
 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 27.08.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:50   
Sak – fra / til: 160/13 - 188/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)             H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                          
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)             
 H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                               
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP – Tråsavik, Renate (Medlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (varamedlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
  

  

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

 Det ble foretatt befaring i sakene 13/164, 13/171, 13/173 og 13/175 fra kl.10.00. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bjørn Reidar Berentsen  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 



 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 

Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
Bjørn Reidar Berentsen 
Roger Sæstad 
Renate Tråsavik 

1  Anders Ege 
2  Toril Åbotnes Iversen 
3  Terje Vanglo 
4  Inger W. Dyrsand 
5  Rolf Magne Skogen 

Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår 

2  Jan Aksel Skadberg 
3  Hans Petter Helland 

Høyre Varamedlemmer 
Kjell Vidar Nygård 
Astrid Hetland Robertson 
Bjørn Carlsen 

1  Liv Tone Øiumshaugen 
2  Rune Hetland 
3  Anja Hovland 
4  Frank Fredriksen 
5  Olaug Noreide 

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
Alf Tore Sæstad 
Bente Skåra Gunvaldsen 

1  Edmund Iversen 
2  Elise Jacobsen 
3  Bjørn Arild Omdal 
4  Gudrun Uthaug 

Senterpartiet Varamedlemmer 
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal 

2  May Sissel Nodland 
3  Johan Egeland 

Venstre Varamedlemmer 
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje 

2  Asbjørn Mathisen Rake 
3  Birgit Rodvelt 

 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

160/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013  

161/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013  

162/13 
Klage på avvisning av klage samt klage på reguleringsplan- 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. 

 

163/13 
1. gangsbehandling av reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt og omliggende område, Skailand 

 

164/13 
Detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. - Storåkeren - 1. 
gangsbehandling 

 

165/13 Mindre vesentlig reguleringsendring for samleveien i Hestnes  

166/13 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 111 bnr. 
6  som tilleggsjord - Hans Petter Bøgh Hafsø 

 

167/13 Søknad om fritak fra driveplikten  -  gnr. 19 bnr. 9 - Else Marit Aase  

168/13 
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med forpaktning - gnr. 13 
bnr. 53 - Gunnar Åvendal 

 



169/13 

Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374 - 3. gangs behandling - Klage fra Fylkesmannen i 
Rogaland på kommunen sitt vedtak 

 

170/13 
Søknad om fradeling  av to parseller med bolig og tre strandparseller  - 
gnr. 4 bnr. 9 og 12 - Siv Teigen Bergslien - 2. gangs behandling 

 

171/13 
Søknad om fradeling av tre parseller fra gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar 
Puntervold, Hålandsveien 77 

 

172/13 
Søknad om fradeling av tilleggsparseller til fritidseiendom - dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og 
gnr. 82, bnr. 2  - 2. gangs behandling 

 

173/13 
Fasadeendring / utvidelse av balkong og tak gnr. 12 bnr. 540 - Ole 
Lindø, Husabøveien 8A. Søknad om rammetillatelse og dispensasjon. 

 

174/13 
Ballbinge gnr. 25 bnr. 11 - Hans Kristian Mong, Mong. Søknad om 
tillatelse til tiltak og dispensasjon. 

 

175/13 
Påbygg sjøbu/naust gnr. 12 bnr. 576 - John Bukkøy, Varbergveien 29. 
Søknad om rammetillatelse og dispensasjoner. 

 

176/13 
Klage - Bolig og garasje - gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13 

 

177/13 Klage - Fasadeendring naust gnr. 2 bnr. 81 - Eva Midbrød, Seksarvik  

178/13 
Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56. 
2.gangsbehandling. 

 

179/13 
2.gangsbehandling - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
bolig gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293 

 

180/13 
Søknad om dispensasjon - Garasje gnr. 98 bnr. 19 - Jan Erik Grude, 
Eptelandsveien 94 - Ny førstegangsbehandling 

 

181/13 
Søknad om redusert gebyr - Arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - Fv44 
Hellvik 

 

182/13 
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. Pålegg. 
Tvangsmulkt. 

 

183/13 
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg 
feriesenter. Søknad om utsatt iverksettelse av tvangsmulkter. 

 

184/13 
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling. 

 

185/13 
Dispensasjon/Endring av tillatelse - Deling og oppføring av 
naust/fritidsbolig gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie 
Pettersen 

 

186/13 
Klage - Avslag på søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til 
oppføring av bolighus og garasje - gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602 

 

187/13 
Dispensasjon opparbeidelsesplikt - Enebolig - gnr. 18 bnr. 106 - Brit 
Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien 

 

188/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013  

 



160/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
27.08.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 27.08.2013: 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
26/13:   

MAY H. HETLAND ERVIK (FRP)  stilte spørsmål om hvorfor det ikke er hengt opp nye 
vimpler/flagg på Krossmoen i sommer. Hun ba kommunen ta ned disse i høst da de var i 
stykker. Synd å se at de har stått tomme hele våren og sommeren da dette tross er 
hovedveien ned til Egersund. 

 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at kommunen ikke har flagg/vimpler 
til disse stengene da stengene står på statlig grunn, men hun vil sjekke ut om det kan 
skaffes nye. 
 

 
27/13:   

MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) har fått tilbakemeldinger om at veien ned til Kaupanes 
er full av hull og gror snart igjen på grunn av trær. På denne strekningen er det stor 
belastning med tung transport. Da det nå asfalteres på Hovlandsveien er spørsmålet om 
det er mulighet å se på om det lar seg gjøre å asfaltere denne strekningen samtidig. 
Gjelder også et lite stykke av veien inn mot Eigerøy skole, fra Spar butikken og opp til 
andre fartsdump. 

 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at Hovlandsveien asfalteres av 
Statens vegvesen og dette kan ikke omdisponeres til å gjelde kommunal vei. 
Har vært i kontakt med vei- og utemiljøsjefen og han har ikke noen plan for veien forbi 
Sparbutikken. 
 
Det kom frem i utvalget at Kaupanes er et aktuelt industriområde så asfaltering her bør 
prioriteres. 

