
  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Utvalg for næring, plan og miljø 
Møtested: K-sal, Midtre Gauldal Rådhus 
Dato: 23.06.2022 
Tidspunkt: 08:30 

 
Eventuelt forfall må meldes ved bruk av Kaukus system for varainnkalling. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
Kommunedirektøren vil gi en orientering om utviklingsoppgaver i landbruket, i tillegg til en 
orientering om saker som kan bli fremmet til politisk behandling i løpet av sommeren 2022. 
 
 
Støren, den 17. juni 2022 
 
 
Svein Fløttum 
Utvalgsleder NPM 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS Referatsaker   

RS Vedtak i klagesak - gbnr 3/148 - kommunens vedtak 
stadfestes 

 2021/2418 

RS Vedtak i klagesak - gbnr 263/51 - kommunens vedtak 
stadfestes 

 2021/2834 

RS Byggesak - Dispensasjon for tiltak på gbnr 211/9 - Mary 
Storrøsæter 

 2021/3227 

PS Behandling av klage på avslag om endring av tellende areal 
- 161/1,2,3,4 - Svein Fløttum. 

 2022/271 

PS Klage på enkeltvedtak for tiltak på  172/9  2021/2666 

PS Klage på enkeltvedtak for tiltak på  265/24  2021/2695 

PS Søknad om dispensasjonssøknad og tillatelse til tiltak for 
deling av gbnr 56/1 

 2022/517 
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