
  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Utvalg for næring, plan og miljø 
Møtested: K-sal, Midtre Gauldal Rådhus 
Dato: 20.01.2022 
Tidspunkt: 08:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
Framlagte saker er godkjent av kommunedirektør/enhetsleder. Sign…………………………. 
 
Støren, den 14.01.2022 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 1/22 Referatsaker   

PS 2/22 Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - Firehjuls-
/sekshjulstrekker - gbnr 193/17 

 2021/3330 

PS 3/22 Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - Firehjuls-
/sekshjulstrekker - Elin Merete Rofstad 

 2021/3733 

PS 4/22 Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV 
m/belter - Nils Jarle Botnan 

 2021/3008 

PS 5/22 Vedtak om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 
ATV m/belter - Joar S. Gynnild 

 2021/2967 

PS 6/22 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV 
m/belter - Geir Arne Mahlum 

 2022/135 

PS 7/22 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV 
m/belter - Johan Martin Buskland 

 2022/134 

PS 8/22 Klagebehandling - vedtak om dispensasjon for anleggelse 
av vei frem til fritidseiendom gbnr 267/28 

 2020/25562 

PS 9/22 Klagebehandling - innvilget dispensasjon fra 
kommuneplanens areadel - gbnr. 265/43 

 2020/25415 

PS 10/22 Klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for 
fjerning av skog innenfor formålet grønnstruktur i 
kommunedelplan Støren - gbnr 3/148 

 2021/2418 

PS 11/22 Behandling av klage på vedtak om bygging av 
landbruksveier - 45/8, 44/16, 45/244, 45/32. 

 2021/2927 

PS 12/22 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon for 
fradeling av tilleggsareal fra gbnr 172/2 til 172/9 

 2021/2666 

PS 13/22 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt og 
oppføring av ny bolig på eiendome gbnr 258/1 

 2021/3154 

PS 14/22 Søknad om dispensasjon for oppføring av flere mindre 
takoverbygg/tilbygg samt carport - gbnr 58/11 

 2021/2296 

PS 15/22 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon for 
etablering av veg frem til gbnr - 265/24 

 2021/2695 

PS 16/22 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hyllbekklia for 
oppføring av uthus/garasje - gbnr 263/51 

 2021/2834 

PS 17/22 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra 
KDP Støren - tak over platting 

 2021/2520 

 
 
Orienteringssaker: 
 

- Oppdatering om dialog med Statsforvalter om ulovlig reinbeite
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