
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 24.09.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:15 Tidspunkt - til: 15:15   
Sak – fra / til: 189/13 - 212/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)             H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                          
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)             
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                               
 KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem) 
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem) 
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
V- Misje, Øyvind (V) KrF – Iversen, Edmune (varamedlem) 
SP – Koldal, Bernt (SP)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
FRP – Skadberg, Jan Aksel (varamedlem) – sak 205/13  

 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle, sivilarkitekt Grete 
Stuen, jordbrukssjef Steinar Nordvoll, vann- og avløpssjef Annbjørg Elve Skofteland,  
rådgiver Per Steinar Berentsen og prosjektleder Åshild Bakken. 
 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 201/13, 202/13, 207/13, 208/13, 209/13, 210/13 og 
211/13. 

 COWI presenterte forslag til reg.endring vedr. samlevei i Hestnes fra kl. 11.15 – 
11.45 

 Møtestart ble satt til kl.12.15 på grunn av forsinkelser under befaringen 
 Sak 196/13 - Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion – ble 

enstemmig trukket fra sakskartet ved møtestart. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bjørn Reidar Berentsen Randi S. Haugstad 
Utvalgsleder Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 

Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
Bjørn Reidar Berentsen 
Roger Sæstad 
Renate Tråsavik 

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

Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår 

2  Jan Aksel Skadberg 
3  Hans Petter Helland 

Høyre Varamedlemmer 
Kjell Vidar Nygård 
Astrid Hetland Robertson 
Bjørn Carlsen 

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

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
Alf Tore Sæstad 
Bente Skåra Gunvaldsen 

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

Senterpartiet Varamedlemmer 
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal 

2  May Sissel Nodland 
3  Johan Egeland 

Venstre Varamedlemmer 
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje 

2  Asbjørn Mathisen Rake 
3  Birgit Rodvelt 

 
 
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

189/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013  

190/13 Revidering av gebyrforskrifter vann og avløp,  

191/13 Revidering av gebyrregulativet for vann- og avløp  

192/13 
2. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 
m.fl. 

 

193/13 
2. gangsbehandling - reguleringsendring for gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny 
enebolig - øst for Nysundfjellet 

 

194/13 
2. gangsbehandling av reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde 
Svånes 

 

195/13 Utbyggingsavtale for Silkemyra, gnr. 60 bnr. 814  

196/13 Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion  
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197/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013  

198/13 

Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av eiendommen 
selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - gnr. 60 bnr. 8 - Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia   2. 
gangs behandling 

 

199/13 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 60 bnr. 8, 
555, 562 som tilleggsjord - Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland 

 

200/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg fritidsbolig gnr. 2 
bnr.70 - Anne Grethe Aven, Seksarvik 

 

201/13 
Søknad om dispensasjon - Garasje gnr. 98 bnr. 19 - Jan Erik Grude, 
Eptelandsveien 94 - Ny førstegangsbehandling 

 

202/13 
Dispensasjon opparbeidelsesplikt - Enebolig - gnr. 18 bnr. 106 - Brit 
Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien 

 

203/13 
Klage - Fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 - Ahmet Selcuk Kara, Rødlandsveien 
90 - Rødland hyttefelt 

 

204/13 
Klage - Tilbygg garasje og takoverbygg/tilbygg bolig gnr. 8 bnr. 215 - 
Erling Svensen, Hamraneveien 16 - Eigerøy 

 

205/13 
Søknad om bortfall av gebyr - Gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik. 

 

206/13 
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid Berntsen. 
Hellvik, Klagebehandling. 

 

207/13 Brygger gnr. 52 bnr. 1, 41, 44, 39, 40, 34, 28, 35, 58 - Ege, Langevatnet  

208/13 
Søknad fra Bettikon AS om bortfall av ulovlighetsgebyr. Bolig gnr. 60 
bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 20 - Hellvik 

 

209/13 
Gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove Rødland, Kjærlighetsstien 11. Søknad om 
tillatelse til utvidelse av terrasse og dispensasjon. 

