
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:00  
Sak – fra / til: 119/13 - 131/13 + 157/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
   
Bjørn Reidar Berentsen -  APRoger Sæstad – AP Renate Tråsavik – AP 
Bjørn Carlsen – H Kjell Vidar Nygård - H Astrid Hetland Robertson – H 
Alf Tore Sæstad – KRF Bente S.Gunvaldsen - KRF Tor Olaf Gya – SP 
Brit L. Kvassheim - V   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Mai Helen H. Ervik - FRP   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Jan Aksel Skadberg - FRP   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie og byggesakssjef Jarle Valle,  
Plansjef Dag Kjetil Tonheim 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i følgende saker: Sak 121/13, sak 122/13 og sak 123/13. 
 Ved møtets start ble det enstemmig vedtatt å sette følgende sak på sakslisten 157/13 – 

Naust gnr. 13. bnr. 2050 – Odd Roger Knutsen, Lyngtangen nr 3. Overtredelsegebyr – ny 
behandling. (Dette medfører at saksnr. blir uregelmessig på siste sak) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bjørn Reidar Berentsen  
Utvalgsleder Leif Broch 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 



 
 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 

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 

119/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013  

120/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 14.05.2013  

121/13 
Søknad om fradeling av to parseller med bolig og tre strandparseller - 
gnr. 4 bnr. 9 og gnr. 4 bnr.12 - Siv Teigen Bergslien 

 

122/13 
Detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl - 
1.gangsbehandling 

 

123/13 
Reguleringsendring for boliger-gnr. 13 bnr. 366 m.fl.-Gamle 
Hestnesveien -Indre Lygre 

 

124/13 Brannsikringsplan for Hauen området - Bybrannsikring i Egersund  

125/13 
Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet - Hellvik Hus 

 

126/13 
Garasje gnr. 13 bnr. 2334 - Petter Jostein Berland, Gamle 
Sokndalsveien 18. Klage på vedtak om tillatelse og dispensasjon. 

 



127/13 
Søknad om innglassing av terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - 
Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen. Klagebehandling. 

 

128/13 
Midlertidig brukstillatelse - dispensasjon -Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 
96 - Runar Østebrød, Ytstebrødveien 637. Søknad om redusert gebyr. 

 

129/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, gnr. 5 bnr. 143 
- Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293 

 

130/13 Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56, Eigerøy  

131/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013  

157/13 
Naust gnr. 13. bnr. 2050 – Odd Roger Knutsen, Lyngtangen nr 3. 
Overtredelsegebyr – ny behandling (Ny sak) 

 

 
 
 
 



119/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
28.05.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.05.2013:
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 Bente S. Gundvaldsen (KrF) stilte spørsmål om hvorvidt det er nødvendig å behandle alle 

plansaker politisk 1. gang. 
 

Plansjefen opplyste at det er lovpålagt. 
 
 
 Kjell Vidar Nygård (H) stilte spørsmål om hva som er status for lys på skolevei Hellviksveien. 
 

Kommunalsjef teknisk opplyste at det er en dialog med leder for velforeningen og seksjon 
vei og utemiljø, som jobber videre med saken. Herunder i trafikksikkerhetsplanen. 

 
 
 Alf Tore Sæstad (KrF) stilte spørsmål om hva som er regelverket for å byggemelde linjer for 

Dalane Energi IKS. 
 

Plansjef og byggesakssjef opplyste at Dalane Energi IKS har en områdekonsesjon, men at 
det har vært uenighet mellom Dalane Energi IKS og kommunen om hvordan denne skulle 
tolkes. Saken ble derfor oversendt til NVE for avgjørelse og der fikk kommunen fullt 
medhold. Skrivet fra NVE legges frem som referatsak på et senere møte. 

 
 
Votering: 
 
 
PTU-119/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

120/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
14.05.2013  
 

Forslag til vedtak 13.05.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 14.05.2013 godkjennes. 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 



 
PTU-120/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 14.05.2013 godkjennes. 
 
Vedtak er enstemmig. 
 
