
 EIGERSUND KOMMUNE 
Miljøutvalget 
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Miljøutvalget 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 19.10.2010 Tidspunkt:   14:30  NB! Merk tid 

 
 
 

 
BEFARING: 
Kl 10.30  Avreise fra rådhuset. 

kl 10.45 Sak 131/10 
Enebolig med garasje gnr. 2 bnr. 63 - Per og Tordis Haugerud, 
Midbrødveien 92. Klagebehandling. 

kl 11.10 Sak 133/10 
Egil Rogstad - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - 
Gnr. 47 bnr. 203, Nonsteinbakken 21 

kl 11.25 Sak129/10 
Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense 1. gangsbehandling 

Kl 12.00  Møte for miljøutvalgets medlemmer (til kl.14.00) – Grand hotell 
kl 14.30  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
 
Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/-  15 min. hver vei.  
 
 
 

 
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

 

122/10 

Avgjøres av kommunestyret: 

Evaluering politisk struktur 2007 – 2011 (utsendt tidligere) 
 

123/10 
Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie - 2. 
gangsbehandling 

 

124/10 Vann- og avløp - normer  

125/10 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune  

 

126/10 

Avgjøres av utvalget: 

Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 14.09.10 
 

127/10 
Forespørsel om reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - 
Svanen AS 

 

128/10 
Forespørsel om reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 - fra bevaring til 
våningshus og driftsbygning, Leidland 

 

129/10 
Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense 1. gangsbehandling 

 



130/10 Hyttefelt - Leidland - gnr. 7 bnr. 10. Klagebehandling.  

131/10 
Enebolig med garasje gnr. 2 bnr. 63 - Per og Tordis Haugerud, 
Midbrødveien 92. Klagebehandling. 

 

132/10 
Riving samt oppføring av ny garasje gnr. 8, bnr. 289 - Hans Erik Liland, 
Kutterveien 9. Klagebehandling. 

 

133/10 
Egil Rogstad - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - Gnr. 
47 bnr. 203, Nonsteinbakken 21 

 

134/10 
Søknad om fradeling samt oppføring av bolig på ny bruksenhet - gnr. 13 
bnr. 289 - Skarpabrådet 11 - ny behandling 

 

135/10 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eigersund 
kommune, Rogaland 

 

136/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 19.10.10  

137/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 19.10.10  

 
 
 
 
Egersund, 11. oktober 
 
Arne Stapnes  
Utvalgsleder      Randi S. Haugstad 
       Utvalgsekretær 
 
 
 
 
 
 
Administrative meldinger – Innkalling 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 24/489 98 284 til Randi Haugstad 
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
     

  - Sem J. Hadland (H) for Kjell Vidar Nygård (H). 
 
 
  
 
 
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.  