 

210/13 
Rammetillatelse til tiltak. Flomvoll ved Lundeåna gnr. 13 bnr. 2441 -  
Svanedal AS, Spinnerigaten. Egersund sentrum. 

 

211/13 
Deling av grunneiendom gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, 
Kvå/Støen. Klagebehandling. 

 

212/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013  
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189/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
24.09.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 24.09.2013: 
 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
32/13: 

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om status for fremdriftsplanen når det gjelder 
arbeidet i Kjeld Bugges gate. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det er inngått kontrakter 
med T. Holand maskin for bygging av fortau og kantstein i Kjeld Bugges gate og med 
Espeland forskaling for bygging av ny forstøtningsmur langs eiendommen Johan 
Feyersgt. 17. Prosjektene kjøres parallelt med oppstart i uke 39 og skal i følge 
fremdriftsplan være ferdigstilt i løpet av uke 46. 

 
 
33/13: 

 ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om avdelingen planlegger oppstart av nye 
prosjekter nå når vann- og avløp snart er ferdige med ovenstående, samt prosjektet 
langs Tengsveien opp mot Fotland. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det vil bli startet opp med 
fortsettelse av anlegget i Rundevoldsveien i begynnelsen av oktober. Hele 
Rundevoldsveien skal saneres. Det er også byggeanmeldt et saneringsprosjekt ved 
Kirken som ikke er godkjent enda, og oppstart av dette er heller ikke avklart. Prosjektene 
på Nordre Eigerøy videreføres til ferdigstilling. 

 
 
 
34/13: 

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål når det gjelder nye prosjekter fremover, vil da 
avdelingen tilstrebe økt bruk av anbud i fortsettelsen, eller avventer man til ny 
rammeavtale foreligger?  
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at saneringsprosjekt legges ikke ut 
på anbud, dette vil avdelingen ha hånd om selv. Nye ledningsanlegg skal ut på anbud. 

 
 
35/13: 

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om tidsperspektivet for når ny rammeavtale på 
gravetjenester er klar for utlysning?  

 
 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at grunnlaget er ferdig og saken 
ligger hos kommunes innkjøpsansvarlig for utlegging til nasjonal kunngjøring. 
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36/13: 
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om status for iverksettelse av de vedtatte 
endringene i kjøremønster/enveisreguleringer som er gjort i området Rundevollsveien, 
Skarpabrådet og Samfunnets Skole?  

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at skiltene er bestilt, men det har 
vært forsinkelser av denne leveransen. Så snart skiltene er levert vil de bli montert. 

 
37/13: 

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om status for videre fremdrift vedr. kloakksanering 
på nordre Eigerøy. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det gjenstår bygging av to 
ny avløpspumpestasjoner. Vann- og avløpsetaten venter på underskrevet erklæring før 
byggesøknaden sendes. Alle deler til pumpestasjonene står klar. To kommunale 
slamavskillere i Seksarvik skal saneres og erstattes med nye pumpestasjoner. Disse 
skal bygges etter at den på Segleim er satt i drift. 
I Skadbergstrondveien er ledningsanlegget med en ny avløpspumpestasjon ferdigstilt i 
juni 2013.  
Mykelbust Nord, ledningsanlegg fra Skadbergstrondveien og mot Myklebust, er lagt ut til 
nasjonal kunngjøring, med anbudsfrist 15 okt. 2013.  
Når det gjelder Segleimsveien, vann- og avløpsledninger, så arbeides det med 
anbudsdokumentasjonene.  
Ytstebrød RA, er satt i prøvedrift og hytter/boliger på Ytsetbrød er påkoblet. Det arbedes 
imidlertid med innvendig installasjoner og fullføring av uteområdet.  

 
 
38/13: 

ALF TORE SÆSTRAD (KRF) stilte spørsmål om det er noen nye planer for 
anleggsveien ut til pumpestasjonen på Ytstebrød. Denne brukes pr. i dag som turvei.  

