
 

Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  16.03.2022 13:00 

Sted: Orkland rådhus  

Notat: 

Felles hovedutvalg - kartkurs kl. 12:00 i kommunestyresalen. 

 
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, 10.03.2022 

 

   Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg    
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
4/22 Kommunedirektøren orienterer 3

 

Referatsaker
10/22 Forslag til endring av veinavn fra Øyolv Avlessons veg til Nils Arne Eggen veg4 

11/22 Administrative vedtak plan og byggesak februar5 

12/22 Administrative vedtak landbruk og naturforvaltning 31.1.22 - 6.3.226

 

Politiske saker
21/22 Forespørsel om oppstart planarbeid Blomstertunet, eiendommen gnr. 31 bnr. 11 og deler av gnr. 31

bnr. 2620 

22/22 1/458, Forespørsel om planoppstart - reguleringsplan for Thamshavn Næringspark27 

23/22 Andre gangs behandling av reguleringsplan for nytt boligfelt i Øvre Rømmesbakkan51 

24/22 158/3 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal til gnr./bnr./

fnr. 158/3/4 og omlegging av veg politisk behandling217 

25/22 Eldalen hyttefelt - sluttbehandling etter begrenset høring232 

26/22 283/1 Søknad om dispensasjon fra arealplan for etablering av ny boligtomt med adkomstveg - politisk

behandling303 

27/22 Klage på vedtak om å gi dispensasjon for bruksendring av driftsbygning på gnr. 144/2321 

28/22 18/287 Klage på rammetillatelse for oppføring av to eneboliger i Håggåvegen344 

29/22 Reguleringsplan for Krokstadøra serviceområde, 2. gangs behandling372 

30/22 Reguleringsplan for Knyken høydebasseng, gnr. 198 bnr.39432 

31/22 228/14 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV på barmark - transport av utstyr og materialer458 

32/22 Motorferdsel i utmark for kjøring med snøskuter for kartlegging av trase for rekreasjonsløyper473

 

Eventuelt
 

Drøftingssaker
3/22 Sakliste styringsgruppe KPA 16.03.22478
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