
 

309/16 Ny klagebehandling tillatelse til bro, samt klage på endringstillatelse 
for murer og landkar for bro mot Spinnerigaten -  gnr. 13 bnr. 2456 - 
Eigersund kommune, Tyskerbrua, Nyeveien, Damsgård 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg opphever vedtak i klagesak PTU 214/16 datert 20.09.16. 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Margrethe S. Klippenberg og Kirsten Tørresen Drange 
på vedtak fattet av byggesakssjefen den 30.05.16 som sak BMD 144/16, tilsvar til klage, samt sakens 
øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold, da klagen 
ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble 
fattet.  

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Kirsten Tønnesen Drange, Karl Arthur Hafsø, Lasse 
Damgaard og Margrethe S. Klippenberg på vedtak fattet av byggesakssjefen den 19.09.16 som sak 
BMD 278/16, tilsvar til klage, samt sakens øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold, da klagen ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som 
ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.  

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 

Planteknisk utvalg forutsetter at prosjektledelsen arbeider aktivt for å finne gode avbøtende tiltak. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-6, 21-4 og forvaltningslovens §§ 28-
36. 

 
13.12.2016 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Forslag fra Cecilie Bruvik Kristensen (Fremskrittspartiet) 
 
"Planteknisk utvalg har, etter befaring, nøye vurdert klagen fra Margrete S. Klippenberg, mottatt den 
08.06.16, på vedtak fattet av byggesakssjefen på delegert fullmakt i sak BMD 144/16 den 30.05.16. 
Etter en samlet vurdering har utvalget kommet til at klager gis medhold. Begrunnelsen er følgende: 

· Tiltaket vil i vesentlig grad forringe eiendommen i form av innsyn, privatliv og lysforhold 
· Ulempene for klager må sees på som større enn fordelene for allmenheten 
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Vedtak i sak BMD 144/16 oppheves. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36." 

 
Forslag fra Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 
 
"Endring i rådmannens innstilling, nest siste avsnitt:«Planteknisk utvalg forutsetter at rådmannen 
arbeider aktivt for å finne gode og omforente tiltak, og foretar en avklaring av eiendomsforholdene. 
» 

 
Rådmannen endret sin innstilling slik  () 
 
Nyttpunkt: 
Arbeidet med Tyskerbruen vil ikke bli gjenopptatt før forhold rundt eiendomsforhold og avbøtende 
tiltak er avklart.» 

 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 ---- 

Prosjektleder Mads Nergård orienterte om saken. 

---- 0 ---- 

Votering: 
Sandvolds endring i nest siste avsnitt vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens 
innstilling nest siste avsnitt (FRP+SP). 
Rådmannens tillegg (nytt punkt) vedtatt med 8 mot 3 stemmer (FRP+SP). 
Rådmannens øvrige innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Bruviks forslag (FRP+SP). 

 
PTU- 309/16 Vedtak: 
 
Planteknisk utvalg opphever vedtak i klagesak PTU 214/16 datert 20.09.16. 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Margrethe S. Klippenberg og Kirsten Tørresen Drange 
på vedtak fattet av byggesakssjefen den 30.05.16 som sak BMD 144/16, tilsvar til klage, samt sakens 
øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold, da 
klagen ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet.  

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Kirsten Tønnesen Drange, Karl Arthur Hafsø, Lasse 
Damgaard og Margrethe S. Klippenberg på vedtak fattet av byggesakssjefen den 19.09.16 som sak 
BMD 278/16, tilsvar til klage, samt sakens øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold, da klagen ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som 
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ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.  

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 

Planteknisk utvalg forutsetter at rådmannen arbeider aktivt for å finne gode og omforente tiltak, og 
foretar en avklaring av eiendomsforholdene.  
 
Arbeidet med Tyskerbruen vil ikke bli gjenopptatt før forhold rundt eiendomsforhold og avbøtende 
tiltak er avklart. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-6, 21-4 og forvaltningslovens §§ 28-
36. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
 
 
 