  
 
28/13: 

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om hva som er praksis/plan i forhold til 
gjennomgang/godkjenning av anbudsgrunnlaget til ny rammeavtale? Blir denne lagt frem 
for politisk gjennomgang og godkjenning, f.eks i PTU/FS, før utlysning?  

 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at dette ligger til rådmannens 
fullmakt, og det er ingen planer om at dette skal gjennomgås av Planteknisk 
utvalg/Formannskapet.   

 
 
29/13: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om gatelysene kan tennes en time før om 
morgenen. Nå tennes lyset kl.05.30. Ønsket er at lysene tennes kl.04.30. 
Kan utvalget få en sak/vurdering på dette ? 
 
 



LEDER BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
”Planteknisk utvalg ber om at lyset tennes èn time tidligere om morgenen, dvs. at 
lysene tennes kl.04.30. 
 
Administrasjonen finner dekning i driftsbudsjettet.” 

 
Votering: 
Berentsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (SP). 

 
 
30/13: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om hvem som vedlikeholder gatelysene i 
kommunen. 

 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er Dalane Energi som har 
vedlikeholdet på dette. Feil og mangler meldes direkte til Dalane Energi. 

 
 
31/13: 

ALF TORE SÆSTAD (KRF) stilte spørsmål om oppfølging av vedtak som gjøres ang. 
riving/fjerning av bygninger, eller tilbakeføring til tegninger/ pålegging av tvangsmulkt. 
Ser i dag at dette ikke følges opp. Finnes det en oversikt over tidsfrister for disse 
påleggene? 

 
 BYGGESAKSSJEFEN vil se på dette og evt. komme med en oversikt. 
 
 
PTU-160/13 Vedtak: 
 
 Tenning av gatelys i Eigersund kommune 

 
Planteknisk utvalg ber om at lyset tennes èn time tidligere om morgenen, dvs. at lysene 
tennes kl.04.30. 

 
Administrasjonen finner dekning i driftsbudsjettet. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
161/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
11.06.2013  
 

Forslag til vedtak 12.08.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 11.06.2013 godkjennes. 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 



 
PTU-161/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 11.06.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

162/13: Klage på avvisning av klage samt klage på reguleringsplan- 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2013: 
 

1. Klage på avvisning av klage datert tas til følge jfr. FvL §30 og klagen tas derfor til 
behandling. 

 
2. Klage på reguleringsendring datert 22.03.2013 tas ikke til følge. 

 
3. Klagesaken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-162/13 Vedtak: 
 

1. Klage på avvisning av klage datert tas til følge jfr. FvL §30 og klagen tas derfor til 
behandling. 

 
2. Klage på reguleringsendring datert 22.03.2013 tas ikke til følge. 

 
3. Klagesaken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

163/13: 1. gangsbehandling av reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 
m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende område, Skailand  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013: 
 
Planteknisk utvalg vedtar å legge forslag til reguleringsendring for gnr. 123 bnr, 5 m.fl.-Risvik 
hyttefelt og omkringliggende område-Skailand  med kart og bestemmelser datert 31.05.2013, 
ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
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27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
MAY HELEN H. ERVIK (FPR) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 ”Nytt punkt under paragraf 4: 
  - Det gis tillatelse til frittliggende bod inntil 10 m 2” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Erviks tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-163/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg vedtar å legge forslag til reguleringsendring for gnr. 123 bnr, 5 m.fl.-
Risvik hyttefelt og omkringliggende område-Skailand  med kart og bestemmelser datert 
31.05.2013, ut til høring og offentlig ettersyn med følgende endring/tillegg: 
 
 Nytt punkt under paragraf 4: 
  - Det gis tillatelse til frittliggende bod inntil 10 m 2 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

164/13: Detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. - Storåkeren - 1. 
gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 05.08.2013: 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. ved Storåkeren på Havsø sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-164/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. ved Storåkeren på Havsø sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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165/13: Mindre vesentlig reguleringsendring for samleveien i 
Hestnes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013: 
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Saurdalen boligfelt som medfører følgende justeringer 

1. Kart 01: Endret regulering rundt kvartalslekeplassen i feltet BB33. Én adkomst til 
BB33 fjernet. Endret adkomst til feltene BB33, BB34 og BB35. 

2. Kart 02: Endret bredde på veien mellom feltene B28, B25 og B26 fra 4 til 5 meters 
bredde. 

3. Kart 03: Endret gangvei langs BB32 til sti-løsning, samt endret tilknytningspunkt til 
gang-/sykkelvei. Utvidet snuplass for BB32. 

4. Kart 04: Endret veistruktur og snuhammer for delfeltene BB11 til BB17. Fjernet to 
avkjørsler, lagt inn fortau og gangveier, samt en snuhammer. 

5. Kart 05: Endret snuhammer for veier mellom BB4 og BB7 og mellom BB8 og BB9, 
samt utvidet to snuhammere i BB11. Gangvei mellom B4 og B5 fjernet pga 
stigningsforhold.  

6. Kart 06: Endret bredde på veien mellom B3 og B5 fra 4 til 5 meters bredde. Gangvei 
mellom B5 og B7 fjernet pga stigningsforhold. Snuhammer lagt til mellom B2 og B3. 

7. Kart 07: Endret snuhammer for vei mellom B30 og B31. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-165/13 Vedtak: 
 

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Rundevoll-Hestnes boligfelt som medfører følgende justeringer 

1. Kart 01: Endret regulering rundt kvartalslekeplassen i feltet BB33. Én adkomst til 
BB33 fjernet. Endret adkomst til feltene BB33, BB34 og BB35. 

2. Kart 02: Endret bredde på veien mellom feltene B28, B25 og B26 fra 4 til 5 meters 
bredde. 

3. Kart 03: Endret gangvei langs BB32 til sti-løsning, samt endret tilknytningspunkt til 
gang-/sykkelvei. Utvidet snuplass for BB32. 

4. Kart 04: Endret veistruktur og snuhammer for delfeltene BB11 til BB17. Fjernet to 
avkjørsler, lagt inn fortau og gangveier, samt en snuhammer. 