 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det vil komme en sak til 
Planteknisk utvalg når det gjelder ovenstående. 
 
 

39/13:  
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) orienterte om at han deltar på en konferanse i Bergen i uke 
40 sammen med personer fra administrasjonen. 

 
 
40/13: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om det er gjort noe mer i forbindelse med 
gatelys langs Hellviksveien på Hellvik. 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at hun han vært i dialog med leder i 
Hellvik Velforening. 

 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
PTU-189/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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190/13: Revidering av gebyrforskrifter vann og avløp,   
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.07.2013: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, datert 25.07.13.  
vedtas brukt i Eigersund kommune.  
  
Kommunestyret vedtar Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forurensningsforskriften kap. 16. 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-190/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, datert 25.07.13.  
vedtas brukt i Eigersund kommune.  
  
Kommunestyret vedtar Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forurensningsforskriften kap. 16. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

 
191/13: Revidering av gebyrregulativet for vann- og avløp  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.07.2013: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommuestyret: 
Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i Eigersund 
kommune. 
 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter Forskrift om vann 
og avløpsgebyr i Eigersund kommune. 
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24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-191/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i 
Eigersund kommune. 
 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund 
kommune i henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forskrift om vann og avløpsgebyr i Eigersund kommune. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
192/13: 2. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013: 
Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl vedtas med følgende 
endringer i bestemmelser: 
 
Bestemmelse 
2. § 9.2: ”Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med 

fylkesveien være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegesen.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-192/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl vedtas med 
følgende endringer i bestemmelser: 
 
Bestemmelse 
2. § 9.2: ”Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med 

fylkesveien være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegesen.” 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 



 8

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
193/13: 2. gangsbehandling - reguleringsendring for gnr. 47 bnr. 327 
m.flere - ny enebolig - øst for Nysundfjellet  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013: 
Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for Nysundfjellet med 
plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende endringer: 
 
Plankart 
 
1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 meter. 
 
2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks tillatt 

mønehøyde og møneretningen skal påføres. 
 
Bestemmelser 
 
3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype skal 

gjengis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-193/13 Vedtak: 
 
 Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for Nysundfjellet 
med plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende endringer: 
 
Plankart 
 
1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 

meter. 
 
2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks tillatt 

mønehøyde og møneretningen skal påføres. 
 
Bestemmelser 
 
3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype skal 

gjengis. 
 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
194/13: 2. gangsbehandling av reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - 
boligområde Svånes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013: 
Planteknisk utvalg anbefaler at forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 m.fl.med 
kart og bestemmelser datert 19.10.12 vedtas som fremlagt 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-194/13 Vedtak: 
 
 Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Planteknisk utvalg anbefaler at forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 
m.fl.med kart og bestemmelser datert 19.10.12 vedtas som fremlagt 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

195/13: Utbyggingsavtale for Silkemyra, gnr. 60 bnr. 814  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2013: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Byggservice AS om 
utbygging av Felt 1 og 4 på Hellvik, Silkemyra, godkjennes. 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg inhabil i saken da han er svoger til tiltakshaver, jfr. 
Fvl. § 6, b og trådte ut. Det var ikke innkalt vararepresentant så det var kun 10 medlemmer 
tilstede under behandlingen. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-195/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Byggservice 
AS om utbygging av Felt 1 og 4 på Hellvik, Silkemyra, godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
196/13: Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2013: 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane (7’bane) etter samme 
betingelser som gitt for Helleland IL.  

2. Banen etableres i tilknytning til skolen.  
 
Rådmannen gis fullmakt til den videre håndtering av denne saken. 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om at saken trekkes fra sakskartet da saken er feilsendt 
Planteknisk utvalg. 
 
 
PTU-196/13 Vedtak: 
 
 Saken ble trukket fra sakskartet. 
 
