
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 11.06.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:50  
Sak – fra / til: 132/13 - 159/13 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Tor Olaf Gya – SP Alf Tore Sæstad – KRF Astrid Hetland Robertson – H 
Kjell Vidar Nygård - H Bente S.Gunvaldsen - KRF Bjørn Reidar Berentsen -  AP 
Renate Tråsavik – AP May Helen Ervik – FrP   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Roger Sæstad – AP Bjørn Carlsen – H Brit L. Kvassheim - V 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Anders Ege – AP Olaug  Nordeide - H Øyvind Misje - V 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Bernt Koldal –SP  (Sak 137/13)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle, rådgiver Grete Stuen, 
rådgiver Åshild Bakken. landbrukssjef Steinar Nordvoll, rådgiver Per Steinar Berentsen, sjef vei og utemiljø 
Jone Omdal. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i følgende saker: Sak 149/13, sak 150/13 og sak 151/13, sak 152/13, 
sak 154/13 og sak 156/13. 

 Følgende saker ble foreslått satt på sakslisten: 
- Sak 157/13 - Brannsikring Hauen, sak 157/13. 
- Sak 158/13 - Naust gnr. 13, bnr. 2050 – Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 

Takvindu. 
- Sak 159/13 - Søknad om fradeling av parsell til oppføring av forskningsfjos gnr. 

114/bnr. 1 – Dispensasjon fra LNF-L-formål i kommuneplanens arealdel – 
Primagruppen AS og Håkon Øglend, Nese. 

- Ny referatsak: Brev til Odd Olsen og Kjellaug K. Olsen vedr. lekeplass gnr. 1 bnr. 10, 
Ytstebrødveien 688. 

 
Sak 157-159/13 og referatsaken ble vedtatt satt på sakslisten med 10 mot 1 stemme (SP). 

 
 Følgende dokumenter ble ettersendt:  

- Protokollen fra møte 28.5.2013 
- Nytt saksforelegg i sak 140/13 - vedr. Utbyggingsavtale for Rundevoll/Hestnes. 

 
 
 

 

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  Terje Vanglo 
3  Inger W. Dyrsand 
4  Rolf Magne Skogen 
5   

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 

132/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013  

133/13 
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - 
hytteområde, Eikestølveien - 2. gangsbehandling 

 

134/13 
Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Egersund 
næringspark, Eigestad, gnr. 109 bnr.1,mfl - 2. gangsbehandling 

 

135/13 
Reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - 
Helleland - 2. gangsbehanlding 

 

136/13 
Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, endring av felt K1 m.m.- 2. 
gangsbehandling 

 

137/13 Mindre reguleringsendring FV 42 rassikring ved Gyavatnet  

138/13 
Gebyrer etter plan- og bygningssloven, lov om seksjonering av fast 
eiendom og forskrift om begrensning av forurensning 

 

139/13 Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og parkeringskontroll  

140/13 Utbyggingsavtale for Rundevoll/Hestnes, delfelt B29-B36  



141/13 Utbyggingsavtale for del av gnr. 60 bnr. 61 - Hellvik  

142/13 Utbyggingsavtale Saurdalen  

143/13 
Status for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i 
kommunal bygningsmasse 

 

144/13 Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og utemiljø  

145/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013  

146/13 
Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374 - 2. gangs behandling 

 

147/13 

Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - Odd Arvid Klungland - 2. 
gangs behandling 

 

148/13 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
72/28 som tilleggsjord - Torger Lomeland 

 

149/13 
Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping-del av gnr. 4 bnr. 
129-Skadberg-Eigerøy 

 

150/13 
Søknad om midlertidig dispensasjon og om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 
7 bnr. 88 - Roar Pedersen, Fiskarvik. 

 

151/13 
Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas 
Leidland og Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid 

 

152/13 
Søknad om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg Karin Olsen & 
Kristi  Konowsen Skadberg, Fiskarvik 

 

153/13 
Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 550. Søknad 
om tillatelse til tiltak og dispensasjon - Eigelandsvatnet 

 

154/13 Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter.  

155/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013  

156/13 
Reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet - 1. gangsbehandling 

 

157/13 Bybrannsikring i Egersund - ny behandling  

158/13 Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. Takvindu.  

159/13 
Søknad om fradeling av parsell til oppføring av forskningsfjøs  - gnr. 114 
bnr. 1 - Dispensasjon fra LNF-L-formål i kommuneplanens arealdel - 
Prima gruppen As og Håkon Øglend, Nese 

 

 
 
 
 



132/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
11.06.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 11.06.2013: 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 Bente S. Gundvaldsen (KrF) stilte spørsmål om hvorvidt reiselivsanlegg på Tengs er i tråd 

med kommuneplanen. 
 

Rådgiver Grete Stuen fra plankontoret opplyste at tiltaket er i tråd med kommuneplanen. 
 
 
 May Helen Ervik (FrP) stilte spørsmål om hvorvidt det er mulig for administrasjonen å 

prioritere baneforholdene på Helleland og om mulig skaffe dem spilleplass inntil banen er 
spillbar igjen 

 
Kommunalsjef Anne-Grethe Woie opplyste at administrasjonen er i gang med å se på dette. 

 
 
 Kjell Vidar Nygård (H) påpekte at kartet i sak 136/13 ikke er helt korrekt da en høyspentlinje 

nå er lagt i kabel og det derfor ikke er behov for å båndlegge området pga dette, samtidig 
kan det være grunnlag for å se på sentrumsplasseringen av Hellvik.  

 
Kommunalsjef Anne-Grethe Woie takket for innspillet og vil ta det med videre til 
administrasjonen. 

