
 

Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  13.01.2021 10:00 

Sted: Teams  

Notat: 

 

   

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 07.01.2021 

 

Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 

 



Saksliste
 

Orienteringssaker
1/21 Rådmann orienterer 3 

2/21 Orientering om campingplasser og brannvern v/ rådgiver Siv Cathrine Westby 4 

3/21 Orientering om kvikkleire i Orkland v/fagleder geodata Hans-Victor Wexelsen 5

 

Referatsaker
1/21 Vedtak i klagesak - dispensasjon - parkeringskjeller - eiendommen 5/40 6 

2/21 Administrative vedtak plan og byggesak 30.11.20 - 03.01.2021 11

 

Politiske saker
1/21 Klage på dispensasjonsvedtak i sak 212/20 om fradeling av våningshus fra gnr. 757 bnr.2 16 

2/21 Klager på områdeplan for kvartalet Orkdalsveien, Wilmanns vei, Søster Signes vei og J. O.

Rømmesmos vei 27 

3/21 290/6, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal til gnr.290 bnr.11 og

fradeling av eksiterende bygning 94 

4/21 53/4 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksiterende fritidsbolig ved Gjøtvatnet

107 

5/21 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av hyttetomt, eiendommen gnr./bnr. 563/1

121 

6/21 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Hardmoenfor fradeling avtomt, eiendommen 212/28 139 

7/21 Mindre endring av reguleringsplan - Gjønnessetra Hyttefelt 146 

8/21 Mindre endring av reguleringsplan for Resdalen delplan 2 og Resdalen hyttefelt 161 

9/21 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til boligeiendommen 256/30, Råbygda 171 

10/21 Oppheving av forskrifter etter Plan- og bygningslovenav 1985 185 

11/21 Prosessplan kommuneplanens arealdel 192 

12/21 801/7 Deling av gårdstun fra landbrukseiendommen Landrø 206 

13/21 508/43 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - barmark 220 

14/21 192/3 Motorferdsel i utmark for transport av borerigg og kjøring med gravemaskin - boring etter vann

225 

15/21 Motorferdsel i utmark for transport av person/bagasje/utstyr til hytta - vinterføre 235 

16/21 Dispensasjon fra motorferdsel i utmark - kjøring med snøskuter for videre kartlegging av trase for

rekreasjonskjøring 241

 

Eventuelt


	Hovedutvalg Forvaltning (13.01.2021)
	Saksliste
	Orienteringssaker
	1/21 Rådmann orienterer
	2/21 Orientering om campingplasser og brannvern v/ rådgiver Siv Cathrine Westby
	3/21 Orientering om kvikkleire i Orkland v/fagleder geodata Hans-Victor Wexelsen

	Referatsaker
	1/21 Vedtak i klagesak - dispensasjon - parkeringskjeller - eiendommen 5/40
	2/21 Administrative vedtak plan og byggesak 30.11.20 - 03.01.2021

	Politiske saker
	1/21 Klage på dispensasjonsvedtak i sak 212/20 om fradeling av våningshus fra gnr. 757 bnr.2 
	Fylkesmannens klage på vedtak om dispensasjon - fradeling av våningshus 21.12.20
	Naturvernforbundets klage på dispensasjon i sak 212-20 i HU forvaltning 30.12.20

	2/21 Klager på områdeplan for kvartalet Orkdalsveien, Wilmanns vei, Søster Signes vei og J. O. Rømme...
	Invitasjon orienteringsmøte områdeplan
	oppsummering orienteringsmøte områdeplan
	Referat fra møte den 04.12 724511_1_1
	kopi avisannonser
	Samlet saksutskrift forespørsel om oppstart planarbeid
	2020002_vedtatt_bestemmelser
	2020002_Vedtatt_Plankart
	2020002_saksfremlegg2gang
	2020002_vedtak2gang
	Områdeplan for
kvartalet Orkdalsveien, Willmans vei, Søster Signes vei og
J.O. Rømmesmos vei - Kommu...
	Klage
	1906_001.pdf
	Klage - Planvedtak - Områdeplan for kvartalet Orkdalveien, Wilmannsvei, Søster Signes vei og J.O. Rø...