 

121/13: Søknad om fradeling av to parseller med bolig og tre 
strandparseller - gnr. 4 bnr. 9 og gnr. 4 bnr.12 - Siv Teigen Bergslien   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Siv Teigen Bergslien om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus på ca. 0,9 
dekar fra gnr. /bnr. 4/9 i Eigersund til boligformål, og finner etter en konkret vurdering 
at dispensasjon etter §19-2 i plan- og bygningsloven må avslås. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke 
”klart større” enn ulempene.   

2. Planteknisk utvalg avslår etter §12 i jordloven søknad fra Siv Teigen Bergslien om  
fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar med bolighus fra  gnr./bnr. 4/9 i Eigersund.    

3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Siv Teigen Bergslien om dispensasjon 
fra kravet om reguleringsplan for fradeling av en parsell med bolighus på ca. 0,75 
dekar fra gnr. /bnr. 4/12 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger 
tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon etter §19-2. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene.  Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på 
uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.  

4. Planteknisk utvalg gir i medhold av §§ 20-1,19-2 og §1-8 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund 
kommunene. Det settes som betingelse for deling at parsellene selges til Eigersund 
kommune. 

5. Planteknisk utvalg gir i henhold til jordlovens §12 tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 
4/12 sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 dekar som eies av følgende 
eiendommer: gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15 i Eigersund.   

6. Planteknisk utvalg gir etter plan- og bygningslovens §20-1 tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 0,3 med naust fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund.  

 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

~ o ~ 
 
 Jan Axsel Skadberg (FrP) erklærte seg ugild og trådte ut under votering av punkt 2-6 idet 

han som nabo er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til 
saken, og PTU var 10 under votering av punkt 2-6. 

~ o ~ 
  
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjonssøknad etter § 19-2 i plan- og bygningsloven 
og §12 i jordloven fra Siv Teigen Bergslien om fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar 



med bolighus fra gnr./bnr. 4/9 i Eigersund. Med følgende begrunnelse: Adkomst er fra 
offentlig vei og fremstår som en egen parsell.” 

 
  
Votering punkt 1: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstiling punkt 1. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 2-6 enstemmig vedtatt.  
 PTU var 10 under votering av disse punkt 2-6 
 
 
PTU-121/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjonssøknad etter § 19-2 i plan- og bygningsloven 
og §12 i jordloven fra Siv Teigen Bergslien om fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar 
med bolighus fra gnr./bnr. 4/9 i Eigersund. Med følgende begrunnelse: Adkomst er fra 
offentlig vei og fremstår som en egen parsell. 

 
2. Planteknisk utvalg avslår etter §12 i jordloven søknad fra Siv Teigen Bergslien om  

fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar med bolighus fra  gnr./bnr. 4/9 i Eigersund.    

3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Siv Teigen Bergslien om dispensasjon 
fra kravet om reguleringsplan for fradeling av en parsell med bolighus på ca. 0,75 dekar 
fra gnr. /bnr. 4/12 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon etter §19-2. Hensynene bak kommuneplanen 
blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.  

4. Planteknisk utvalg gir i medhold av §§ 20-1,19-2 og §1-8 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund 
kommunene. Det settes som betingelse for deling at parsellene selges til Eigersund 
kommune. 

5. Planteknisk utvalg gir i henhold til jordlovens §12 tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 4/12 
sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 dekar som eies av følgende eiendommer: 
gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15 i Eigersund. 

6. Planteknisk utvalg gir etter plan- og bygningslovens §20-1 tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 0,3 med naust fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
  
 

122/13: Detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl - 
1.gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2013: 
 
Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. med kart datert 
22.04.13 og bestemmelser datert 07.05.13  legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer i: 
Kart 
1. Hensynssone ras vises i plankartet i tråd med kommuneplanen. 
Bestemmelser: 
2. ”Fremføring av elektriske anlegg skal legges i kabel.” 



3. Rekkefølgekrav: ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at det 
ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging utarbeides det et vannspeilkart som viser området som blir lagt under 
vann når demningen er ferdig fylt. ” 

 
 
Roger Sæstad (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging legges frem en fagkyndig rapport angående ørret og gyting i vassdraget.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.  
Roger Sæstads forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. (SP) 
 
 
PTU-122/13 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. med kart datert 
22.04.13 og bestemmelser datert 07.05.13  legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer i: 
Kart 
1. Hensynssone ras vises i plankartet i tråd med kommuneplanen. 
Bestemmelser: 
2. ”Fremføring av elektriske anlegg skal legges i kabel.” 
3. Rekkefølgekrav: ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at 

det ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av 
fagkyndig”. 