5. Kart 05: Endret snuhammer for veier mellom BB4 og BB7 og mellom BB8 og BB9, 
samt utvidet to snuhammere i BB11. Gangvei mellom B4 og B5 fjernet pga 
stigningsforhold.  

6. Kart 06: Endret bredde på veien mellom B3 og B5 fra 4 til 5 meters bredde. Gangvei 
mellom B5 og B7 fjernet pga stigningsforhold. Snuhammer lagt til mellom B2 og B3. 

7. Kart 07: Endret snuhammer for vei mellom B30 og B31. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
166/13: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr. 111 bnr. 6  som tilleggsjord - Hans Petter Bøgh Hafsø    
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Hans 
Petter Bøgh Havsø om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 111/6 i Eigersund til en avtalt pris av 
kroner 5.700.000. Dette med følgende begrunnelse. Prisen er for høy.   
 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hans Petter Bøgh 
Hafsø konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 111/6 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
5.700.000.   

 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 111/6 skal legges til og drives sammen med eiendommen gnr./bnr. 44/4, 44/7, 
44/9, 113/2, 113/3 og 42/5 i Eigersund som en driftsenhet på en landbruksmessig 
forsvarlig.   
Gnr./bnr. 113/1 og 42/6 i Eigersund må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 111/6.”  

 
Votering: 
Robertsons forslag vedtatt med 6 stemmer mo 5 stemmer for rådmannens innstilling 

(AP+SP+V). 
 
 
 
PTU-166/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hans Petter Bøgh 
Hafsø konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 111/6 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
5.700.000.   

 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 111/6 skal legges til og drives sammen med eiendommen gnr./bnr. 44/4, 44/7, 
44/9, 113/2, 113/3 og 42/5 i Eigersund som en driftsenhet på en landbruksmessig 
forsvarlig.   
Gnr./bnr. 113/1 og 42/6 i Eigersund må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 111/6. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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167/13: Søknad om fritak fra driveplikten  -  gnr. 19 bnr. 9 - Else 
Marit Aase  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8  Else Marit Aase fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 
19/9 i Eigersund i 5 år fra 16.10.2012 til og med 15.10.2017. Det settes som betingelse at 
jordbruksarealet på gnr./bnr. 19/9 blir leid bort i denne perioden.   
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-167/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8  Else Marit Aase fritak fra driveplikten på 
gnr./bnr. 19/9 i Eigersund i 5 år fra 16.10.2012 til og med 15.10.2017. Det settes som 
betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 19/9 blir leid bort i denne perioden.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
168/13: Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med 
forpaktning - gnr. 13 bnr. 53 - Gunnar Åvendal  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Gunnar Åvendal fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 
13/53 i Eigersund fra 01.07.2013 til og med 30.06.2018. Det settes som betingelse at 
jordbruksarealet på gnr./bnr. 13/53 blir forpaktet bort i denne perioden.   
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-168/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Gunnar Åvendal fritak fra driveplikten på 
gnr./bnr. 13/53 i Eigersund fra 01.07.2013 til og med 30.06.2018. Det settes som 
betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 13/53 blir forpaktet bort i denne perioden.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
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169/13: Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødveien 374 - 3. gangs behandling - 
Klage fra Fylkesmannen i Rogaland på kommunen sitt vedtak  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg tar ikke klagen fra Fylkesmannen til følge og opprettholder vedtaket i sak 
PTU-146/13 på møte 04.07.2013 om å tillate til fradeling av en parsell på ca. 1000 m2 til 
boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.  
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

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: 
1. Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP). 
 
 
PTU-169/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg tar ikke klagen fra Fylkesmannen til følge og opprettholder vedtaket i 
sak PTU-146/13 på møte 04.07.2013 om å tillate til fradeling av en parsell på ca. 1000 
m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
170/13: Søknad om fradeling  av to parseller med bolig og tre 
strandparseller  - gnr. 4 bnr. 9 og 12 - Siv Teigen Bergslien - 2. 
gangs behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Planteknisk utvalg gir etter §§ 19-2 og 20-1 i plan- og bygningsloven Siv Teigen 

Bergslien tillatelse til 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. 
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2. Planteknisk utvalg gir Siv Teigen Bergslien etter §19-2 og 20-1 tillatelse fradeling av 
en parsell med bolighus på ca. 0,75 dekar fra gnr. /bnr. 4/12 i Eigersund til 
boligformål. En finner at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne gi  
dispensasjon etter §19-2 fra kravet om reguleringsplan. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene.   

 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-170/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg gir etter §§ 19-2 og 20-1 i plan- og bygningsloven Siv Teigen 
Bergslien tillatelse til 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 gir Siv Teigen Bergslien etter §19-2 og 20-1 tillatelse fradeling av en 

parsell med bolighus på ca. 0,75 dekar fra gnr. /bnr. 4/12 i Eigersund til boligformål. En 
finner at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne gi dispensasjon etter § 19-2 fra 
kravet om reguleringsplan. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
171/13: Søknad om fradeling av tre parseller fra gnr. 17 bnr. 3 - Jan 
Steinar Puntervold, Hålandsveien 77  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
  
1. Planteknisk utvalg  avslår søknad fra Jan Steinar Puntervold om tillatelse til fradeling 

av parsell 1, parsell 2 og parsell 3  på henholdsvis ca. 3000 , ca. 3400  og ca. 1830 
m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Jan Steinar Puntervold om tillatelse til fradeling 
av parsell 1, parsell 2 og parsell 3  på henholdsvis ca. 3000 , ca. 3400  og ca. 1830 
m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i Plan-og bygningsloven. 
Hensynene bak formålene det dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt”, da en 
fradeling vil føre til en fragmentering av et aktivt landbruksområde og vil kunne føre til 
betydelige konflikter mellom landsbruksinteresser og bolig- og næringsinteresser. Det 
ses også hen til den signaleffekt og presedensvirkning en delingstillatelse vil kunne 
få. 

   
 

   Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen 
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i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.  

