Henvendelse vedrørende sti- og vegutbygging Nedre
Hundsåvatn.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
07.02.2017

Saknr
07/17

Torbjørn Brandt
FE - 033
15/54 - 21

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.

Vedlegg
Forespørsel fra Kontollutvalget - opparbeidelse av gangvei sti fra hytteeiere i området
Hundvasslettet gnr 194 bnr 7 (002)
Utskrift av reguleringsplan for Hundvasslettet (002)
Søknad om opparbeidelse av gangvei sti fra hytteeiere i området Hundvasslettet gnr
194 bnr 7 (002)
Foreløpig svar - anlegg av sti over eiendommen gnr 194 bnr 27
Søknad om opparbeidelse av gangveg sti fra hytteeiere i området - Hundvasslettet
Gjenpart av nabovarsel og kvittering
Tillatelse til tiltak - opparbeidelse av gangsti over eiendommen gnr 194 bnr 27 som
atkomst til flere hytteeiendommer (002)
Tilleggssøknad ifb sti Saksnr 2011 8794
Tilleggsøknad Saksnr 2011-8794 forlengelse av gangsti
Kopi av tinglyst avtale m grunneier Tverrå 100712 forlengelse av sti
Kart med inntegnet gangsti til gnr 155 Bnr 19 til tilleggssøknad saksnr 2011-8794
Søknad om endring
IMG
Tillatelse til forlengelse av gangsti til hytter 194 27
Bygging av veier i hytteområdet ved Nedre Hundsåvatn (002)
Bilder (002)
Ang dine spørsmål om bygging av veier i hytteområdet ved Nedre Hundsåvatn (002)
Ang opparbeidelse av gangvei sti fra i området Hundvasslettet gnr 194 bnr 7
Svar - Ang opparbeidelse av gangvei sti
sti hytter Blåbærveien 13
Ang Svar ang gangvei stier i området Hundsvasslettet

Saksutredning
Kontrollutvalget fattet vedtak i sak 35/16-2 hvor utvalget ba sekretariat etterspørre
dokumenter i forbindelse henvendelse vedrørende sti- eller vegutbygging ved Nedre
hundsåvatn.
Sekretariatet har etterspurt og fått oversendt vedlagte dokumenter som følger dette
saksfremlegget.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet noterer seg at det i søknad fra ulike tiltakshavere var angitt et ønske
om 1.0-1,2 meter bredde på stien. I vedtaket var det innrømmet opptil 1,5 meter.
Det har vært rapport opptil 2,5 meter bredde enkelte steder, men utførende
entreprenør har i tilsvar til kommunen skrevet at denne bredde skal «tas inn».

Melding om ferdigstillelse foreligger ikke. Denne ble oppgitt å skulle bli sendt inn i
slutten av 2016.
Sekretariatet mener at dette er en enkeltsak hvor utvalget ikke skal gå inn i selve
saken. Videre er det mulighet for at tiltaket allerede er eller vil bli i tråd med
forutsetningene i vedtaket.
Uten å gå inn i selve saken kan utvalget påse at rådmannen følger opp gjeldende
reguleringsplaner og vedtak på kommunestyrets vegne, videre at rådmannen har
rutiner for å iverksette tiltak i tilfelle frister i vedtak ikke etterkommes av søker.