 
 

197/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
27.08.2013  
 

Forslag til vedtak 23.08.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 27.08.2013 godkjennes. 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 

 BERNT KOLDAL (SP) viste til sak 160/13 – spørsmål/orienteringer i møtet 
27.08.2013 – under punkt 29/13 hvor det ble fremsatt et forslag fra Bjørn Reidar 
Berentsen (AP) om at gatelysene skal tennes èn time før om morgenen. Her stemte 
Tor Olav Gya (SP) mot – og dette må også stå under vedtaket (ikke at vedtaket var 
enstemmig). 
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 MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om ikke sak 186/13 – klage – avslag på 
søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til oppføring av bolighus og garasje – 
gnr.2 bnr.36…Østebrød/Myklebust… - ble enstemmig vedtatt. Det står at V stemte 
mot.  

 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Koldal og Erviks merknader 
 
.PTU-197/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 27.08.2013 godkjennes med Koldal og 
Erviks merknader. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

198/13: Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr. 60 bnr. 8 - Ruth Mikalsens dødsbo 
v/Helen Kvia   2. gangs behandling  
 

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

om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med 
bolighus fra gnr. /bnr. 60/8 i Eigersund til boligformål, og gir tillatelse til  fradeling av 
en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Det 
settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av eiendommen blir solgt som 
tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.  Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- 
og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av  
parsell med bolig på ca. 1,1 dekar. Det settes følgende vilkår for deling : 

a) Resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.   
b) Omsøkt parsell deles i henhold til kart som fulgte delingssøknad av 15.03.2013. 

 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-198/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ruth Mikalsens dødsbø v/Helen Kvia 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med 
bolighus fra gnr. /bnr. 60/8 i Eigersund til boligformål, og gir tillatelse til  fradeling av 
en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Det 
settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av eiendommen blir solgt som 



 

 12

tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.  Vedtaket er fattet med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av  
parsell med bolig på ca. 1,1 dekar. Det settes følgende vilkår for deling: 
a) Resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 

nærområdet.   
b) Omsøkt parsell deles i henhold til kart som fulgte delingssøknad av 15.03.2013. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

199/13: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr. 60 bnr. 8, 555, 562 som tilleggsjord - Ole Tom Dirdal og 
Ragnhild Helland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ole Tom Dirdal og 
Ragnhild Helland konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/8 i Eigersund.   
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 60/8  skal legges til og drives sammen med gnr./bnr. gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 
og 60/612  i Eigersund som en driftsenhet og drives på en landbruksmessig forsvarlig måte.    
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-199/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ole Tom Dirdal og 
Ragnhild Helland konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/8 i Eigersund.   
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 60/8 skal legges til og drives sammen med gnr./bnr. gnr./bnr. 60/5, 60/163, 
60/375 og 60/612 i Eigersund som en driftsenhet og drives på en landbruksmessig 
forsvarlig måte 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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200/13: Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
fritidsbolig gnr. 2 bnr.70 - Anne Grethe Aven, Seksarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Anne Grethe Aven om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg fritidsbolig på eiendommen gnr. 2, bnr. 70, og reguleringsplan for 
Seksarvik vedtatt i 2012. Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering å avslå 
søknaden. 
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er særlig lagt vekt på prinsippet om likebehandling, dersom det blir gitt 
tillatelse til omsøkt tiltak, må det gis tillatelse til andre søknader om maksimalstørrelse for 
fritidseiendommer. I tillegg er det lagt vekt på at reguleringsplanen er ny. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Seksarvik, kommuneplanens arealdel 
og plan- og bygningslovens § 11-6, 20-1 og 19-2. 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-200/13 Vedtak: 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Anne Grethe Aven om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg fritidsbolig på eiendommen gnr. 2, bnr. 70, og reguleringsplan for 
Seksarvik vedtatt i 2012. Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering å avslå 
søknaden. 
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn 
ulempene ved å gi dispensasjon. Det er særlig lagt vekt på prinsippet om likebehandling, 
dersom det blir gitt tillatelse til omsøkt tiltak, må det gis tillatelse til andre søknader om 
maksimalstørrelse for fritidseiendommer. I tillegg er det lagt vekt på at reguleringsplanen 
er ny. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Seksarvik, kommuneplanens 
arealdel og plan- og bygningslovens § 11-6, 20-1 og 19-2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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201/13: 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. 
 