4. Rekkefølgekrav: ”Før utlegging utarbeides det et vannspeilkart som viser området 
som blir lagt under vann når demningen er ferdig fylt.” 

5. Rekkefølgekrav: ”Før utlegging legges frem en fagkyndig rapport angående ørret og 
gyting i vassdraget.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtak er enstemmig. 
 
 

 
 
 



123/13: Reguleringsendring for boliger-gnr. 13 bnr. 366 m.fl.-Gamle 
Hestnesveien - Indre Lygre  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
Forslag til reguleringsendring for bolig-gnr. 13 bnr. 366 m.fl. Gamle Hestnesveg -Lygre med 
plankart datert 12.02.2013 og bestemmelser datert 21.03.2013 vedtas lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn under følgende vilkår: 
 
På plankartet påføres: 
 
1 Formål for garasjeanlegg, uteoppholdsareal, adkomst til bolig slik vedlagt 

situasjonsplan datert 12.03.2013 viser. 
2 Maks kotehøyde på møne/gesimshøyde for hver bolig. 
3 Angi hver tomt med samme tomtenummerering som bestemmelsens underpunkt 4.1 

har satt. 
4 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, symbol for 

avkjørsel 
 
I bestemmelsene settes: 
1 Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, garasje/carport 
2 Maks tillat forstøtningsmur er 1 meter over planert terreng. 
 
Andre forhold: 
1 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres. 
2 Prinsippet om universell utforming vurderes nøye og ved avvik fra kravet beskrives 

dette med begrunnelse for hvorfor. 
  
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging utarbeides det en geoteknisk rapport.” 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  
”Det avsettes 50 cm ekstra veiareal til eksisterende vei. Plankart justeres iht dette.”  
 
 
Roger Sæstad (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Murer i front tillates oppført med inntil 2 meter høyde, over eksisterende terreng. 
Stedsstøpte murer tillates ikke.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag og planbestemmelser enstemmig vedtatt.  
Nygårds forslag (ekstra vei) enstemmig vedtatt.  
Sæstads forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling bestemmelsenes 

punkt 2. 



Nygårds forslag (geoteknisk rapport) enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling bestemmelsens punkt 1 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling andre forhold punkt 1 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (SP+FrP) 
Rådmannens innstilling andre forhold punkt 2 falt med 10 mot 1 stemmer. (Bente S. 

Gundvaldsen (KrFF)) 
  
 
PTU-123/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for bolig-gnr. 13 bnr. 366 m.fl. Gamle Hestnesveg -Lygre 
med plankart datert 12.02.2013 og bestemmelser datert 21.03.2013 vedtas lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn under følgende vilkår: 
 
På plankartet påføres: 
1 Formål for garasjeanlegg, uteoppholdsareal, adkomst til bolig slik vedlagt 

situasjonsplan datert 12.03.2013 viser. 
2 Maks kotehøyde på møne/gesimshøyde for hver bolig. 
3 Angi hver tomt med samme tomtenummerering som bestemmelsens underpunkt 

4.1 har satt. 
4 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, symbol 

for avkjørsel 
5. Det avsettes 50 cm ekstra veiareal til eksisterende vei. Plankart justeres iht dette. 
 
I bestemmelsene settes: 
1.  Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, garasje/carport. 
2.  Murer i front tillates oppført med inntil 2 meter høyde, over eksisterende terreng. 

Stedsstøpte murer tillates ikke. 
 

Andre forhold: 
1 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres. 
2.  Før utlegging utarbeides det en geoteknisk rapport. 

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

124/13: Brannsikringsplan for Hauen området - Bybrannsikring i 
Egersund  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
 
”Brannsikringsplan – Hauen-området 2013” vedtas som framlagt.   
 