 
 
 Byggesakssjefen redegjorde for status på byggesak. (Jpid: 13/16589) 
 
 
Votering: 
 
 
PTU-132/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken.  
 
 

133/13: Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 
m. fl. - hytteområde, Eikestølveien - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013: 
Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – byggeområde 
for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser vedtas med følgende 
endringer i: 
Kart: 

1. Alt. 1 vedtas. 
2. Frisikt L1 skal være 129 meter. 
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering. 



4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene. 
Bestemmelser 

5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, 
kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning skal 
forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling.” 

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd med 
planbestemmelsene.”  

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.” 

8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig 
skjøtsel av trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.” 

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.” 
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent 

på reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter linjetrase.  Før 
evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.”  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 
Punkt 1 endres til alternativ 2: 
Nytt punkt: 11:  Adkomstvei flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med garasje, parkering. 

---- o --- 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-133/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
  

Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – 
byggeområde for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser 
vedtas med følgende endringer i: 
Kart: 

1. Alt. 2 vedtas. 
2. Frisikt L1 skal være 129 meter. 
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering. 
4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene. 

Bestemmelser 
5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, 

kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning skal 
forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling.” 

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at 
vannkvaliteten er forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd 
med planbestemmelsene.”  

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.” 



8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig 
skjøtsel av trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.” 

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.” 
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone 

høyspent på reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter 
linjetrase.  Før evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig 
vurdering som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. 
konsekvenser. 

11. Adkomstvei flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med garasje, parkering.”  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

134/13: Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for 
Egersund næringspark, Eigestad, gnr. 109 bnr.1,mfl - 2. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2013: 
Forslag til reguleringsplan for Egersund næringspark, Eigestad  gnr. 109 bnr.1,mfl. med kart 
datert 06.05.2013, bestemmelser datert 20.05.2013 og konsekvensutredning datert 
06.05.2013  blir vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-134/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 

Forslag til reguleringsplan for Egersund næringspark, Eigestad  gnr. 109 bnr.1,mfl. med 
kart datert 06.05.2013, bestemmelser datert 20.05.2013 og konsekvensutredning datert 
06.05.2013  blir vedtatt som fremlagt. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

135/13: Reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen 
til Skjerpe - Helleland - 2. gangsbehanlding  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.05.2013: 
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart og 
bestemmelser datert 18.3.2013 vedtas med følgende endringer: 



Bestemmelsene 
1. ”Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.» 
For bestemmelsesområde #4 (id.122631) gjelder følgende:«Før iverksetting av tiltak i 
henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122631, i planområdet. 
For bestemmelsesområde #3 (id.122630) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122630, i planområdet. 
For bestemmelsesområde #2 (id.122629) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122629, i planområdet. 
For bestemmelsesområde #1 (id.122628) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122628, i planområdet.» 

2. § 2.5 i reguleringsbestemmelsene; «Det tillates jordbruksavkjørsler på sørsiden av 
E39 vis a vis innkjørselen til gnr 107 bnr. 53 etter detaljplan godkjent av Statens 
vegvesen Det tillates også etablert jordbruksavkjørsel direkte til E39 på nordsiden av 
E39 vis a vis kryss ved Løvollsvegen etter plan godkjent av Statens vegvesen.» 

3. ”Så lenge den gamle driftsbygningen på gnr. 107, bnr. 3 på nordsiden av E39 blir 
stående, aksepteres det landbrukstrafikk på en kort strekning av gang- og 
sykkelvegen forbi driftsbygningen slik at  det blir tilfredsstillende tilkomst til etablert 
jordbruksveg øst for driftsbygningen.” 

4. Den regulerte jordbruksundergangen under E39 ved Løvollsveien skal være felles for 
gnr. 107/53,78 og 107/3,4.  

Kart 
5. Arealene som er foreslått til område for vern av kulturmiljø og kulturminner etter § 12-

5 i plan- og bygningsloven også markers som hensynssone bevaring av kulturmiljø 
med tilhørende supplerende streksymbol på plankartet, samtidig som det settes inn 
tegnforklaring for denne hensynssonen.  

6. Eksisterende avkjørsel til eiendommen gnr 107, bnr. 83 (Skjerpeveien 1) 
opprettholdes ved at foreslått ny stikkveg inn til gnr 107, bnr. 83 tas ut av plankartet 
og at arealet i stedet vises som Annen veggrunn – grøntareal. Stengingsmarkeringen 
ved eksisterende avkjørsel for gnr. 107, bnr. 83 fjernes fra plankartet. 

7. De automatisk freda kulturminnene, id.122628, 122629, 122630 og 122631, skal 
avmerkes i reguleringsplankartet som bestemmelsesområde med signaturen RpBg 
(reguleringsplan bestemmelsesgrense) og gis navn #1 (id.122628) (eller tilsvarende), 
osv. Avgrensningen av avmerkingen skal være lik geometrien i kulturminnedatabasen 
Askeladden. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Tor-Olav Gya (SP) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 8 (kart): Huset på Klokkargården rives, gang og sykkelsti føres rett frem i 
 området.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
Gyas forslag til nytt punkt 8 falt med 8 mot 3 stemmer. (Olaug Nordeid (H) + Kjell Vidar Nygård 
(H) + SP) 



 
 
PTU-135/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 

Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med 
kart og bestemmelser datert 18.3.2013 vedtas med følgende endringer: 
Bestemmelsene 

1. ”Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.» 
For bestemmelsesområde #4 (id.122631) gjelder følgende:«Før iverksetting av 
tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, id. 122631, i planområdet. 
For bestemmelsesområde #3 (id.122630) gjelder følgende: «Før iverksetting av 
tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, id. 122630, i planområdet. 
For bestemmelsesområde #2 (id.122629) gjelder følgende: «Før iverksetting av 
tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, id. 122629, i planområdet. 
For bestemmelsesområde #1 (id.122628) gjelder følgende: «Før iverksetting av 
tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, id. 122628, i planområdet.» 

