skal være minimum 4 meter og skal så langt som 
mulig følge skissert bygningskropp. 

3. Påføre målsetting, bredde på veier, avstand til naboer, svingradier. 
4. Påføre kotehøyder på bebyggelse og parkeringsplass. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-113/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger - Sandbakkveien 15, 
17 og 19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
 
Plankart 

1. Faresone-Steinskredfare vises i tråd med rapport fra Multiconsult. 
2. Byggegrense mot naboeiendommer skal være minimum 4 meter og skal så langt 

som mulig følge skissert bygningskropp. 
3. Påføre målsetting, bredde på veier, avstand til naboer, svingradier. 
4. Påføre kotehøyder på bebyggelse og parkeringsplass. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
114/13: Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 
bnr. 62 - John Hadland, Æsan  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra John Hadland om dispensasjon for deling 
av eiendommen gnr. 4 bnr. 62 til oppføring av ny fritidsbolig, nabomerknad fra Staten ved 
Direktoratet for naturforvaltning og gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden, da hensynene bak 
reguleringsplanen blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene for dispensasjon ikke er ”klart 
større” enn ulempene. 
Planteknisk utvalg anbefaler at denne typen saker må ses i en større sammenheng og 
eventuelt løses gjennom en reguleringsendring hvor alle forhold belyses.  
 
 
11.12.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
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Votering utsettelsesforslag: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-209/12 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra John Hadland om dispensasjon på 
eiendommen gnr. 4 bnr. 62 for deling av eiendommen til oppføring av ny fritidsbolig, 
nabomerknad fra Staten ved Direktoratet for naturforvaltning og gjeldende 
reguleringsplan med bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å 
kunne anbefale dispensasjon, da hensynene bak reguleringsplanen ikke blir ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene for dispensasjon er ”klart større” enn ulempene. 
 
 Fordeler: 

- Tomten er stor (over 4000 m2) og derfor egner seg bra for å dele i 2 enheter 
- Fritidsboligen vil bli liggende i et allerede etablert fritidsboligmiljø 
- Den nye fritidsboligen vil ikke komme i berøring med 100 meters grensen mot 

sjøen 
- Tinglyst parkering vil kunne sikres ved eksisterende parkering på Hellvik 
- Tinglyst gangadkomst fra parkering til den nye fritidsboligen vil også være 

mulig 
- Ingen naturlig ferdsel grunnet terrengets beskaffenhet 

 
Før saken tas til behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, 
Navarsanden, Skadberg og Skadbergvågen m.m samt plan- og bygningsloven §§ 12-4 
og 19-2. ” 

  
 
Votering: 
Øiumshaugens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling 
(SP+FRP). 
 
 
PTU-114/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra John Hadland om dispensasjon på 
eiendommen gnr. 4 bnr. 62 for deling av eiendommen til oppføring av ny fritidsbolig, 
nabomerknad fra Staten ved Direktoratet for naturforvaltning og gjeldende 
reguleringsplan med bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å 
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kunne anbefale dispensasjon, da hensynene bak reguleringsplanen ikke blir ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene for dispensasjon er ”klart større” enn ulempene. 
 

Fordeler: 
-     Tomten er stor (over 4000 m2) og derfor egner seg bra for å dele i 2 enheter 
- Fritidsboligen vil bli liggende i et allerede etablert fritidsboligmiljø 
- Den nye fritidsboligen vil ikke komme i berøring med 100 meters grensen mot 

sjøen 
- Tinglyst parkering vil kunne sikres ved eksisterende parkering på Hellvik 
- Tinglyst gangadkomst fra parkering til den nye fritidsboligen vil også være 

mulig 
- Ingen naturlig ferdsel grunnet terrengets beskaffenhet 
 

Før saken tas til behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, 
Navarsanden, Skadberg og Skadbergvågen m.m samt plan- og bygningsloven §§ 12-4 
og 19-2.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
115/13: Dispensasjon - Garasje gnr. 47 bnr. 299 - Håkon Vatnamot 
Nyheim, Skoleveien 4 - Lagård  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.04.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 13.08.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje med bruksareal ca. 48 m² og bebygd areal ca. 38 m² på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 299 og finner at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bestemmelsene om etasjeantall 
og størrelsesbegrensning på 35 m². Omsøkt garasje innfinner seg ikke i reguleringsplanens 
forutsatte bebyggelsesmønster med åpen og luftig bebyggelse med store boliger og mindre 
uthus. Garasjens plassering forsterker den dominerende virkningen av bygningens volum og 
er lite heldig med hensyn til trafikkavvikling. 
Behovet for garasje kan løses i samsvar med planens forutsetninger med en annen 
plassering. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-115/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 13.08.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje med bruksareal ca. 48 m² og bebygd areal ca. 38 m² på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 299 og finner at søknaden må avslås. 
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Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bestemmelsene om 
etasjeantall og størrelsesbegrensning på 35 m². Omsøkt garasje innfinner seg ikke i 
reguleringsplanens forutsatte bebyggelsesmønster med åpen og luftig bebyggelse med 
store boliger og mindre uthus. Garasjens plassering forsterker den dominerende 
virkningen av bygningens volum og er lite heldig med hensyn til trafikkavvikling. 
Behovet for garasje kan løses i samsvar med planens forutsetninger med en annen 
plassering. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
116/13: Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 
61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.04.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid med 
reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har kommet til 
at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om tillatt 
høyde og område for brygge da bebyggelsens utforming og utstrekning går klart frem av 
reguleringsplanen. Disse forholdene er utførlig drøftet i reguleringsplanarbeidet og 
dispensasjonen vil derfor stride mot forutsetningen i reguleringsplanen om å redusere de 
samlede inngrepene i området mest mulig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ROGER SÆSTAD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Roger Sæstads forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
 
PTU-116/13 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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117/13: Feiing og boligtilsyn i Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.04.2013: 
 Miljøstyrets vedtak i sak 75/98 av 22.09.1998 oppheves. 