Brannbegrensende og forebyggende tiltak med økonomiske konsekvenser for Eigersund 
kommune, fremmes i ”Budsjett og økonomiplan 2013 – 2017”. 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Saken behandles på neste møte i planteknisk utvalg 11.6.2013 og i kommunestyret 
17.6.2013.  
Ansvarsfordeling som er angitt i rapportens (s. 199), angår ikke kommunens økonomiske 
ansvar, men ansvar for gjennomføring. Rapporten endres i tråd med dette før utsending 
til planteknisk utvalg og kommunestyret.” 



 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag. 
 
 
PTU-124/13 Vedtak: 
 

1. Saken behandles på neste møte i planteknisk utvalg 11.6.2013 og i 
kommunestyret 17.6.2013.  
 

2. Ansvarsfordeling som er angitt i rapportens (s. 199), angår ikke kommunens 
økonomiske ansvar, men ansvar for gjennomføring. Rapporten endres i tråd med 
dette før utsending til planteknisk utvalg og kommunestyret. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

125/13: Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom gnr. 
47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet - Hellvik Hus  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
 
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. 
 
Dette medfører at vedtak om dispensasjon behandlet som sak PTU-097/13 den 30.04.13 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
PTU-125/13 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. 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. 
 
Dette medfører at vedtak om dispensasjon behandlet som sak PTU-097/13 den 30.04.13 
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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

126/13: Garasje gnr. 13 bnr. 2334 - Petter Jostein Berland, Gamle 
Sokndalsveien 18. Klage på vedtak om tillatelse og dispensasjon.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Signe Pedersen i sak BMD 020/13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
Begrunnelsen for en tillatelse og dispensasjon for oppføring av garasje i 2 etasjer faller bort, 
når det viser seg å foreligge nabomerknad. At det ikke forelå nabomerknader hadde 
avgjørende vekt i sak BMD 020/13. Nabomerknaden anses å være en vesentlig ny 
opplysning som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtaket i sak BMD 020/13 oppheves for så vidt gjelder tillatelse og dispensasjon for 
oppføring av garasje i 2 etasjer. Rådmannen vil følge opp saken med pålegg om retting.   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 
12-4, 29-4 og 19-2. 
 



 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Astrid H. Robertson (H) foreslo slikt vedtak:  

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Signe Pedersen i sak BMD 020/13, 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 BMD 020/13 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§§ 12-4 og 19-2.” 

 
Votering: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-126/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Signe Pedersen i sak BMD 020/13, 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 BMD 020/13 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§§ 12-4 og 19-2. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

127/13: Søknad om innglassing av terrasse/uteplass ved hytte gnr. 
5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen. 
Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Astri og Tor B. Helvig på deler av vedtaket i 
sak 050/13, og har etter en samlet vurdering kommet til at vedtaket om å avslå søknaden om 
tillatelse til den allerede gjennomførte innglassingen under takutstikket mot sørvest er fattet 
på grunnlag av feil saksopplysninger. Klagerne gis medhold. Vedtaket i sak 050/13 oppheves 
og erstattes med følgende: 
 
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Astri og Tore B. Helvig om 

dispensasjon fra kommuneplanens § 2.12.2 om oppføring av tilbygg på nordsiden av 
eiendommen gnr. 5 bnr. 199, og finner at dispensasjon i vesentlig grad vil sette til side 
hensynene bak denne bestemmelsen. Kommuneplanen viser at eiendommen ligger i 
område avsatt til HF-område, og ifølge de tilhørende kommuneplanbestemmelsene § 



2.12.2 skal ikke BYA i slike områder overstige 75 m2.  Dispensasjon for dette omsøkte 
tiltaket kan ikke gis. 
Søknaden om tillatelse til innglassing av terrasse under takoverbygg på sørvestsiden 
av fritidsboligen innvilges, ettersom en slik innglassing ikke medfører at allerede tillatt 
BYA på 95,5 m2 i 2005 øker. 

