STOKKE KOMMUNE
Det faste utvalg for plansaker

Møteprotokoll
Møtested: Møterom teknisk 3. etg.
Dato:
10.09.2009
Tidspunkt: Fra 17:30 til 18.15
Til stede på møtet:
Medlemmer:

Kåre Pettersen
Jan Frigge Lindgren
Britt Helen Martinsen
Erlend Larsen
Evy B.Rougthvedt
Jon Johansen

Forfall:

Bjørg Fevang

Varamedlemmer:

Eldbjørg Norvang

Fra adm. (evt. andre): Morten Lysheim

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

________________________________
Kåre Pettersen
Leder

_________________________
Morten Lysheim
Virksomhetsleder

Merknader:
Ingen merknader (7-0)
Innkallingen:
Ingen merknader (7-0)
Sakslisten:
Ingen merknader (7-0)
****************************************************************************

POLITISKE SAKER:
Saknr. 54/09
BORGESKOGEN NÆRINGSOMRÅDE - ANLEGG FOR AVFALLSGJENVINNING
Rådmannens forslag:
Etablering av ønsket anlegg for avfallsgjenvinning i Borgeskogen næringsområde, anses ikke
å være i strid med gjeldende reguleringsplan med bestemmelser.
Til grunn for denne vurderingen ligger at alle aktuelle miljøproblemer løses tilfredsstillende og
at anlegget får en god estetisk utforming.
Behandling:
Fellesforslag:
Saken utsettes.
Før planutvalget kan ta stilling til forespørselen, må det fremskaffes ytterligere
dokumentasjon. Dette gjelder:


Prinsippdisponering av tomta som viser planlagt bebyggelse, vegetasjon, skjerming
mot omgivelsene og utendørs anlegg og lagring.
 Erfaring fra andre kommuner med tilsvarende anlegg, eks. Moss og Lørenskog.
 Uttalelse fra de bedrifter i Borgeskogen som er berørt av anlegget med tilhørende
trafikk.
 Nærmere avklaring av hvor mye av aktiviteten som vil skje innendørs og under tak.
 Avklaring av myndighet og nødvendige tillatelser ved utvidelse av anlegget med nye
typer avfall, eks. våtorganisk.
 Prinsippløsning for avløpsrensing, herunder overvann som er forurenset.
Enstemmig 7-0
Vedtak:
Saken utsettes.
Før planutvalget kan ta stilling til forespørselen, må det fremskaffes ytterligere
dokumentasjon. Dette gjelder:



Prinsippdisponering av tomta som viser planlagt bebyggelse, vegetasjon, skjerming
mot omgivelsene og utendørs anlegg og lagring.
Erfaring fra andre kommuner med tilsvarende anlegg, eks. Moss og Lørenskog.
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Uttalelse fra de bedrifter i Borgeskogen som er berørt av anlegget med tilhørende
trafikk.
Nærmere avklaring av hvor mye av aktiviteten som vil skje innendørs og under tak.
Avklaring av myndighet og nødvendige tillatelser ved utvidelse av anlegget med nye
typer avfall, eks. våtorganisk.
Prinsippløsning for avløpsrensing, herunder overvann som er forurenset.

Enstemmig vedtatt 7-0

Ingen saker under eventuelt
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