 
 Feiing og boligtilsyn i Eigersund kommune skal utføres fagmessig og med frekvens som 

er i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter (pr 2013; hvert 4. år).  
 

 Kunder med et sikkerhetsmessig behov for boligtilsyn og feiing hyppigere enn hvert 4. år 
pålegges dette av Brannsjefen med grunnlag i Forebyggendeforskriften § 7-3, 3. ledd.  
Kunder som er usikre på status for ildsted, pipe eller røykkanal og selv anmoder om 
ekstra kontroll, kan som et brannforebyggende tiltak tilbys det hyppigere enn hvert 4. år.  
 
Slik behovsprøvet feiing ut over minstekrav, som følge av pålegg eller anmodning, 
leveres i dag uten at det kreves ekstra feiegebyr. Administrasjonen utarbeider forslag til 
gebyr for feiing og boligtilsyn hyppigere enn hvert 4. år som innspill til budsjett for 2014.  
 

 Eigersund kommune åpner, som et brannforebyggende tiltak, for at eiere av hytter og 
fritidsboliger som i dag ikke har krav til feiing og/eller boligtilsyn frivillig kan få knytte seg 
til den kommunale ordningen mot årlig gebyr tilsvarende helårsbolig/fastboende. 

 
 Avgiften er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing eller tilsyn blir gjennomført, men 

gjelder for kalenderåret selv om det blir forskyvning i oppsatt feie- og tilsynsfrekvens. 
Feieavgiften vurderes årlig ved utarbeidelse av kommunal budsjett- og økonomiplan. 

 
 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-117/13 Vedtak: 
 

 Miljøstyrets vedtak i sak 75/98 av 22.09.1998 oppheves. 
 

 Feiing og boligtilsyn i Eigersund kommune skal utføres fagmessig og med frekvens 
som er i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter (pr 2013; hvert 4. år).  
 

 Kunder med et sikkerhetsmessig behov for boligtilsyn og feiing hyppigere enn hvert 4. 
år pålegges dette av Brannsjefen med grunnlag i Forebyggendeforskriften § 7-3, 3. 
ledd.  
Kunder som er usikre på status for ildsted, pipe eller røykkanal og selv anmoder om 
ekstra kontroll, kan som et brannforebyggende tiltak tilbys det hyppigere enn hvert 4. 
år.  
 
Slik behovsprøvet feiing ut over minstekrav, som følge av pålegg eller anmodning, 
leveres i dag uten at det kreves ekstra feiegebyr. Administrasjonen utarbeider forslag til 
gebyr for feiing og boligtilsyn hyppigere enn hvert 4. år som innspill til budsjett for 2014.  
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 Eigersund kommune åpner, som et brannforebyggende tiltak, for at eiere av hytter og 
fritidsboliger som i dag ikke har krav til feiing og/eller boligtilsyn frivillig kan få knytte 
seg til den kommunale ordningen mot årlig gebyr tilsvarende helårsbolig/fastboende. 

 
Avgiften er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing eller tilsyn blir gjennomført, men gjelder 
for kalenderåret selv om det blir forskyvning i oppsatt feie- og tilsynsfrekvens. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
118/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 14.05.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 02.05.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/10446 I 04.04.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Kaupanes, Eigersund 
kommune - Søknad om 
behandlingsanlegg for 
elektrisk og elektronisk avfall

2 13/10444 I 04.04.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Kaupanes, Eigersund 
kommune - Søknad om 
mottak og mellomlagring av 
kasserte blybatterier (farlig 
avfall) 

3 13/10445 I 03.04.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Hermod Teigen AS gnr. 8 
bnr. 510 på Kaupaneset i 
Eigersund kommune - 
Tilbakemelding på søknad 
om behandlingsanlegg for 
kasserte kjøretøy 

4 13/10443 I 03.04.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Avfallsanlegg, Eigersund 
kommune - Manglende 
oppfylling av krav fastsatt i 
tillatelser etter 
forurensningsloven 

5 13/9350 I 15.03.2013 
Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

Dalane Vind AS - overføring 
av anleggskonsesjon for 
Svåheia vindkraftverk i 
forbindelse med fisjon 

6 13/12651 X 01.05.2013  
Operativ raport - Planteknisk 
utvalg 

7 13/11837 I 04.02.2013 Kolbjørn Berg 
Reguleringsplan for Indre 
Vågen – u.off. 

8 13/12647 X 01.05.2013  
Byggesakssjefen delegert 
01.04.- 30.04.2013 
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14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
 
PTU-118/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


