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Status Forklaring 
Grønn Saken er fulgt helt opp og er avsluttet 
Gul Oppfølgingen av vedtaket er i arbeid/prosess 
Rødt Oppfølgingen av vedtaket ikke har startet 

 
Saksnr Dato Sakstittel Vedtak Status 

Adm   Politisk 
Utfyllende 
kommentarer 

18/19 05.09. 2019/1942 
Temaplan Kulturminner 
 

Rennebu kommune starter arbeidet med temaplan for 
kulturminner. Det velges følgende medlemmer til arbeidsgruppe 
for arbeidet:  
Ottar Ryen  
Aanna Krihke Renander  
Inger Bjørnaas  
Oddvar Halgunset  
Oddbjørn Gorsetbakk  
Kommunedirektøren stiller med sekretær.  
Kommunedirektøren legger fram mandat for arbeidet. 
Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet.  
 

  Planen er satt i 
bero til ny 
kulturkoordinator 
kan begynne 

9/19  29.11.19 2019/466  
2017001 Detaljreguleringsplan 
Berkåk park  

Behandling av detaljreguleringsplan for Berkåk park utsettes til det 
er avklart hvordan krysset mellom Fv 700 og eksisterende E6 skal 
løses  
 

  Planen må 
justeres før evnt 
sluttbehandling  
 

1/20 17.01.20 2019/1520   
100/2 Klage konsesjon på erverv av fast 
eiendom 

Vedtak i MTL sak 32/19 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.  
Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for behandling. 
 

  Konsesjon gitt. 
Vedtak sendt 
søker 

2/20 17.01.20 2019/578   
2017004 - 14/6 - Detaljreguleringsplan 
Solbakken 

Rennebu kommune anmoder Fylkesmannen om mekling i innsigelse 
vedr. Jordloven og nasjonale føringer.  
Rennebu kommune tar innsigelse vedr. ROS-analyse til følge og ROS-
analysen for området oppdateres i henhold til ny forskrift § 8. 
 

  Saken sendes 
kommunestyret  
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3/20 17.01.20 2019/169   
63/193 - Dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel - Krav om 
regulering - Dispensasjon fra 
avstandskrav til fv. 700 - Tilbygg til 
eksisterende lagerhall – HBC Berkåk AS 

Det innvilges dispensasjon fra bestemmelse 3.2.1 (krav om regulering) 
i kommuneplanens arealdel, samt innvilges det dispensasjon fra 
veglova § 29 annet ledd fra at byggegrense skal gå i ein avstand på 50 
meter fra riksveg og fylkesveg, til å oppføre tilbygg til eksisterende 
lagerhall på 650 m2 .  
Trøndelag Fylkeskommune ber Rennebu kommune sette vilkår til  
tillatelsen.  

  Klage på vedtak 
mottatt 

4/20 17.01.20 2019/2053   
Utbedring av driftsvei 54/1 Erling 
Grøtte og 53/1 Ola Flå 

Tillatelse til utbedring av skogsveien/landbruksveien fra Flågrenda til 
området Flåsætrin-Slipra i Rennebu kommune ble gitt med vilkår. 
Veien opprustes i den eksisterende trasé, med punktutbedring på 
steder som beskrevet i søknad. Total veilengde er ca 1500 meter. 
Utbedringen berører tilsammen ca 100 meter av denne strekningen. 
Veiklasse traktorvei kl 7-8 skal forbli uendret.  
 

  Søker har fått 
vedtaket 

5/20 17.01.20 2019/664   
Klage på vedtak - endringstillatelse 
plansilo gnr/bnr 124/1 

Klage på endringstillatelse for bygging av plansilo på gnr/bnr 124/1 og 
8 tas ikke til følge.  
Utvalget anbefaler at partene går i dialog for å få til ny gårdsvei til gnr 
121 bnr 1.  
Klagen sendes fylkesmannen til endelig klagebehandling.  
 

  Vedtaket ble 
stadfestet av 
fylkesmannen. 

6/20 07.02.20 2019/169   
63/193 Klage på politisk vedtak - 
oppføring av tilbygg til eksisterende 
lagerhall 

Vedtak i sak 3/2020 opprettholdes, men det gis en frist på 5 år på å 
harmonisere hallen til eksisterende bygg.  
 

  Byggetillatelse gitt 

7/20 07.02.20 2019/170   
2015002 Stamnesbrekkenget 

Reguleringsplan 2015002 Stamnesbrekkenget, den delen som ligger 
vest for skiløypa, vedtas, jf Plan- og bygningslovens § 12-13. Området 
øst for skiløypa unntas rettsvirkning.  