 
PTU-180/13 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo: 

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jan Erik Grude om dispensasjon for 
oppføring av garasje på eiendommen gnr. 98 bnr. 19 og kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne 
anbefale dispensasjon. 
 
Formålet bak kommuneplanens krav om reguleringsplan for omsøkt tiltak blir ikke 
”vesentlig tilsidesatt”, fordi det allerede er to hus i dette området og ut fra det mener 
Planteknisk utvalg at det ikke trengs en reguleringsplan. Det skal ikke bygges flere hus. 
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Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom: 

1. Eiendommen er stor nok til en ekstra garasje 
2. Søker får dekket sine behov 

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

 
 
Votering: 
Erviks forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-201/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jan Erik Grude om dispensasjon for 
oppføring av garasje på eiendommen gnr. 98 bnr. 19 og kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne 
anbefale dispensasjon. 
 
Formålet bak kommuneplanens krav om reguleringsplan for omsøkt tiltak blir ikke 
”vesentlig tilsidesatt”, fordi det allerede er to hus i dette området og ut fra det mener 
Planteknisk utvalg at det ikke trengs en reguleringsplan. Det skal ikke bygges flere hus. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom: 

1. Eiendommen er stor nok til en ekstra garasje 
2. Søker får dekket sine behov 

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

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
202/13: 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.  
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- 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. 
 
 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo: 

”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 å kunne midlertidig dispensasjon. 

 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene 
om opparbeidelsesplikt da det forutsettes at eiere gjennom tinglyst erklæring 
forpliktes til å opparbeide forholdsmessig del av vegen senere. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da  
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Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for 
uttale før endelig vedtak fattes.” 

 
Trukket før votering. 

 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.” 
 
Votering: 
Berentsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-202/13 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
203/13: Klage - Fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 - Ahmet Selcuk Kara, 
Rødlandsveien 90 - Rødland hyttefelt  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Lena Syversen i sak BMD 184/13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtaket i sak BMD 184/13 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 
12-4. 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-203/13 Vedtak: 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Lena Syversen i sak BMD 184/13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet. 
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Vedtaket i sak BMD 184/13 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§ 12-4. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
204/13: Klage - Tilbygg garasje og takoverbygg/tilbygg bolig gnr. 8 
bnr. 215 - Erling Svensen, Hamraneveien 16 - Eigerøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Leif Arild Hovland på byggetillatelse for tilbygg 
til bolig og tilbygg til garasje på eiendommen gnr. 8 bnr. 215, og har kommet til at klagen ikke 
gis medhold, ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var 
kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtaket i sak BMD 229/13 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 
12-4.
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-204/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Leif Arild Hovland på byggetillatelse for 
tilbygg til bolig og tilbygg til garasje på eiendommen gnr. 8 bnr. 215, og har kommet til at 
klagen ikke gis medhold, ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlig nye 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtaket i sak BMD 229/13 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§ 12-4. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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205/13: Søknad om bortfall av gebyr - Gnr. 2 bnr. 20 - Anders 
Myklebust, Færevik.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Advokatfirmaet Legal datert den 06.12.12 
om bortfall av de gebyrene som ble ilagt ved byggesakssjefens brev av den 03.12.12 og har 
etter en samlet vurdering kommet til at gebyrene som er ilagt ikke er åpenbart urimelige. 
Gebyrene opprettholdes. 
 
Etter Planteknisk utvalgs oppfatning var de utførte tiltakene søknadspliktige da de ble 
gjennomført. 
 
Vedtaket er hjemlet i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune 2012, 
kap. 3.5 e, kap. 3.5 h og § 7.  
 