2. § 2.5 i reguleringsbestemmelsene; «Det tillates jordbruksavkjørsler på sørsiden 
av E39 vis a vis innkjørselen til gnr 107 bnr. 53 etter detaljplan godkjent av 
Statens vegvesen Det tillates også etablert jordbruksavkjørsel direkte til E39 på 
nordsiden av E39 vis a vis kryss ved Løvollsvegen etter plan godkjent av Statens 
vegvesen.» 

3. ”Så lenge den gamle driftsbygningen på gnr. 107, bnr. 3 på nordsiden av E39 blir 
stående, aksepteres det landbrukstrafikk på en kort strekning av gang- og 
sykkelvegen forbi driftsbygningen slik at  det blir tilfredsstillende tilkomst til 
etablert jordbruksveg øst for driftsbygningen.” 

4. Den regulerte jordbruksundergangen under E39 ved Løvollsveien skal være 
felles for gnr. 107/53,78 og 107/3,4.  

Kart 
5. Arealene som er foreslått til område for vern av kulturmiljø og kulturminner etter § 

12-5 i plan- og bygningsloven også markers som hensynssone bevaring av 
kulturmiljø med tilhørende supplerende streksymbol på plankartet, samtidig som 
det settes inn tegnforklaring for denne hensynssonen.  

6. Eksisterende avkjørsel til eiendommen gnr 107, bnr. 83 (Skjerpeveien 1) 
opprettholdes ved at foreslått ny stikkveg inn til gnr 107, bnr. 83 tas ut av 
plankartet og at arealet i stedet vises som Annen veggrunn – grøntareal. 
Stengingsmarkeringen ved eksisterende avkjørsel for gnr. 107, bnr. 83 fjernes fra 
plankartet. 

7. De automatisk freda kulturminnene, id.122628, 122629, 122630 og 122631, skal 
avmerkes i reguleringsplankartet som bestemmelsesområde med signaturen 
RpBg (reguleringsplan bestemmelsesgrense) og gis navn #1 (id.122628) (eller 
tilsvarende), osv. Avgrensningen av avmerkingen skal være lik geometrien i 
kulturminnedatabasen Askeladden. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 



 

 9

136/13: Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, endring av 
felt K1 m.m.- 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik med kart datert 04.02.2013 og 
bestemmelser datert 05.02.2013 vedtas med følgende endringer i: 
 
Plankart 
1. Snuhammer i offentlig vei ved K1 vist mindre en minstekravet i "Veinorm for Jæren". 

Denne må forlenges ca 2m mot sør/øst. 
 
Bestemmelser 
2. 4.4.1. Felles lekeplasser skal opparbeides etter PBL, og ” ..som må godkjennes av 

kommunen.” tas ut. 
3. Rekkefølgekrav; ”Veibelysning skal etableres. Minstekrav er langs alle veier som skal 

overtas av det offenlige.” 
4. Rekkefølgekrav; ”Offentlige veier skal opparbeides etter planer godkjent av Eigersund 

kommune.” 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-136/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 

Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik med kart datert 04.02.2013 og 
bestemmelser datert 05.02.2013 vedtas med følgende endringer i: 
 
Plankart 
1. Snuhammer i offentlig vei ved K1 vist mindre en minstekravet i "Veinorm for Jæren". 

Denne må forlenges ca 2m mot sør/øst. 
 
Bestemmelser 
2. 4.4.1. Felles lekeplasser skal opparbeides etter PBL, og ” ..som må godkjennes av 

kommunen.” tas ut. 
3. Rekkefølgekrav; ”Veibelysning skal etableres. Minstekrav er langs alle veier som 

skal overtas av det offenlige.” 
4. Rekkefølgekrav; ”Offentlige veier skal opparbeides etter planer godkjent av 

Eigersund kommune.” 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig.  
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137/13: Mindre reguleringsendring FV 42 rassikring ved Gyavatnet  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013: 
 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet: 

1. Flytting av veilinje fra profil 500 til 900, for å redusere fylling i Gyavatnet, da denne 
har innvirkning på blant annet flomvannstand. 

2. Optimering av kurvatur i tunnelen fra profil 1070 til 2100 som medfører at en øker 
radius gjennom tunnelen og fjerner et rettstrekk forbedres siktforholdene samtidig 
som tunnelen blir 30 meter kortere. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL. 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er part i saken, jf. fvl. § 6, a.  

Det fremkom ikke merknader til saken. Bernt Koldal (SP) tok sete. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-137/13 Vedtak: 

 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet: 

1. Flytting av veilinje fra profil 500 til 900, for å redusere fylling i Gyavatnet, da denne 
har innvirkning på blant annet flomvannstand. 

2. Optimering av kurvatur i tunnelen fra profil 1070 til 2100 som medfører at en øker 
radius gjennom tunnelen og fjerner et rettstrekk forbedres siktforholdene samtidig 
som tunnelen blir 30 meter kortere. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

138/13: Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering av 
fast eiendom og forskrift om begrensning av forurensning  
Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
 
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. 
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11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
 
Møtebehandling: 
 
May Helen Ervik (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt: Mer inntekter kommunen får ved å øke gebyrene blir prioritert til å få 
fortgang på digitalisering av hele byggesaksbehandlingen, herunder planarkiv og 
byggesaksarkiv.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
Erviks forslag falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP) 
 
PTU-138/13 Vedtak: 
 

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. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

139/13: Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og 
parkeringskontroll  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.05.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Gjennom samarbeid med utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål 
å etablere 150 – 200 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle utkast til avtale med utbygger av hotellet. 
Avtalen skal godkjennes av kommunestyret.   