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

 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
ANDERS EGE (AP) foreslo slikt fellesforslag (AP+FRP+H+KRF+SP+V): 

1. ”Planteknisk utvalg avslår søknad om fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3 på 
henholdsvis ca. 3000, 3400 og 1830 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 
12 i jordloven.  

2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3 på 
henholdsvis ca. 2000, 3200 og 1630 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 
12 i jordloven. 

3. Planteknisk utvalg avslår søknad om fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3 på 
henholdsvis ca. 3000, 3400 og 1830 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 
19-2 i plan- og bygningsloven.  

4. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av parsell 1, parsell 2 og 
parsell 3 på henholdsvis ca. 2000, 3200 og 1630 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i 
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. 

5. Planteknisk utvalggir tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 17/10 fra driftsenheten gnr./bnr. 
17/3 og 17/10 i medhold av § 12 i jordloven. 

6. Det settes som følgende betingelse for tillatelse til deling etter jordloven og plan- og 
bygningsloven: 

- Gnr./bnr. 17/10, parsell 2 og parsell 3 må sammenføyes.   
- Resteiendommen må selges som tilleggsjord til ett eller flere nabobruk.   

 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen 

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 19-2.  

 
 Dette med følgende begrunnelse:  
  Delingen vil ikke komme i konflikt med landbruket  
  Saken fører til en god landbruksmessig løsning” 
   

 
Votering: 
Eges fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-171/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg avslår søknad om fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3 på 
henholdsvis ca. 3000, 3400 og 1830 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 
12 i jordloven.  

2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3 på 
henholdsvis ca. 2000, 3200 og 1630 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 
12 i jordloven. 
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3. Planteknisk utvalg avslår søknad om fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3 på 
henholdsvis ca. 3000, 3400 og 1830 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 
19-2 i plan- og bygningsloven.  

4. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av parsell 1, parsell 2 og 
parsell 3 på henholdsvis ca. 2000, 3200 og 1630 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i 
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. 

5. Planteknisk utvalggir tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 17/10 fra driftsenheten gnr./bnr. 
17/3 og 17/10 i medhold av § 12 i jordloven. 

6. Det settes som følgende betingelse for tillatelse til deling etter jordloven og plan- og 
bygningsloven: 

- Gnr./bnr. 17/10, parsell 2 og parsell 3 må sammenføyes.   
- Resteiendommen må selges som tilleggsjord til ett eller flere nabobruk.   

 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen 

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 19-2.  

 
 Dette med følgende begrunnelse:  
  Delingen vil ikke komme i konflikt med landbruket  
  Saken fører til en god landbruksmessig løsning” 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
172/13: Søknad om fradeling av tilleggsparseller til fritidseiendom - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - 
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2  - 2. gangs behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter §19-2 og §20-1 i plan- og bygningsloven Ted Ove Slettebø 
tillatelse fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32.  
 
Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer. 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

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

 
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen 
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.  
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2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 

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

 
 

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

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP). 
 
 
PTU-172/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter §19-2 og §20-1 i plan- og bygningsloven Ted Ove Slettebø 
tillatelse fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32.  
 
Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har 
disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
173/13: Fasadeendring / utvidelse av balkong og tak gnr. 12 bnr. 540 
- Ole Lindø, Husabøveien 8A. Søknad om rammetillatelse og 
dispensasjon.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 26.03.12 om rammetillatelse til 
fasadeendring, oppføring av balkong og forlengelse av tak, samt søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanens byggegrense mot vei, datert den 12.01.12, og har kommet til at 
søknaden om dispensasjon må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
byggegrense, som var å ha et åpent område fritt for bebyggelse mellom veien og boligene. 
 
Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
ettersom bygningsmassen i Husabøveien 8a vil komme meget nært veien. Dispensasjonen 
vil føre til at området ikke lenger blir den karakteristiske åpne villamessige bebyggelsen. 
 
Planteknisk utvalg gir tillatelse til en utvidelse av dagens balkong mot nord med en bredde 
på ytterligere 0,95 m. Ingen deler av balkongen må komme nærmere enn 3,0 m mot grensen 
mot naboen og ingen deler av den utvidede balkongen må komme nærmere veikanten i 
Husabøveien enn 7,0 m. Det økte innsynet til nabobebyggelsen i Husabøveien 6 som en 
utvidelse av balkongen og utskifting til glassrekkverk vil føre med seg, er etter Planteknisk 



 

 16

utvalgs syn ikke urimelig i bymessig strøk, og dermed ikke et tilstrekkelig argument for å 
avslå denne delen av søknaden. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1 og 21-4. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 26.03.12 om rammetillatelse til 
fasadeendring, oppføring av balkong og forlengelse av tak, samt søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense mot vei, datert den 12.01.12, og har 
kommet til at søknaden om dispensasjon anbefales imøtekommet. 

 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
byggegrense eller hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse.  

 
Som fordeler ved dispensasjoner anføres følgende: 
1. Tiltakshaver vil få en større balkong/terrasse 
2. Tiltaket vil ikke komme vesentlig nærmere enn i dag i Husabøveien 
 
Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende: 
1. En tillater bygging i området som er definert som ”forhage” (definisjon fra 1950) 
 
Fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak i saken etter at søknaden har vært på 
høring. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1 og 21-4.” 

 
 
Votering: 
Erviks forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-173/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 26.03.12 om rammetillatelse til 
fasadeendring, oppføring av balkong og forlengelse av tak, samt søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense mot vei, datert den 12.01.12, og har 
kommet til at søknaden om dispensasjon anbefales imøtekommet. 

 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
byggegrense eller hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse.  

 
Som fordeler ved dispensasjoner anføres følgende: 
1. Tiltakshaver vil få en større balkong/terrasse 
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2. Tiltaket vil ikke komme vesentlig nærmere enn i dag i Husabøveien 
 
Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende: 
1. En tillater bygging i området som er definert som ”forhage” (definisjon fra 1950) 
 
Fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak i saken etter at søknaden har vært på 
høring. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1 og 21-4. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

174/13: Ballbinge gnr. 25 bnr. 11 - Hans Kristian Mong, Mong. 
Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 19.06.12 om tillatelse til oppføring av 
ballbinge, samt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bestemmelser til 
kommuneplanen § 1.2 om krav om reguleringsplan, datert den 18.06.12, og har kommet til at 
søknaden om dispensasjon må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsen om arealbruk i 
kommuneplanens arealdel. Disse forholdene er utførlig drøftet i kommuneplanarbeidet og 
dispensasjonen vil derfor stride mot forutsetningen i kommuneplanen. Det vises til kap. 4 i 
tekstdelen til kommuneplanen. 
 
Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende: 

1. Mong-bygda vil få et positivt fritidstilbud som man ikke har i dag. 
 
Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende: 

1. Tidligere overflatedyrket jord bygges ned. Dette innebærer i praksis at dette området 
er tapt som jordbruksjord i overskuelig framtid. Tiltaket innebærer også en 
oppstykking av dyrket mark. 

2. Ballbingen vil påføre støy i det planlagte fritidsboligområdet. 
 
Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 19.06.12 om tillatelse til 
oppføring av ballbinge, samt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
bestemmelser til kommuneplanen § 1.2 om krav om reguleringsplan, datert den 
18.06.12, og har kommet til at søknaden om dispensasjon anbefales. 

 
Dispensasjonene vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsen om 
arealbruk i kommuneplanens arealdel og heller ikke hensynene bak  kommuneplan-
bestemmelsenes § 1.2 om krav til reguleringsplan.  

 
Fordelene ved dispensasjoner er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 
Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende: 
1. Mong-bygda vil få et positivt fritidstilbud som man ikke har i dag. 

 
Etter at utvalget har vært på befaring ser en ingen negative konsekvenser for 
landbruksinteressene. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak i saken etter at søknaden har vært på 
høring. 

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

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

 
 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-174/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 19.06.12 om tillatelse til oppføring 
av ballbinge, samt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
bestemmelser til kommuneplanen § 1.2 om krav om reguleringsplan, datert den 
18.06.12, og har kommet til at søknaden om dispensasjon anbefales. 

 
Dispensasjonene vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsen om 
arealbruk i kommuneplanens arealdel og heller ikke hensynene bak  kommuneplan-
bestemmelsenes § 1.2 om krav til reguleringsplan.  

 
Fordelene ved dispensasjoner er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 
Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende: 

1. Mong-bygda vil få et positivt fritidstilbud som man ikke har i dag. 
 

Etter at utvalget har vært på befaring ser en ingen negative konsekvenser for 
landbruksinteressene. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak i saken etter at søknaden har vært på 
høring. 

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

 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes. 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
175/13: Påbygg sjøbu/naust gnr. 12 bnr. 576 - John Bukkøy, 
Varbergveien 29. Søknad om rammetillatelse og dispensasjoner.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 15.03.12 om tillatelse til å bygge på 
og endre fasadene på naust, samt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens arealbruk 
og fra kommuneplanens arealbruk, datert den 13.04.12, og har kommet til at søknadene om 
dispensasjon må avslås. 
 
Dispensasjonene vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens arealbruk 
og hensynene bak kommuneplanens arealbruk.  
 
Hensynet bak reguleringsplanens arealbruk (industri) var at Kommunestyret åpenbart ønsket 
å sette av store deler av strandsonen langs havna til industrivirksomhet. En påbygging av det 
gamle naustet, vil sette dette hensynet vesentlig til side. 
 
Hensynet bak kommuneplanens arealbruk i sjøområdet (ferdselsområde) var at Kommune-
styret ønsket å sikre at det var fri ferdsel for båter i hele havneområdet. Ferdselsområdet går 
helt inn til dagens strandlinje. En bygging av kai ut i dette ferdselsområdet vil sette dette 
hensynet vesentlig til side.  
 
Fordelene ved dispensasjonene er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Som fordel ved dispensasjonene anføres følgende: 

1. Tiltakshaver vil få et naust og en kai som gjør at han kan samle fiskebruk og båt på ett 
sted. 

 
Som ulempe ved dispensasjonene anføres følgende: 

1. Tiltakene vil vanskeliggjøre gjennomføringen av vedtatt reguleringsplan og vedtatt 
kommuneplan. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1 og 21-4, jf. 
reguleringsplan for industriområde på S. Eigerøy m.v. og kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 15.03.12 om tillatelse til å bygge 
på og endre fasadene på naust, samt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens 
arealbruk og kommuneplanens arealbruk, datert den 13.04.12, og har kommet til at 
søknadene om dispensasjon anbefales innvilget. 
 
Dispensasjonene vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
arealbruk eller hensynene bak kommuneplanens arealbruk. Det vises til saksforelegget 
når det gjelder disse hensynene. Heller ikke hensynene bak formålsbestemmelsene i 
plan- og bygningsloven settes vesentlig til side ved disse dispensasjonene. 
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Det vises til at Fylkesmannen ikke hadde noen merknader til nybygg på 
naboeiendommen, gnr.12 bnr.377. 
Fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Som fordel ved dispensasjonene anføres følgende: 

1. Tiltakshaver vil få et naust og en kai som gjør at han kan samle fiskebruk og båt 
på ett sted. Tiltakshaver er registrert i fiskermanntallet. 

 
Som ulempe ved dispensasjonene anføres følgende: 

1. Tiltakene vil vanskeliggjøre gjennomføringen av vedtatt kommuneplanen. 
 
Følgende endringer må gjøres på de omsøkte fasadene: 

 De to største vinduene i vestfasaden endres til 1 vindu med maksimal størrelse 
0,89 m x 1,09 m (tilsvarende til det som er på østfasaden). 

 De to vinduene ved siden av den doble døra i vestfasaden utgår. 
 Vinduet til venstre for den doble døra (sett fra utsiden) utgår.  

 
Før endelig vedtak sendes søknadene på høring til Fylkesmannen i Rogaland og til 
Rogaland fylkeskommune. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å gi tillatelse til tiltaket og dispensasjoner etter at 
høringsrunden er gjennomført. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 21-4 og 29-2, jf. 
reguleringsplan for industriområde på S. Eigerøy m.v. og kommuneplanens arealdel.” 