Partene har klagerett på vedtaket. 
 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 MAY HELEN H. ERVIK (FRP) erklærte seg ugild da hun er svigerinne til tiltakhavers datter, 

jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Jan Aksel Skadberg (FRP) tok 
sete. 

---- o ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-205/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Advokatfirmaet Legal datert den 
06.12.12 om bortfall av de gebyrene som ble ilagt ved byggesakssjefens brev av den 
03.12.12 og har etter en samlet vurdering kommet til at gebyrene som er ilagt ikke er 
åpenbart urimelige. Gebyrene opprettholdes. 
 
Etter Planteknisk utvalgs oppfatning var de utførte tiltakene søknadspliktige da de ble 
gjennomført. 
 
Vedtaket er hjemlet i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune 2012, 
kap. 3.5 e, kap. 3.5 h og § 7.  
 
Partene har klagerett på vedtaket. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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206/13: Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid 
Berntsen. Hellvik, Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtaket i sak 
PTU 045/13, samt merknadene til klagen som er sendt inn fra Bjarne Berntsen, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger som 
ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Etter utvalgets syn er de fordelene som 
er angitt i vedtaket tilstrekkelig konkrete og dermed i samsvar med plan- og bygningslovens 
§ 19-2. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for videresending til endelig avgjørelse hos 
settefylkesmann.  
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt i rådmannens innstilling: 
  - Omsøkte tiltak vil bedre HMS-situasjonen i forhold til vedlikehold av bygget.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Carlsens tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-206/13 Vedtak: 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtaket 
i sak PTU 045/13, samt merknadene til klagen som er sendt inn fra Bjarne Berntsen,  
og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Etter 
utvalgets syn er de fordelene som er angitt i vedtaket tilstrekkelig konkrete og dermed 
i samsvar med plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Omsøkte tiltak vil bedre HMS-situasjonen i forhold til vedlikehold av bygget. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for videresending til endelig 
avgjørelse hos settefylkesmann.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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207/13: Brygger gnr. 52 bnr. 1, 41, 44, 39, 40, 34, 28, 35, 58 - Ege, 
Langevatnet  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert byggesakssjefens fremstilling om ulovlighetsoppfølging 
på brygger ved Langevatnet, og har etter en samlet vurdering kommet til at utførte tiltak ikke 
regnes som forhold av ”mindre betydning”, da oppførte brygger vil kunne være en 
privatisering av området i strid med gjeldende reguleringsplan, eldre plangrunnlag og plan- 
og bygningsloven. 
Planteknisk utvalg ber byggesakssjefen om å følge opp sakene.  
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen uten realitetsbehandling.” 
 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-207/13 Vedtak: 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen uten realitetsbehandling. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

208/13: Søknad fra Bettikon AS om bortfall av ulovlighetsgebyr. 
Bolig gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 20 - 
Hellvik    
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Bettikon AS om bortfall av ilagt gebyr for 
ulovlig byggearbeid, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke 
skal reduseres eller frafalles. Bettikon AS hadde som ansvarlig søker ansvar for blant annet 
at alle deler av tiltaket var belagt med ansvarsrett. Muren var etter Planteknisk utvalg sin 
oppfatning en nødvendig del av tiltaket for at eneboligen på gnr. 60, bnr. 694 skulle kunne 
føres opp, og innsendte tegninger i forbindelse med søknadsprosessen viser en høy mur 
her. Muren ble ikke prosjektert før den ble satt opp, og den raste innen 2 år etter at den var 
oppført. Bettikon AS har etter Planteknisk utvalg sin vurdering ikke utført sin oppgave som 
ansvarlig søker på en tilfredsstillende måte ut fra kravene i plan- og bygningsloven og 
tilhørende forskrifter. Eigersund kommune har hatt en god del merarbeid som følge av dette. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune, kap. 3.5.h og § 7. 
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24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-208/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Bettikon AS om bortfall av ilagt gebyr 
for ulovlig byggearbeid, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret 
ikke skal reduseres eller frafalles. Bettikon AS hadde som ansvarlig søker ansvar for 
blant annet at alle deler av tiltaket var belagt med ansvarsrett. Muren var etter 
Planteknisk utvalg sin oppfatning en nødvendig del av tiltaket for at eneboligen på gnr. 
60, bnr. 694 skulle kunne føres opp, og innsendte tegninger i forbindelse med 
søknadsprosessen viser en høy mur her. Muren ble ikke prosjektert før den ble satt opp, 
og den raste innen 2 år etter at den var oppført. Bettikon AS har etter Planteknisk utvalg 
sin vurdering ikke utført sin oppgave som ansvarlig søker på en tilfredsstillende måte ut 
fra kravene i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Eigersund kommune har 
hatt en god del merarbeid som følge av dette. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune, kap. 3.5.h og § 7. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

