
EIGERSUND KOMMUNE
Miljoutvalget

MØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Dato:

Miljøutvalget
Formannskapssalen
15.06.2010 Tidspunkt: 12:00

BEFARING:

Id 10.30 Avreise fra rådhuset.
iT 10.40 Sak 87/10 Mindre reguleringsendring for gnr. 21 bnr. 10 og 53 - Svånes
kl 1 1 .10 Sak 84/10

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - utbygging
av leiligheter - Høgevollsveien 34

kl i 1 .25 Sak 85/10 Forespørsel om reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny
bolig i Hafsøyveien 51

iT 12.00 Møtestartformannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/- 15 min.
hver vei.

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av kommunestyret:
Gebyrer etter ny plan og bygningsloven for plan og byggesak §33-1 og077/10 32-8

078/10
Reguleringsplan for gnr. 60 bnr. i Helivik - boligformål ny 2
gangsbehandling

079/10
Uttale til utslippssoknad - etablering av avfallsbehandlingsanlegg på
Kaupanes (Holevik)

080/10
Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 498 m.fl., Kalhammervn. - bolighus
med 3 boenheter

081/10 Bompenger i Dalane - plassering av bomstasjoner, takster m.v.

082/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune
Avgjøres av utvalget:

083/10 Godkjenning av protokoll fra miljoutvalgets møte 18.05.10

084’lO Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - utbygging av
I leiligheter - Hogevolisveien 34



085/10
Forespørsel om reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194- ny bolig i
Hafsøyveien 51

086/10 Mindre reguleringsendring for småbåthavn-gnr 60 bnr 16-Helivik
087/10 Mindre reguleringsendring for gnr. 21 bnr. 10 og 53 - Svånes

088/10 Delegasjon etter ny plan og bygningslov - delegering av myndighet i
dispensasjonssaker til rådmannen

089/10
Klage på miljøutvalgets vedtak om pålegg om fjerning av masse i
Gaulegsviken - Lygre - gnr. 13 bnr. 239

090/10
Prinsippavgjørelse vedrørende innføring av vannmålere Eigersund
kommune

091/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 15.06.10
092/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 15.06.10

Egersund, 4. juni2010

Arne Stapnes
Utvalgs leder

Randi S. Haugstad
Utvalgsekretær

Administrative meldinger — Innkalllng av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger
av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 241489 98284 til Randi Haugstad
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

Tommy Bjellås (FRP) for Therese Nybo (FRP)

Møtet er åpent for publikum og holdes på rådhusets 4. etasje. Publikum som ønsker å følge
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten
varsel. Saksdokumentene er tilgjengelige på hovedbiblioteket, rådhusets 4 etasje og på
kommunens nettside.