2. Det innføres avgiftsparkering på offentlige korttidsparkeringsplasser i sentrum. Dette 
gjelder områdene  Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. Avgiftens størrelse skal fastsettes av kommunestyret. 

 
3. Det opprettes nytt kommunalt parkeringsselskap (KF) som får ansvar for all 

parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen gis fullmakt 
til å utrede organiseringen av et slikt selskap. 

 
4. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr. 

1.000,- pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelse av kort for 2014 og 
indeksreguleres hvert 3. år. 
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11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP+H): 

1. ”Gjennom samarbeid med bl.a utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som 
mål å etablere minste 150 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt 
parkeringsanlegg. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer og 
næringsinteresser med sikte på å etablere et AS som står som eier av parkeringshuset. 
Avtalen skal godkjennes av kommunestyret. 

 
2. Det opprettes et nytt kommunalt parkeringsforetak (KF) som får ansvar for all 

parkeringsdrift, parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen 
gis fullmakt til å utrede organiseringen av et slik selskap. 

 
3. Det innføres avgiftsparkering utover to timer på offentlige kortidsparkeringsplasser i 

sentrum. Dette gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. 

 
4. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr. 

1.000,- pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelsen av kort for 2014.” 
 
 
May Helen Ervik (FrP) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Dagens ordning med gratis korttidsparkering (2 timer), samt gratis parkering på Gruset 
opprettholdes inntil videre. 

 
2. Det igangsettes en kartlegging av helautomatiske systemer som kan kontrollere 

parkeringstiden i sentrum. Resultatet av denne kartleggingen, med anbefaling, 
forelegges de respektive utvalg innen utgangen av 2013. 

 
3. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales et årlig avgift 

tilsvarende de reelle dokumenterbare kostnadene kommunene har med ordningen. 
 
4. Ordningen med at politiet har ansvaret for parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i 

kommunen videreføres inntil videre.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 falt med 10 mot 1 stemme for. (V) 
Rådmannens innstilling punkt 2-4 falt enstemmig. 
Erviks forslag falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP) 
Fellesforslag AP+H punkt 1 enstemmig vedtatt.  
Fellesforslag AP+H punkt 2 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (V+FrP) 
Fellesforslag AP+H punkt 3 vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (V+SP+FrP) 
Fellesforslag AP+H punkt 4 vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (V+SP+FrP) 
 
 
PTU-139/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 

1. Gjennom samarbeid med bl.a utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål 
å etablere minste 150 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer og næringsinteresser med sikte 
på å etablere et AS som står som eier av parkeringshuset. Avtalen skal godkjennes av 
kommunestyret. 
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2. Det opprettes et nytt kommunalt parkeringsforetak (KF) som får ansvar for all 
parkeringsdrift, parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen 
gis fullmakt til å utrede organiseringen av et slik selskap. 

 
3. Det innføres avgiftsparkering utover to timer på offentlige kortidsparkeringsplasser i 

sentrum. Dette gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. 

 
4. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr. 

1.000,- pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelsen av kort for 2014. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.   
 
 

140/13: Utbyggingsavtale for Rundevoll/Hestnes, delfelt B29-B36  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.05.2013: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv Eiendomsutvikling 
Dalane AS om utbygging av del av reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes godkjennes. 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken: Nytt saksforelegg. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-140/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv 
Eiendomsutvikling Dalane AS om utbygging av del av reguleringsplanen for Rundevoll-
Hestnes godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

141/13: Utbyggingsavtale for del av gnr. 60 bnr. 61 - Hellvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013: 
 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og PAD tre eiendom AS om 
utbygging av del gnr. 60, bnr. 61 på Hellvik godkjennes. 
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11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-141/13 Vedtak: 
 

PTU innstiller til kommunestyret: 
 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og PAD tre eiendom AS 
om utbygging av del gnr. 60, bnr. 61 på Hellvik godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

142/13: Utbyggingsavtale Saurdalen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2013: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Bertelsen og Garpestad 
AS om utbygging av Saurdalen på Eigerøy godkjennes. 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-142/13 Vedtak: 
 

PTU innstiller til kommunestyret: 
 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Bertelsen og 
Garpestad AS om utbygging av Saurdalen på Eigerøy godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

143/13: Status for energibruk og kostnadseffektive 
energieffektiviseringstiltak i kommunal bygningsmasse  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013: 
1. Eigersund kommune eier flere bygg i Slettebø-området som er/blir fraflyttet. Dette 

gjelder bygg som er i så dårlig teknisk standard at det ikke er økonomisk forsvarlig å 
forsøke å renovere byggene. Disse bør avhendes/selges for derved mellom annet å 
redusere kommunens energikostnader. 

2. Ved fremming av investeringsforslag knyttet til renovering av bygg må det fokuseres 
på energibesparende tiltak.  



 

 15

3. Eigersund kommune har pr. nå ikke behov for å inngå EPC-kontrakter for å 
avhende/selge bygg som er i teknisk dårlig stand, eller for å prosjektere og 
gjennomføre energireduserende tiltak i kommunale bygg hvor det er dokumentert at 
energiforbruket er høyt. Dette da renovering av bygg som oftest omfatter vesentlig 
prosjektering og bygging som ikke kan inngå i EPC-kontrakt.