	3/21 290/6, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal til gnr.290 bnr....
	Oversiktskart 290 6 og 11
	Utsnitt fra KPA
	Fylkeskommunens uttalelse 24_11_20
	Fylkesmannens uttalelse 13_12_20

	4/21 53/4 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksiterende fritidsbolig ved Gjø...
	1 Oversiktskart - lokalisering av hytte ved Gjøtvanet
	2 a Søkers forslag til avgrensing av tomt
	2 b Tegning av eks. bebyggelse Plan_snitt_fasade
	3 Fylkeskommunens uttalelse 27_11_20
	4 Fylkesmannens uttalelse 08_12_20
	5 illustrasjon avgrensing av hyttetomt  på kart i målestokk

	5/21 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av hyttetomt, eiendommen gnr./bnr. 563/1
	563/1 Søknad om fradeling av hyttetomt 
	Situasjonsplan vinter- og sommerparkering
	Dispensasjonssøknad hyttetomt.docx
	Landbruk- og naturfaglig notat
	Fylkesmannen fraråder dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av hyttetomt
	Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt
	IMG_0654.JPG

	6/21 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Hardmoen  for fradeling av  tomt, eiendommen 212...
	Dispsøknad med begrunnelse.pdf
	Situasjonsplan.pdf

	7/21 Mindre endring av reguleringsplan - Gjønnessetra Hyttefelt
	1638_2010008_Bestemmelser_20200820
	248/8, Gjønnessetra hyttefelt - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens krav om maks. gesimshø...
	Søknad om mindre endring av planbestemmelsene 13.11.2020.pdf
	Merknader til reguleringsplan
	Plan-20_01732.  Hyttefelt Gjønnessetra..msg

	8/21 Mindre endring av reguleringsplan for Resdalen delplan 2 og Resdalen hyttefelt
	Søknad om mindre endring av reguleringsplan 
	Illustrasjon endret plan
	Fylkeskommunens uttalelse
	Fylkesmannens uttalelse 
	Tiltak vist i kommunens plankart

	9/21 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til boligeiendommen 256/30, Råbygda
	256-30 Søknad om dispensasjon
	Ettersendte vedlegg - utskrift fra Norkart
	256/30 Vurdering fra enhet for landbruk og naturforvaltning
	Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal - 256-30 -  3085...
	Fylkesmannens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tilleggsareal for oppføring av...

	10/21 Oppheving av forskrifter etter Plan- og bygningsloven  av 1985
	Forskrift om vedtekt for camping langs vassdrag, Meldal kommune, Sør-Trøndelag - Lovdata
	Forskrift om vedtekt til plan- og bygningslovens § 85 om camping langs Orkla, Orkdal kommune, Sør-Tr...
	Forslag til forskrift om oppheving av forskifter om vedtekt til pbl § 85 (1985-loven)

	11/21 Prosessplan kommuneplanens arealdel
	Prosessplan (forslag til HU forvaltning jan 21)
	AvgrensningOrkanger_Alternativ1
	AvgrensningOrkanger_Alternativ2
	AvgrensningOrkanger_Alternativ3_RødStrek
	AvgrensningOrkanger_Alternativ4

	12/21 801/7 Deling av gårdstun fra landbrukseiendommen Landrø
	Gårdskart 801_7 og 802_3 Målestokk 1_10.000
	Gårdskart 801_7 og 802_3 Målestokk 1_40.000
	801-7 Søknad om tillatelse til tiltak uten anvarsrett
	801-7 Situajsonskart
	801-7 Vedlegg til søknad

	13/21 508/43 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - barmark
	VS_ Kjøring med ATV til Føssjøen.msg
	Dispensasjonskart Steine

	14/21 192/3 Motorferdsel i utmark for transport av borerigg og kjøring med gravemaskin - boring ette...
	resultset_5681_18
	resultset_5681_18_vedlegg1

	15/21 Motorferdsel i utmark for transport av person/bagasje/utstyr til hytta - vinterføre
	resultset_5681_19
	resultset_5681_19_vedlegg1

	16/21 Dispensasjon fra motorferdsel i utmark - kjøring med snøskuter for videre kartlegging av trase...
	Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter for kartlegging av trase for rekreasjonsløyper
	Kjøretrase


	Eventuelt