 
 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-175/13 Vedtak: 
 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 15.03.12 om tillatelse til å bygge 
på og endre fasadene på naust, samt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens 
arealbruk og kommuneplanens arealbruk, datert den 13.04.12, og har kommet til at 
søknadene om dispensasjon anbefales innvilget. 
 
Dispensasjonene vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
arealbruk eller hensynene bak kommuneplanens arealbruk. Det vises til saksforelegget 
når det gjelder disse hensynene. Heller ikke hensynene bak formålsbestemmelsene i 
plan- og bygningsloven settes vesentlig til side ved disse dispensasjonene. 
Det vises til at Fylkesmannen ikke hadde noen merknader til nybygg på 
naboeiendommen, gnr.12 bnr.377. 
Fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Som fordel ved dispensasjonene anføres følgende: 

1. Tiltakshaver vil få et naust og en kai som gjør at han kan samle fiskebruk og båt 
på ett sted. Tiltakshaver er registrert i fiskermanntallet. 

 
Som ulempe ved dispensasjonene anføres følgende: 

1. Tiltakene vil vanskeliggjøre gjennomføringen av vedtatt kommuneplanen. 
 
Følgende endringer må gjøres på de omsøkte fasadene: 

 De to største vinduene i vestfasaden endres til 1 vindu med maksimal størrelse 
0,89 m x 1,09 m (tilsvarende til det som er på østfasaden). 
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 De to vinduene ved siden av den doble døra i vestfasaden utgår. 
 Vinduet til venstre for den doble døra (sett fra utsiden) utgår.  

 
Før endelig vedtak sendes søknadene på høring til Fylkesmannen i Rogaland og til 
Rogaland fylkeskommune. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å gi tillatelse til tiltaket og dispensasjoner etter at 
høringsrunden er gjennomført. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 21-4 og 29-2, jf. 
reguleringsplan for industriområde på S. Eigerøy m.v. og kommuneplanens arealdel.” 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
176/13: Klage - Bolig og garasje - gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 23.04.13 fra advokat Ramsland og har funnet at 
klagefristen er etter forvaltningslovens § 29 er oversittet og vilkårene for å ta klagen til 
behandling etter § 31 er ikke oppfylt. 
 
Klagen må derfor avvises. 
 
Vedtaket om avvisning er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens § 28. 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-176/13 Vedtak: 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 23.04.13 fra advokat Ramsland og har 
funnet at klagefristen er etter forvaltningslovens § 29 er oversittet og vilkårene for å ta 
klagen til behandling etter § 31 er ikke oppfylt. 
 
Klagen må derfor avvises. 
 
Vedtaket om avvisning er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens  
§ 28. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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177/13: Klage - Fasadeendring naust gnr. 2 bnr. 81 - Eva Midbrød, 
Seksarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 19.07.13 fra Olav Hetland og har kommet til at 
klagen ikke tas til følge da den gjelder forhold som kan ha virket bestemmende for vedtakets 
innhold. 
 
Tillatelse til tiltak fattet den 14.07.13 som sak BMD 049/13 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 41. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen viste til at ordet ikke manglet i forslag til vedtak i andre del av setningen: 

”Planteknisk utvalg ……….gjelder forhold som ikke kan ha virket bestemmende for 
vedtakets innhold.” 

 
    ---- 0 ---- 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om sin habilitet da hun er søskenbarn til 
tiltakshaver, jf. Fvl. § 6 b, og trådte ut. 
 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo at Hetland Robertson ikke er inhabil. Hun tok sete 
igjen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-177/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 19.07.13 fra Olav Hetland og har kommet til 
at klagen ikke tas til følge da den gjelder forhold som ikke kan ha virket bestemmende 
for vedtakets innhold. 
 
Tillatelse til tiltak fattet den 14.07.13 som sak BMD 049/13 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 41. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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178/13: Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56. 
2.gangsbehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
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 formål LNF-område med 
bevaringsområde naturmiljø og tomtegrenser i plan ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, da 
skogbrukssjefen og jordbrukssjefen ikke har merknader til tiltaket. Fordelene med 
tiltaket/dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, da 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. 
Tiltaket vil heller ikke danne presedensvirkninger. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for Hovlandsvika 
m.m. og plan- og bygningsloven §§ 11-6, 12-4 og 19-2. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-178/13 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 formål LNF-område med 
bevaringsområde naturmiljø og tomtegrenser i plan ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, da 
skogbrukssjefen og jordbrukssjefen ikke har merknader til tiltaket. Fordelene med 
tiltaket/dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, da 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. Tiltaket vil heller ikke danne presedensvirkninger. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for 
Hovlandsvika m.m. og plan- og bygningsloven §§ 11-6, 12-4 og 19-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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179/13: 2.gangsbehandling - Søknad om dispensasjon for oppføring 
av tilbygg til bolig gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 
293  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
 
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 kunne gi 
dispensasjon.  
 
Formålet bak kommuneplanens arealdel om forbud mot tiltak i LNF-område og plan- og 
bygningsloven § 1-8 om forbud mot bygging i 100-metersbeltet, blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, ettersom fordelene ved tiltaket er ”klart større” enn ulempene. 
 
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. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 19-2. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 

”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 bestemmelsen det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at hensynene bak 
byggeforbudet i strandsonen etter plan- og bygningsloven § 1-8 er helt konkrete og nøye 
vurdert gjennom demokratiske prosesser og føringer. Fylkesmannen fraråding av det gis 
dispensasjon er i samsvar med plan- og bygningsloven § 19-2 tillagt særlig vekt. 
Hensynene til landskap, friluftsliv og bevaring av strandsonen vil bli ”vesentlig tilsidesatt”. 
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 og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6 og 19-2. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Eges forslag (AP+Bente 
Skåra Gunvaldsen,KRF). 
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PTU-179/13 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 gi dispensasjon.  
 
Formålet bak kommuneplanens arealdel om forbud mot tiltak i LNF-område og plan- og 
bygningsloven § 1-8 om forbud mot bygging i 100-metersbeltet, blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, ettersom fordelene ved tiltaket er ”klart større” enn ulempene. 
 