 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-143/13 Vedtak: 
  

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 

1. Eigersund kommune eier flere bygg i Slettebø-området som er/blir fraflyttet. Dette 
gjelder bygg som er i så dårlig teknisk standard at det ikke er økonomisk forsvarlig å 
forsøke å renovere byggene. Disse bør avhendes/selges for derved mellom annet å 
redusere kommunens energikostnader. 

2. Ved fremming av investeringsforslag knyttet til renovering av bygg må det fokuseres på 
energibesparende tiltak.  

3. Eigersund kommune har pr. nå ikke behov for å inngå EPC-kontrakter for å 
avhende/selge bygg som er i teknisk dårlig stand, eller for å prosjektere og gjennomføre 
energireduserende tiltak i kommunale bygg hvor det er dokumentert at energiforbruket 
er høyt. Dette da renovering av bygg som oftest omfatter vesentlig prosjektering og 
bygging som ikke kan inngå i EPC-kontrakt. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

144/13: Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og 
utemiljø  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Med utgangspunkt i notat fra Teknisk avdeling mai 2013, som redegjør for maskiner og 
kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, fattes det følgende vedtak: 
 
1. Midler som er holdt tilbake i investeringsbudsjettet for 2013 i påvente av en utredning av 

maskiner og kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, frigis til en planmessig fornyelse av 
kommunens egen maskinpark. 

2. Anleggsmaskiner og driftsbiler i seksjon vei og utemiljø skal i utgangspunktet eies av 
Eigersund kommune, og ikke leies gjennom leasingavtaler. 

3. Gjennom rammeavtaler skal kommunen sikre seg tilgang til ekstra maskintjenester, og 
spesialiserte maskintjenester, som det ikke er lønnsomt at kommunen selv utfører. 
Rammeavtalene skal også sikre kommunen en bedre maskinberedskap i 
krisesituasjoner. 
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11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Saken tas til orientering.” 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-144/13 Vedtak: 
 
 Saken tas til orientering 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

145/13: Godkjenning av protokoll fra Plantekniskutvalgs møte 
28.05.2013  
 

Forslag til vedtak 22.05.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.05.2013 godkjennes. 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken: Protokollen ble ettersendt. 
 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
PTU-145/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.05.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

146/13: Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødveien 374 - 2. gangs behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i 
Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne gi 
dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene 
ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2. 
 
Planteknisk utvalg  gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål. Det settes følgende betingelser 
for vedtak: 
Parsellen deles som vist på detaljkart av 29.10.2012. 
Parsellen må tilknyttes  offentlig vann og kloakk. 
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 4/6.  
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Tor-Olav Gya (SP) foreslo slikt 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 Ole Christen Skadberg om fradeling av en parsell på 
ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.   

 
2. Planteknisk utvalg  avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Ole Christen 

Skadberg om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra 
gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune. 

 
Dette med følgende begrunnelse: 

- Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel.” 
  

Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 for Gyas forslag. (SP) 
 
 
PTU-146/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 
4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne gi dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” 
og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2. 
 
Planteknisk utvalg  gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål. Det settes følgende 
betingelser for vedtak: 
Parsellen deles som vist på detaljkart av 29.10.2012. 
Parsellen må tilknyttes offentlig vann og kloakk. 
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 4/6.   

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
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147/13: Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - Odd Arvid Klungland - 
2. gangs behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 

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

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne anbefale dispensasjon og gir tillatelse til fradeling av en parsell med bolig på 
ca. 3 dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og 
fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

 
3. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 

parsell på ca. 3 dekar fra gnr./bnr.111/6 i Eigersund. Det settes følgende vilkår:  
 

Omsøkt fradeling må deles som vist på kartutskrift av 15.04.2013  
Resten av eiendommen må selges som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 
nærområdet. Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr.  111/6 i Eigersund.  

 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-147/13 Vedtak: 
 

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

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

fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne anbefale dispensasjon og gir tillatelse til fradeling av en parsell med bolig på ca. 3 
dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å 
gi dispensasjon er større enn ulempene. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 19-2. 

 
3. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 

parsell på ca. 3 dekar fra gnr./bnr.111/6 i Eigersund. Det settes følgende vilkår:  
 

Omsøkt fradeling må deles som vist på kartutskrift av 15.04.2013  
Resten av eiendommen må selges som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet. 
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr.  111/6 i Eigersund.  
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Vedtaket er enstemmig.  
 
 

148/13: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 72/28 som tilleggsjord - Torger Lomeland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Torger Lomeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 72/28 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 100.000.   
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 72/28 skal legges til og drives sammen med gnr./bnr. 72/19 og 68/7 i Eigersund 
som en driftsenhet og drives på en landbruksmessig forsvarlig.   
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
PTU-148/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Torger Lomeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 72/28 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 100.000.   
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 72/28 skal legges til og drives sammen med gnr./bnr. 72/19 og 68/7 i 
Eigersund som en driftsenhet og drives på en landbruksmessig forsvarlig.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

149/13: Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping-del av 
gnr. 4 bnr. 129-Skadberg-Eigerøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013: 
Planteknisk utvalg avviser forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del 
av gnr 4 bnr 129 og den sendes i retur med påfølgende begrunnelse: 
 

1 Forslaget vil medføre en forringelse av det visuelle uttrykket og det totale 
landskapsbildet med hensyn til estetikk. 

2 Det råder tvil om at hensyn til helse, miljø og sikkerhet for gjester/besøkende til 
campingplassen er ivaretatt på en god måte. 

3 Antall campingenheter er for høyt og ligger for tett og vil dermed føre til en massiv 
nedbygging i et sårbart område jamfør ”Vakre landskap i Rogaland”. Dette gir en 
strukturmessig uheldig dårlig løsning med hensyn til bokvaliteter/bomiljø og den 
visuelle opplevelsen av området. 