209/13: Gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove Rødland, Kjærlighetsstien 11. 
Søknad om tillatelse til utvidelse av terrasse og dispensasjon.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert 16.03.13 fra Leiv Ove Rødland om 
tillatelse til heving av eksisterende terrasse og oppføring av ny terrasse / altan, samt søknad 
om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 om avstand til nabogrense, datert den 
17.03.12, sammen med nabo merknad og sakens øvrige dokumenter og har kommet til at 
søknaden om dispensasjon må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak § 29-4 i plan- og 
bygningsloven om avstand til nabogrense. Hensynene bar denne bestemmelsen er både å 
redusere sannsynligheten for brannsmitte og at det er ønskelig med lys, rom og ”luft” mellom 
bygninger. 
 
Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende: 

1. Tiltakshaver vil få en større altan / terrasse. 
 
Som ulempe ved dispensasjoner anføres følgende: 

1. Terrassen vil komme meget nært til nabogrensen mot gnr. 12 bnr. 570 og dermed til 
naboens hus. Avstanden mellom terrassekanten og naboens bolighus blir mellom 3,3 
og 5,0 m. Det vil oppleves som en klar ulempe av naboen dersom terrassen tillates 
hevet med om lag 1,0 – 1,2 m til et nivå på høyde med naboens gulv i hovedetasjen. 
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Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Hjemmelshaver Leif Ove Rødland ilegges et ulovlighetsgebyr på kr: 9.600,- for det 
ekstraarbeid som kommunen har utført i forbindelse med det ulovlige tiltaket.  
 
Det forhåndsvarsles at bygningsmyndigheten vurderer å fatte vedtak om å pålegge 
tiltakshaver å rive det ulovlig utførte tiltaket seinest 8 uker etter at endelig vedtak i saken 
foreligger, jf. plan- og bygningslovens §§ 32-2 og 32-3. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak om riving av tiltaket etter at fristen for 
merknader er over. 
 
Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
underretning om vedtaket er kommet fram til hans adresse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 21-4, 29-4, 32-2, 32-
3 og 32-8, jf. saksbehandlingsforskriftens § 16-1, 1. ledd bokstav a nr 1. 
 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-209/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert 16.03.13 fra Leiv Ove Rødland om 
tillatelse til heving av eksisterende terrasse og oppføring av ny terrasse/altan, samt 
søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 om avstand til 
nabogrense, datert den 17.03.12, sammen med nabo merknad og sakens øvrige 
dokumenter og har kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak § 29-4 i plan- og 
bygningsloven om avstand til nabogrense. Hensynene bar denne bestemmelsen er 
både å redusere sannsynligheten for brannsmitte og at det er ønskelig med lys, rom 
og ”luft” mellom bygninger. 
 
Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende: 

1. Tiltakshaver vil få en større altan/terrasse. 
 
Som ulempe ved dispensasjoner anføres følgende: 

1. Terrassen vil komme meget nært til nabogrensen mot gnr. 12 bnr. 570 og 
dermed til naboens hus. Avstanden mellom terrassekanten og naboens 
bolighus blir mellom 3,3 og 5,0 m. Det vil oppleves som en klar ulempe av 
naboen dersom terrassen tillates hevet med om lag 1,0 – 1,2 m til et nivå på 
høyde med naboens gulv i hovedetasjen. 
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Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
Hjemmelshaver Leif Ove Rødland ilegges et ulovlighetsgebyr på kr: 9.600,- for det 
ekstraarbeid som kommunen har utført i forbindelse med det ulovlige tiltaket.  
 
Det forhåndsvarsles at bygningsmyndigheten vurderer å fatte vedtak om å pålegge 
tiltakshaver å rive det ulovlig utførte tiltaket seinest 8 uker etter at endelig vedtak i 
saken foreligger, jf. plan- og bygningslovens §§ 32-2 og 32-3. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak om riving av tiltaket etter at fristen for 
merknader er over. 
 
Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
underretning om vedtaket er kommet fram til hans adresse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 21-4, 29-4, 
32-2, 32-3 og 32-8, jf. saksbehandlingsforskriftens § 16-1, 1. ledd bokstav a nr 1. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
210/13: Rammetillatelse til tiltak. Flomvoll ved Lundeåna gnr. 13 
bnr. 2441 -  Svanedal AS, Spinnerigaten. Egersund sentrum.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse til bygging av flomvoll 
langs Lundeåna samt de innsendte nabomerknadene og har etter en samlet vurdering 
kommet til at søknaden innvilges på følgende vilkår: 

1. Det må bygges gjerde langs gangveien på toppen av flomvollen på den siden som 
vender mot elva. 

2. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges en uttalelse om hvilke 
eventuelle negative virkninger anleggsarbeidene vil kunne ha på vannkvaliteten, samt 
andre eventuelle negative miljøeffekter som tiltaket vil kunne medføre. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 og 21-4 og reguleringsplan 
for Bøckmannsbakken. 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-210/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse til bygging av flomvoll 
langs Lundeåna samt de innsendte nabomerknadene og har etter en samlet vurdering 
kommet til at søknaden innvilges på følgende vilkår: 

1. Det må bygges gjerde langs gangveien på toppen av flomvollen på den siden som 
vender mot elva. 

2. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges en uttalelse om hvilke 
eventuelle negative virkninger anleggsarbeidene vil kunne ha på vannkvaliteten, 
samt andre eventuelle negative miljøeffekter som tiltaket vil kunne medføre. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 og 21-4 og reguleringsplan 
for Bøckmannsbakken. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

211/13: Deling av grunneiendom gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar 
Puntervold, Kvå/Støen. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anja Koldal på vedtak i sak BMD 357/12 den 
11.09.12, samt merknadene fra advokat Jensen på vegne av søker, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold. Vedtaket i sak BMD 357/12 den 11.09.12 
oppheves. Begrunnelsen er at det ikke foreligger rett til veiatkomst til den aktuelle parsellen 
som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovens § 27-4.  
Planteknisk utvalg opplyser at kommunen, dersom man mottar en søknad om dette, vil 
vurdere om man kan godta en annen ordning, slik man har mulighet for etter plan- og 
bygningslovens § 27-4 annet ledd. En slik ordning kan være at søker får tinglyst erklæring 
om rett til 2 parkeringsplasser i tilfredsstillende nærhet av parsellen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 27-4, jf. 
forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
Partene har klagerett på det nye vedtaket.
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.” 

~ o ~ 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
PTU-211/13 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 

212/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 24.09.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/22951 X 27.08.2013  
Byggesakssjefen delegert 
05.08.- 26.08.2013 

2 13/23061 I 19.08.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Egenkontrollrapport for 2012 
- fragmenteringsanlegg, 
Eigerøy - fylkesmannen 
presiserer krav til bedriftens 
tilbakemelding 

 
 
 
24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
PTU-212/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken 
 
 
 