 
2. Tiltaket med innglassing under takutstikket er søknadspliktig etter plan- og 

bygningsloven § 20-1 bokstav c. Tiltaket er gjennomført før tiltaket ble omsøkt og 
tillatelse gitt. Det merarbeidet kommunen har hatt med at dette tiltaket ble gjennomført 
før tillatelse ble gitt anses som så begrenset at det ikke ilegges gebyr for dette 
merarbeidet (ulovlighetsgebyr).  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, og bestemmelser 
til kommuneplanen for Eigersund kommune § 2.12.2. 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-127/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Astri og Tor B. Helvig på deler av 
vedtaket i sak 050/13, og har etter en samlet vurdering kommet til at vedtaket om å avslå 
søknaden om tillatelse til den allerede gjennomførte innglassingen under takutstikket 
mot sørvest er fattet på grunnlag av feil saksopplysninger. Klagerne gis medhold. 
Vedtaket i sak 050/13 oppheves og erstattes med følgende: 
 
3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Astri og Tore B. Helvig om 

dispensasjon fra kommuneplanens § 2.12.2 om oppføring av tilbygg på nordsiden 
av eiendommen gnr. 5 bnr. 199, og finner at dispensasjon i vesentlig grad vil sette 
til side hensynene bak denne bestemmelsen. Kommuneplanen viser at 
eiendommen ligger i område avsatt til HF-område, og ifølge de tilhørende 
kommuneplanbestemmelsene § 2.12.2 skal ikke BYA i slike områder overstige 75 
m2.  Dispensasjon for dette omsøkte tiltaket kan ikke gis. 
Søknaden om tillatelse til innglassing av terrasse under takoverbygg på 
sørvestsiden av fritidsboligen innvilges, ettersom en slik innglassing ikke medfører 
at allerede tillatt BYA på 95,5 m2 i 2005 øker. 

 
4. Tiltaket med innglassing under takutstikket er søknadspliktig etter plan- og 

bygningsloven § 20-1 bokstav c. Tiltaket er gjennomført før tiltaket ble omsøkt og 
tillatelse gitt. Det merarbeidet kommunen har hatt med at dette tiltaket ble 
gjennomført før tillatelse ble gitt anses som så begrenset at det ikke ilegges gebyr 
for dette merarbeidet (ulovlighetsgebyr).  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, og 
bestemmelser til kommuneplanen for Eigersund kommune § 2.12.2. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 



128/13: Midlertidig brukstillatelse - dispensasjon -Bolig med garasje 
gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, Ytstebrødveien 637. Søknad om 
redusert gebyr.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2013: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Runar 
Østebrød, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for dispensasjon på kr. 
4.669,- ikke er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid seksjon Byggesak har hatt i denne 
saken. Ilagt gebyr opprettholdes. 
 
Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-128/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Runar 
Østebrød, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for dispensasjon på 
kr. 4.669,- ikke er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid seksjon Byggesak har hatt i 
denne saken. Ilagt gebyr opprettholdes. 
 
Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

129/13: Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, 
gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Harry Myklebust om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 og kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå 
søknaden. 
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i plan og plan- og 
bygningsloven § 1-8 er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser og 
føringer. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de følgene en 
dispensasjon kan ha for andre boliger i planen.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens arealdel og 
plan- og bygningsloven § 11-6. 



 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Liv Tone Øiumshaugen (H) foreslo slikt vedtak:  

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Harry Myklebust om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 og kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering 
å kunne anbefale dispensasjon. 
Formålet bak kommuneplanbestemmelsen om forbud mot tiltak i LNF-områder blir ikke 
”vesentlig tilsidesatt”, fordi fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn 
ulempene, ettersom: 

1. Det foreligger ingen nabomerknader. 
2. Det er ingen forringelse av området eller begrensning av LNF. 
3. Bratt terreng (fjellhylle) og ingen allmenn ferdsel. 

 
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6 og 19-2.” 

 
 
Votering: 
Øiumshaugens forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Bente S. Gundvaldsen (KrF) + AP) 
 
 
PTU-129/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Harry Myklebust om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 og kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering 
å kunne anbefale dispensasjon. 
Formålet bak kommuneplanbestemmelsen om forbud mot tiltak i LNF-områder blir ikke 
”vesentlig tilsidesatt”, fordi fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn 
ulempene, ettersom: 

1. Det foreligger ingen nabomerknader. 
2. Det er ingen forringelse av området eller begrensning av LNF. 
3. Bratt terreng (fjellhylle) og ingen allmenn ferdsel. 