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. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6 og 19-2. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

180/13: Søknad om dispensasjon - Garasje gnr. 98 bnr. 19 - Jan Erik 
Grude, Eptelandsveien 94 - Ny førstegangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jan Erik Grude om dispensasjon for 
oppføring av ny garasje i 2 etasjer og med størrelse ca.. 50m2 BYA og 92m2 BRA, på 
eiendommen gnr. 98 bnr. 19 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 en dispensasjon for oppføring av garasje på 
eiendommen gnr. 98 bnr. 19, vil vanskeliggjøre bruk av arealet i samsvar med 
kommuneplanens intensjoner. Det bør derfor utarbeides reguleringsplan for området, som gir 
en planmessig avklaring på eksisterende og ny bebyggelse. En dispensasjon fra plankravet 
vil vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak plankravet i kommuneplanens arealdel. 
Planteknisk utvalg kan dermed ikke anbefale dispensasjon. 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§ 11-6. 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Møtebehandling: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Hetland Erviks forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
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PTU-180/13 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
181/13: Søknad om redusert gebyr - Arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 
- Fv44 Hellvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Statens 
vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 61.580, er 
åpenbart urimelig i forhold til det arbeids seksjon byggesak har hatt i denne saken. 
 
Det ilegges et gebyr på kr. 40.200,-.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 7. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra 
Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 
61.580,-, ikke er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid seksjon byggesak har hatt i 
denne saken eller er åpenbart urimelig av andre grunner. Ilagt gebyr opprettholdes. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 7.” 

 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-181/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Statens 
vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 61.580,-, ikke 
er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid seksjon byggesak har hatt i denne saken eller 
er åpenbart urimelig av andre grunner. Ilagt gebyr opprettholdes. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 7. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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182/13: Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 
3. Pålegg. Tvangsmulkt.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg vedtar i samsvar med gitt forhåndsvarsel å pålegge hjemmelshaver av 
bnr. 13, gnr. 1415, Mortens gate 3, å avslutte den ulovlige bruken av boenhet nr 2 på denne 
eiendommen innen 1 måned etter at endelig vedtak i saken foreligger.  
Planteknisk utvalg vedtar i samsvar med gitt forhåndsvarsel å ilegge tvangsmulkt til 
hjemmelshaver av gnr. 13, bnr. 1415 fra 1 måned etter at endelig vedtak i saken foreligger 
dersom pålegget ikke er gjennomført på dette tidspunkt. Tvangsmulkten blir dagmulkter på 
kr. 300,- per kalenderdag. Tvangsmulkten løper til vedtaket er etterkommet.    
 
Dersom pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom. Jf. plan- og bygningsloven § 
32-6. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 32-1, 32-3, 32-5 og 32-6. 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet idet hun er omgangsvenn 
med leietakerne i Mortensgate 3, jf. Fvl. § 6, 2 ledd, og trådte ut. 
 
ANDERS EGE (AP) foreslo at Skåra Gunvaldsen ikke er inhabil. 
 
VOTERING – HABILITET:  
Eges forslag enstemmig vedtatt. Skåra Gunvaldsen tok sete igjen. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-182/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg vedtar i samsvar med gitt forhåndsvarsel å pålegge hjemmelshaver 
av bnr. 13, gnr. 1415, Mortens gate 3, å avslutte den ulovlige bruken av boenhet nr 2 på 
denne eiendommen innen 1 måned etter at endelig vedtak i saken foreligger.  
Planteknisk utvalg vedtar i samsvar med gitt forhåndsvarsel å ilegge tvangsmulkt til 
hjemmelshaver av gnr. 13, bnr. 1415 fra 1 måned etter at endelig vedtak i saken 
foreligger dersom pålegget ikke er gjennomført på dette tidspunkt. Tvangsmulkten blir 
dagmulkter på kr. 300,- per kalenderdag. Tvangsmulkten løper til vedtaket er 
etterkommet.    
 
Dersom pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp 
med forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom. Jf. plan- og 
bygningsloven § 32-6. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 32-1, 32-3, 32-5 og 32-6. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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183/13: Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - 
Skadberg feriesenter. Søknad om utsatt iverksettelse av 
tvangsmulkter.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 18.07.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Skadberg Camping om utsatt iverksettelse 
av tvangsmulkt fastsatt i PTU-sak 008/12 den 17.01.12, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at med utgangspunkt i den pågående reguleringsendringen utsettes iverksettelsen 
av tvangsmulkt til endelig vedtak i reguleringsendringen er fattet, i første omgang til den 
01.04.14. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 BJØRN CARLSEN (H) erklærte seg habil i saken idet hans søster er leietaker på 

tiltakhavers feriesenter (har campingvogn der), jf. fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut. 
 
Det fremkom ingen merknader til saken. Det var ikke innkalt vararepresentant, så det var 
kun 10 representanter under behandlingen. 

 
---- o ---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-183/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Skadberg Camping om utsatt 
iverksettelse av tvangsmulkt fastsatt i PTU-sak 008/12 den 17.01.12, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at med utgangspunkt i den pågående reguleringsendringen 
utsettes iverksettelsen av tvangsmulkt til endelig vedtak i reguleringsendringen er fattet, i 
første omgang til den 01.04.14. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
184/13: Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra advokat Eyolf Lund datert 08.06.13 på vegne 
av Odd Roger Knutsen og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge 
ettersom klagen ikke inneholder noen nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da 
det vedtaket det klages over ble fattet.  
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Planteknisk utvalg konkluderer med at innsetting av takvindu i naustet er et søknadspliktig 
tiltak. Utvalget har også kommet til at takvinduet endrer bygningens karakter og at det vil 
være i strid med bygningens funksjon.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens §§ 
20-1 og 29-2. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-184/13 Vedtak: 
 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra advokat Eyolf Lund datert 08.06.13 på 
vegne av Odd Roger Knutsen og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
tas til følge ettersom klagen ikke inneholder noen nye og vesentlige opplysninger som 
ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.  
 