 
1. Planforslaget må omarbeides slik at det tas hensyn til omkringliggende landskap, 

helse, miljø og sikkerhet for brukere av området med påfølgende krav: 
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4 Antall campingenheter reduseres til maks 51 enheter i felt A som i gjeldende 
reguleringsplan. 

5 Det plasseres færrest mulig campingplasser mot friluftsområdet i strandsonen med 
formål å åpne opp strukturen og at flest mulig internt i campingområdet har tilgang til 
sjøen fysisk og visuelt. 

6 Minimumsavstand mellom helårs campingenhetene skal være 8 meter. 
7 Det tillates ikke spikertelt, "Iso-camp” og lignende.  
8 Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 
109/10 om å beholde park/skog som buffersone. 

9 Det legges inn flere mindre grøntområder/lek/uteoppholdsareal i nærheten av 
grupperinger av campingenhetene. 

10 Det legges til rette for universell utformet gangveiforbindelse tilgjengelig for alle 
innenfor campingplassens område vendt mot sjø/strandsonen. 

11 Det må utarbeides fotoillustrasjon som viser hvordan hele campingområdet vil se ut 
etter ferdig utbygging.  

12 Det må foreligge en grundig vurdering som tar for seg alle forhold vedrørende 
brannspredning mellom campingenhetene. 

13 Sanitærbygget må flyttes og plasseres lengst mulig vekk fra strandsonen. 
14 Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og 

bygningslovens § 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for 
godkjenning. 

15 Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser. 

16 Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet. 
17 Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 10 m². 
18 Det tillates ikke plassering av husvogner innenfor planområdet. 
19 Det må utarbeides en fotoillustrasjon/3D-modell som viser området etter det er ferdig 

etablert. 
20 Det må utføres uavhengig kontroll utført av annet foretak av Notat RIBr01 - rev 02, 

datert 26.09.2012, som omhandler strålingsberegning mellom campingenheter, og 
denne kontrollen skal dekkes av tiltakshaver. 

 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag fra AP, FrP, H, KrF, SP):  

”Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 legges 
ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
1. Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 109/10 
om å beholde park/skog som buffersone. 

2. Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og bygningslovens 
§ 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for godkjenning. 

3. Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser. 

4. Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet. 
5. Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 15 m². 
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Punktene skal innarbeides før 2.gangs behandling.” 

 
Votering: 
Fellesforslaget vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens innstilling. (V) 
 
 
PTU-149/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 legges 
ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
1. Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 109/10 
om å beholde park/skog som buffersone. 

2. Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og bygningslovens 
§ 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for godkjenning. 

3. Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser. 

4. Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet. 
5. Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 15 m². 

 
Punktene skal innarbeides før 2.gangs behandling. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

150/13: Søknad om midlertidig dispensasjon og om tillatelse til 
utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 88 - Roar Pedersen, Fiskarvik.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.05.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til de allerede utførte tiltakene på 
gnr. 7, bnr. 88, samt søknaden om midlertidig dispensasjon fra arealbruken i gjeldende 
reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

1. Søknaden om midlertidig dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon vil føre til 
at hensynet bak arealbruken i gjeldende reguleringsplan vil bli vesentlig tilsidesatt og 
at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Når det gjelder fordeler og ulemper, vises det til saksforelegget, under 
Saksbehandlers vurderinger. 

2. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta pålegg om 
at alle ulovlige byggearbeider som er utført etter 1996 rives innen 6 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger: 

a. Bygging av nytt inngangsparti og utvidelse av fritidsboligen mot vest. 
b. Bygging av anneks. 
c. Bygging av bod. 
d. Bygging av vinterhage med tilhørende terrasse. 

3. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging 
av et overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført 
etter at nå gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt: 

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest. 
b. Bygging av bod med BYA om lag 18 m2. 

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging 
av tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket 
ikke er etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et 
pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom. 
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5. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
vedtaket er kommet fram til hans adresse. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-5 og 32-8, 
saksbehandlingsforskriften §§ 16-1 og 16-2, jf. Reguleringsplan for industriområde 
Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99.  
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, Krf, H, SP og V): 

1. ”Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon på hytten slik den fremstår i dag, 
inkl. soveromsbod/anneks. 

2. Det forutsettes at alle andre bygg rives senest 8 uker etter at endelig vedtak i saken er 
fattet. 

3.  Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
et overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført etter at 
nå gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt: 

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest. 
b. Bygging av bod med BYA om lag 18 m2. 

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke 
etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom. 

5. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
vedtaket er kommet fram til hans adresse. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-5 og 32-8, 
saksbehandlingsforskriften §§ 16-1 og 16-2, jf. Reguleringsplan for industriområde 
Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99.  

 
Votering: 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-150/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon på hytten slik den fremstår i dag, 
inkl. soveromsbod/anneks. 

2. Det forutsettes at alle andre bygg rives senest 8 uker etter at endelig vedtak i saken er 
fattet. 

3.  Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
et overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført etter at 
nå gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt: 

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest. 
b. Bygging av bod med BYA om lag 18 m2. 

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke 
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etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom. 

5. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
vedtaket er kommet fram til hans adresse. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-5 og 32-8, 
saksbehandlingsforskriften §§ 16-1 og 16-2, jf. Reguleringsplan for industriområde 
Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99.  

 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
151/13: 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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11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Anders Ege (AP) foreslo slikt vedtak:  

”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 anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om 
tillatt høyde og område for brygger da hensynet til springflo ivaretas av dispensasjon. 
Det finnes også tilsvarende brygger. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.” 