 
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland 
og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§§ 
11-6 og 19-2. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

130/13: Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56, 
Eigerøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Tellef Hovland og Ivar Bjørløw om 
dispensasjon for arealoverføring fra eiendommen gnr. 8 bnr. 33 til eiendommen gnr. 8 bnr. 



78, reguleringsplan for Hovlandsvika m.m., kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon. 
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak LNF-område med 
bevaringsområde naturmiljø og tomtegrenser i plan ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” og at 
fordelene med tiltaket er ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det legges 
særlig vekt på at en deling gir Ivar Bjørløw eier av eiendommen gnr. 8 bnr. 78 mulighet for å 
drenere/hindre vanntilsig inn på sin tomt. Det legges også særlig vekt på at det aktuelle 
området ikke har stor betydning for området bevaring naturmiljø som helhet samt muligheten 
for en hensiktsmessig utnyttelse av omsøkt område.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for 
Hovlandsvika m.m. og plan- og bygningsloven §§ 11-6, 12-4 og 19-2. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannnens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-130/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Tellef Hovland og Ivar Bjørløw om 
dispensasjon for arealoverføring fra eiendommen gnr. 8 bnr. 33 til eiendommen gnr. 8 
bnr. 78, reguleringsplan for Hovlandsvika m.m., kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne 
anbefale dispensasjon. 
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak LNF-område med 
bevaringsområde naturmiljø og tomtegrenser i plan ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” og at 
fordelene med tiltaket er ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det legges 
særlig vekt på at en deling gir Ivar Bjørløw eier av eiendommen gnr. 8 bnr. 78 mulighet 
for å drenere/hindre vanntilsig inn på sin tomt. Det legges også særlig vekt på at det 
aktuelle området ikke har stor betydning for området bevaring naturmiljø som helhet 
samt muligheten for en hensiktsmessig utnyttelse av omsøkt område.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for 
Hovlandsvika m.m. og plan- og bygningsloven §§ 11-6, 12-4 og 19-2. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 



131/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 13.05.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/13782 X 13.05.2013  
Byggesakssjefen delegert 
01.05.- 12.05.2013 

 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
PTU-131/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
 
************ TILLEGGSSAKER ************ 

157/13: Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 
nr 3. Overtredelsesgebyr - ny behandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.05.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund på vegne av 
tiltakshaver Odd Roger Knutsen, samt merknadene til forhåndsvarslet 
overtredelsesgebyr, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis delvis 
medhold. 
 
Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og 
kloakk i naust.”  
 
Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes:  
”Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8: 

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-
. 

Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.” 
 
Nytt punkt i vedtaket: 
Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8, jf. forskrift om 
saksbehandling §§ 16-1 og 16-2: 
Det ilegges gebyr til tiltakshaver på kr 25.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-. 
Ved utmåling av gebyrenes størrelse er forskrift om saksbehandling § 16-2 lagt til 
grunn. Det vises til vurdering under ”Saksbehandleres vurderinger.” 
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De øvrige punktene i vedtaket i sak 146/11 opprettholdes. 
 
Det er klagerett for partene på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og 32-8, jf. 
forskrift om saksbehandling §§ 16-1 og 16-2, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-157/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund på vegne av 
tiltakshaver Odd Roger Knutsen, samt merknadene til forhåndsvarslet 
overtredelsesgebyr, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis delvis 
medhold. 
 
Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og 
kloakk i naust.”  
 
Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes:  
”Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8: 

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-. 
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.” 

 
Nytt punkt i vedtaket: 
Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8, jf. forskrift om saksbehandling 
§§ 16-1 og 16-2: 
Det ilegges gebyr til tiltakshaver på kr 25.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-. 
Ved utmåling av gebyrenes størrelse er forskrift om saksbehandling § 16-2 lagt til grunn. 
Det vises til vurdering under ”Saksbehandleres vurderinger.” 
 
De øvrige punktene i vedtaket i sak 146/11 opprettholdes. 
 
Det er klagerett for partene på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og 32-8, jf. 
forskrift om saksbehandling §§ 16-1 og 16-2, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 