Planteknisk utvalg konkluderer med at innsetting av takvindu i naustet er et 
søknadspliktig tiltak. Utvalget har også kommet til at takvinduet endrer bygningens 
karakter og at det vil være i strid med bygningens funksjon.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens 
§§ 20-1 og 29-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

185/13: Dispensasjon/Endring av tillatelse - Deling og oppføring av 
naust/fritidsbolig gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas Leidland og Kenneth 
Eie Pettersen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2013: 
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 formål, og har kommet til at søknaden anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet bestemmelsene 
om tillatt høyde og område for brygger er ment å ivareta da endringen er av mindre omfang. 
Samlet areal avsatt til privat småbåtanlegg og område for fritidsbebyggelse blir ikke endret. 
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Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da dispensasjonen medfører at 
tiltak som tidligere er anbefalt godkjent, kan gjennomføres.  
Konsentreringen av bebyggelsen vil også være med å forsterke klyngepreget planens 
intensjon har vært for bebyggelsen her. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig vedtak fattes. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-185/13 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 formål, og har kommet til at søknaden anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet 
bestemmelsene om tillatt høyde og område for brygger er ment å ivareta da endringen 
er av mindre omfang. Samlet areal avsatt til privat småbåtanlegg og område for 
fritidsbebyggelse blir ikke endret. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da dispensasjonen 
medfører at tiltak som tidligere er anbefalt godkjent, kan gjennomføres.  
Konsentreringen av bebyggelsen vil også være med å forsterke klyngepreget planens 
intensjon har vært for bebyggelsen her. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

186/13: Klage - Avslag på søknad om utsettelse av rivingsvilkår i 
tillatelse til oppføring av bolighus og garasje - gnr. 2 bnr. 36 - 
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 18.06.13 fra Rune Myklebust og har funnet at 
den ikke kan tas til følge da den ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da det 
påklagede vedtaket ble fattet. 
 
Planteknisk utvalgs vedtak av 30.04.13 som sak PTU-094/13 om avslag på utsettelse av 
rivingsvilkår opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 28. 
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 18.06.13 fra Rune Myklebust og har 
kommet til at klagen kan gis delvis medhold. 

 
Det gis ikke utsettelse på rivingsvilkåret satt i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08, men vedtak fattet av Planteknisk utvalg den 30.04.13 som sak PTU-094/13 
omgjøres for den del som omtaler når det skal fattes vedtak om pålegg. Nytt punkt skal 
lyde: 
Dersom boligen ikke er revet innen 01.01.2014, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-. 

 
Vedtaket PTU-094/13 gjelder for øvrig. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 28 og plan- og bygningslovens § 
32-3.” 

 
Trukket før votering. 

 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Nye punkt i rådmannens innstilling: 

1. Saken er vurdert ut fra innspill om flytting av bolig, og da en pr i dag ikke kan se 
at det er søkt om slikt tiltak. 

2. Det er heller ikke gitt tillatelse til opparbeidelse av nytt boligfelt som nevnte hus 
er foreslått flyttet til.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Nygårds tillegg vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (V). 
 
 
PTU-186/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 18.06.13 fra Rune Myklebust og har funnet 
at den ikke kan tas til følge da den ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent 
da det påklagede vedtaket ble fattet. 
 
Planteknisk utvalgs vedtak av 30.04.13 som sak PTU-094/13 om avslag på utsettelse av 
rivingsvilkår opprettholdes. 
 

1. Saken er vurdert ut fra innspill om flytting av bolig, og da en pr i dag ikke kan se 
at det er søkt om slikt tiltak. 

2. Det er heller ikke gitt tillatelse til opparbeidelse av nytt boligfelt som nevnte hus er 
foreslått flyttet til. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 28. 
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

187/13: Dispensasjon opparbeidelsesplikt - Enebolig - gnr. 18 bnr. 
106 - Brit Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 19.06.13 om dispensasjon fra 
opparbeidelsesplikten for regulert veg som adkomst til gnr. 18 bnr. 106, og har funnet at den 
må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsen om 
opparbeidelsesplikt av veg fordi: 

- det aktuelle området inngår i reguleringsplan som viser mulighet for flere boliger. 
Adkomstvei til flere boliger bør ha en god standard, blant annet fordi den i større grad 
vil kunne bli benyttet av barn.  

- berørte parter har i planprosessen vurdert og konkludert positivt med behovet for 
offentlig adkomst 

- det er i samfunnets interesse at veianlegg blir oppgradert og holder god standard, 
også for å sikre hensiktsmessig og rasjonell drift av vegenett 

- unnlatt opparbeidelse vil vanskeliggjøre gjennomføring av planen da resterende 
tomter pådras høyere kostnad 

- presedens for resterende byggefelt på Dyrnes 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 18-1 og 19-2 og 
reguleringsplan for Dyrnes. 
 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-187/13 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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188/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 27.08.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/17041 I 30.05.2013 
Det kgl. 
miljøverndepartement

Høring av forslag endringer i 
forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag 

2 13/19574 X 03.07.2013  
Årsmelding 2012 - Felles 
brukerutvalg 

3 13/19772 U 05.07.2013 
Valdansvarlige i 
Eigersund kommune 

Hjorteviltjakt i Eigersund 
kommune 2013 

4 13/16861 I 31.05.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tilbakemelding på 
egenkontrollrapport for 2012 
- Fragmenteringsanegg, 
Eigerøy 

5 13/16860 I 31.05.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tilbakemelding på 
egenkontrollrapport for 2012 
- Anlegg  Hovlandsveien, 
Eigerøy 

6 13/21337 I 31.07.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Klagevedtak, tillatelse til å 
bygge veiforbindelse mellom 
Rundevollsveien og fv.44 
gnr. 13 bnr. 509 

7 13/21880 X 03.07.2013 Jarle Valle Notat vedr. Risvik hyttefelt 

8 13/21791 X 12.08.2013  
Byggesakssjefen delegert 
22.05.- 04.08.13 

 
 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknad til referatsakene. 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
PTU-188/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 



 
 
 
 
 
 