 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-151/13 Vedtak: 
 

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 anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om 
tillatt høyde og område for brygger da hensynet til springflo ivaretas av dispensasjon. 
Det finnes også tilsvarende brygger. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
152/13: Søknad om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg 
Karin Olsen & Kristi  Konowsen Skadberg, Fiskarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til de allerede utførte tiltakene på 
gnr. 7, bnr. 58, samt søknaden om dispensasjon fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

1. Søknaden om dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon vil føre til at 
hensynet bak arealbruken i gjeldende reguleringsplan (byggeområde / industri) vil bli 
vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Når det gjelder fordeler og ulemper, vises det til 
saksforelegget, under Saksbehandlers vurderinger. Planteknisk utvalg har vurdert 
muligheten for å anbefale en midlertidig dispensasjon, men har kommet til at heller 
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ikke det kan anbefales, med de samme begrunnelsene som gjelder varig 
dispensasjon.  

2. I samsvar med tidligere forhåndsvarsel vedtar Planteknisk utvalg å gi pålegg om at 
alle ulovlige byggearbeider som er utført rives innen 6 måneder etter at endelig 
vedtak i saken foreligger: 
 Utvidelse av fritidsbolig 
 Bygging av bod ved sjøen 
 Bygging av tak over båtstø 

3. I samsvar med tidligere forhåndsvarsel vedtar Planteknisk utvalg å ilegge 
tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg 
ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som en rettskraftig dom. 

4. Hjemmelshaver ilegges et ulovlighetsgebyr på kr. 9.524,- for det merarbeidet 
bygningsmyndigheten har hatt i forbindelse med de ulovlige tiltakene. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-3, 32-5. jf. 
Reguleringsplan for industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, 
sak 102/99.  
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, Krf, H, SP og V): 

1. ”Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon på hytten slik den fremstår i dag.  
2. Det forutsettes at alle andre bygg rives senest 8 uker etter at endelig vedtak i saken er 

fattet. 
3.  Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 

et ulovlighetsgebyr på kr. 9.524,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført etter at nå 
gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt: 

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest. 
b. Bygging av bod ved sjøen 
c. Bygging av tak over båtstø 

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke 
etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-3, 32-5. jf. 
Reguleringsplan for industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 
11.10.99, sak 102/99.  

 
Votering: 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
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PTU-152/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon på hytten slik den fremstår i dag.  
2. Det forutsettes at alle andre bygg rives senest 8 uker etter at endelig vedtak i saken er 

fattet. 
3.  Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 

et ulovlighetsgebyr på kr. 9.524,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført etter at nå 
gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt: 

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest. 
b. Bygging av bod ved sjøen 
c. Bygging av tak over båtstø 

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke 
etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-3, 32-5. jf. 
Reguleringsplan for industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 
11.10.99, sak 102/99.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

153/13: Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 
550. Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon - 
Eigelandsvatnet  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven 
1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag, samt fra 
bestemmelsene til kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, 
boder uten varig opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet 
på eiendommen ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelsene § 5-3 ville sette hensynet bak denne bestemmelsen vesentlig 
til side, samt at fordelene ved dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Det forhåndsvarsles at Planteknisk utvalg vurderer å pålegge hjemmelshaver på gnr. 103, 
bnr. 11, å fjerne den ulovlig oppsatte boden innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangsmulkt fra fristens utløp inntil et pålegg om 
riving er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av dagbøter i en størrelse på kr 150,- per 
kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes innen 
fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en 
rettskraftig dom. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til dette forhåndsvarselet innen 
3 uker etter at vedtaket er kommet fram til hans adresse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 1-8 og plan- og 
bygningsloven 2008 §19-2, jf. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 
2011-2022, LNF-område, § 5-3, jf. forvaltningslovens § 16, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune, § 7. 
 
Partene har klagerett på vedtaket. 
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11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Bjørn Reidar Berentsen (AP) foreslo slikt vedtak:  

”På grunn av nye opplysninger som har kommet til administrasjonen som ikke er blitt 
behandlet, sendes saken tilbake til administrasjonen.” 

 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-153/13 Vedtak: 
 

På grunn av nye opplysninger som har kommet til administrasjonen som ikke er blitt 
behandlet, sendes saken tilbake til administrasjonen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

154/13: Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og 
servicesenter.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2013: 
 
Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter godkjennes i 
henhold til de planer som er skissert.   
 
05.06.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
Felles brukerutvalg synes tiltaket er særdeles positivt. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-018/13 Vedtak: 
 

Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter 
godkjennes i henhold til de planer som er skissert.   

  
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
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PTU-154/13 Vedtak: 
 

Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter 
godkjennes i henhold til de planer som er skissert.   

  
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

155/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013  
 

 
Referatsaker som legges frem for utvalget 22.05.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/14659 X 22.05.2013  
Byggesakssjefen delegert 
13.05.- 21.05.2013 

2 13/14770 X 23.05.2013  
Operativ rapport - uke 18 - 
Teknisk avdeling 

 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken: 
 

3 13/15489 U 29.05.2013 

Odd Olsen og 
Kjellaug K Olsen 
Buen 6 
4318 SANDNES 

Vedrørende lekeplass gnr. 1 
bnr. 10 - Odd og Kjellaug K. 
Olsen, Ytstebrødveien 
688 

 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
PTU-155/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

156/13: Reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst 
for Nysundfjellet - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2013: 
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Nysundfjellet med kart og 
bestemmelser datert 19.03.2013 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Bestemmelser 

1. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
2. ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.” 
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11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-156/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Nysundfjellet med kart og 
bestemmelser datert 19.03.2013 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Bestemmelser 
1. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
2. ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.” 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

157/13: Bybrannsikring i Egersund - ny behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.05.2013: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
”Brannsikringsplan – Hauen-området 2013” vedtas som framlagt.   
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-157/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

”Brannsikringsplan – Hauen-området 2013” vedtas som framlagt.   
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

158/13: Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Takvindu.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2013: 
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i forhold 
til byggets funksjon som naust. Søknaden godkjennes under forutsetning av at takvindu 
utgår. 
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Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Byggetillatelse av den 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye. 
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen. 
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 

 
Begrunnelsen for at Planteknisk utvalg ikke kan godkjenne at det settes inn takvindu på 
naustet er at det ikke er tradisjon for at naust i Eigersund kommune har takvindu. Dette er en 
tradisjon som Eigersund kommune har et sterkt ønske om å beholde. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 29-2 og 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen. 
 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-158/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i 
forhold til byggets funksjon som naust. Søknaden godkjennes under forutsetning av at 
takvindu utgår. 
 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Byggetillatelse av den 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye. 
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen. 
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest. 
 
Begrunnelsen for at Planteknisk utvalg ikke kan godkjenne at det settes inn takvindu på 
naustet er at det ikke er tradisjon for at naust i Eigersund kommune har takvindu. Dette 
er en tradisjon som Eigersund kommune har et sterkt ønske om å beholde. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 29-2 og 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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159/13: Søknad om fradeling av parsell til oppføring av 
forskningsfjøs  - gnr. 114 bnr. 1 - Dispensasjon fra LNF-L-formål i 
kommuneplanens arealdel - Prima gruppen As og Håkon Øglend, 
Nese  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Prima Gruppen AS og Håkon Øglend 

om dispensasjon for deling av parsell på eiendommen gnr. 114 bnr. 1 og 
kommuneplanens arealdel for området, og finner etter en konkret vurdering å ikke 
kunne anbefale dispensasjon. 

 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene LNF-L og 
LNF-formål 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 arealformålene i kommuneplanen er helt konkrete og nøye vurdert gjennom 
demokratiske prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er 
relativt ny og de forventninger om dispensasjon andre i tilsvarende situasjon kan få i 
områder avsatt som LNF-L og LNF-områder i kommuneplanens arealdel.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningsloven § 11-6. 

 
2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 

parsell på ca. 6 dekar til oppføring av forskningsfjøs fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund. 
Kommune. Delingen fører til opprettelse av en urasjonell og unaturlig driftsenhet.   
Delingen er ikke forsvarlig i forhold til den avkastning driftsenheten kan gi.  

 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP+H):  

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Håkon Øglend om dispensasjon for 
deling av parsell på eiendommen gnr. 114 bnr. 1 og kommuneplanens arealdel for 
området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon. 
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene det 
dispenseres fra ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” ettersom dette vil styrke jordbrukets 
interesser. 
Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da: 
 

1. Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
2. Oppbygging av en forsøksgård kan føre til flere arbeidsplasser i kommunen, 

styrke inntektene til flere bønder som er med i biffringen og bedre 
skatteinngangen til kommunen.   

3. Eiendommen er en landbrukseiendom, og bygningen skal brukes til 
landsbruksrelatert drift. 

4. Bygningen vil ikke komme i konflikt med allmennyttige interesser eller hindre 
allmenn ferdsel. 

5. En tillatelse til oppføring av landbruksbygning vil etter kommunens vurdering ikke 
gi noen vesentlige endringer direkte, eller indirekte ulemper for omkringliggende 
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gardsdrift. Av denne grunn kan ikke landbruket bli skadelidende ved en eventuell 
godkjenning. 

6. Driften vil på sikt styrke landbruket i regionen, ved at man tilegner seg 
spisskompetanse, og bidrar til økt sysselsetting både på gården og i 
lokalsamfunnet ellers.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6 og 19-2. 
 
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på 
ca. 6 dekar til oppføring av forskningsfjøs fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund. Det settes som 
vilkår for deling at det etableres et forskningsfjøs for spesialisert kjøttfeproduksjon innen 
5 år på gnr.114, bnr. 1 i Eigersund.” 

 
 
Votering: 
Fellesforslaget vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens innstilling. (SP) 
 
 
PTU-159/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Håkon Øglend om dispensasjon for 
deling av parsell på eiendommen gnr. 114 bnr. 1 og kommuneplanens arealdel for 
området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon. 
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene det 
dispenseres fra ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” ettersom dette vil styrke jordbrukets 
interesser. 
Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da: 
 
1. Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
2. Oppbygging av en forsøksgård kan føre til flere arbeidsplasser i kommunen, styrke 

inntektene til flere bønder som er med i biffringen og bedre skatteinngangen til 
kommunen.   

3. Eiendommen er en landbrukseiendom, og bygningen skal brukes til 
landsbruksrelatert drift. 

4. Bygningen vil ikke komme i konflikt med allmennyttige interesser eller hindre allmenn 
ferdsel. 

5. En tillatelse til oppføring av landbruksbygning vil etter kommunens vurdering ikke gi 
noen vesentlige endringer direkte, eller indirekte ulemper for omkringliggende 
gardsdrift. Av denne grunn kan ikke landbruket bli skadelidende ved en eventuell 
godkjenning. 

6. Driften vil på sikt styrke landbruket i regionen, ved at man tilegner seg 
spisskompetanse, og bidrar til økt sysselsetting både på gården og i lokalsamfunnet 
ellers.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6 og 19-2. 
 
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på 
ca. 6 dekar til oppføring av forskningsfjøs fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund. Det settes som 
vilkår for deling at det etableres et forskningsfjøs for spesialisert kjøttfeproduksjon innen 
5 år på gnr.114, bnr. 1 i Eigersund. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.   
 



 
 
 
 
 
 