  Vedtaket er 
kunngjort. 

8/20 13.03.20    Møtet avlyst og saken utsatt. 
 

   

9/20 13.03.20  Møtet avlyst og saken utsatt. 
 

   

10/20 24.04.20 2019/102 
Klage på vedtak på inntegnet grense 

Det er ikke fremkommet nye opplysninger til saken. HSD tar derfor 
ikke klagen til følge.  

  Fylkesmannen tar 
ikke klagen til 
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125/2 Saken oversendes Fylkesmannen for endelig klagebehandling. 
 

følge. 

11/20 24.04.20 2019/1752 
Søknad dispensasjon motorferdsel 
barmark 

Med hjemmel §6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag gir Rennebu kommune tillatelse til Anna Elisabeth 
Môse Pedersen og Per Ivar Jørve for motorferdsel med traktor til 
transportbehov av materiell til hytter gnr/bnr 138/47 og 138/49 i 
Rennebu kommunemed vilkår.  
 

  Vedtaket er sendt 
søker 

12/20 24.04.20 2019/1757 
Motorferdsel i utmark Rennebu 
Hytteservice as 

Med hjemmel §6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag gir Rennebu kommune tillatelse til Rennebu 
Hytteservice as for motorferdsel i forbindelse med transportbehov 
ved restaurering av eksisterende bygg og ved nye godkjente 
byggeoppdrag i utmark i Rennebu kommune med vilkår.  
Det gis også landingstillatelse med helikopter for et byggeprosjekt ved 
Jønsjøen i 2020.  
 

  Vedtaket er 
sendt  søker 

13/20 24.04.20 2020/240 
61/173 Dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven §19-2 - Rennebu 
helsesenter 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon 
som omsøkt fra Reguleringsplanen for deler av eiendommene: 
Tomtegrunn gnr. 61 bnr 103, 104 og 105 og Ry gnr 61 bnr 1 og 2.  
 

  Vedtaket er 
sendt søker 

14/20 24.04.20 2020/452 
164/3/4 Dispensasjon fra krav om 
avløpsplan Moen hyttefelt 

Det gis dispensasjon fra kravet om å utarbeide va-plan for utslipp fra 
eiendommen 164/3/4, jf. Plan- og bygningsloven § 19-2.  
 

  Vedtaket er 
sendt søker 

15/20 24.04.20 2020/378 
Vurdering av åpningstider Rennebu 
folke- og skolebibliotek 

Kommunedirektøren utsetter vurderingen av tiltakene til neste 
rullering av økonomiplanen.  
HSD ser behovet for utvidet åpningstid for å imøtekomme 
småbarnsforeldre, hyttefolk og andre innbyggere. 
 

  Vurdering er 
utsatt til høsten 
2021 

16/20 24.04.20 2020/332 
Tildeling av kulturmidler til sang og 
musikk 2020 

Kulturmidler for sang og musikk ble fordelt i samsvar med 
fordelingsnøkkelen melom Rennebu Songkor, Rennebu Mannskor og  
Rennebu skolekorps 

  Søkere er 
tilskrevet. 

17/20 29.05.20 2020/732 
Omgjøring av vedtak om deling i 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a) endres 
vedtak i delegert sak 47/16 til følgende:  

  Deling er 
gjennomført. 
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delegert sak 47/16 - gnr/bnr 189/7 Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilger Rennebu kommune 
søknad om fradeling av 1,0 dekar av festetomt gnr 189/2/1 fra gnr 
189 bnr 2.  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27- 2,3 
og 27-4 godkjennes med vilkår deling av inntil 1,0 dekar av feste 
189/2/1 til uendret bruk, fritidseiendom. Det er satt vilkår. 

18/20 29.05.20 2019/1635 
Dispensasjon fra LNF og kantsone mot 
vann i kommuneplanens arealdel - 
riving og oppføring av fritidsbolig ved 
Døvatnet - gnr/bnr 189/7 

Det gis dispensasjon til å rive og oppføre fritidsbolig i samsvar med 
søknad mottatt 15.01.2020 på gnr/bnr 189/7 i Rennebu kommune.  
Vilkår for dispensasjonen er at fritidsboligen får en fasade med farger 
som har samhørighet med de naturgitte omgivelser og taktekking 
med mørk og matt virkning.  
 

  Tiltaket er 
gjennomført. 

19/20 29.05.20 2020/590 
100/1 og 100/2 Deling av eiendom - 
utmarksteig 

Med hjemmel til jordlovens §§ 1 og 12 innvilger Rennebu kommune 
fradeling av 160 dekar fra gnr 100 bnr 1 og 360 dekar fra gnr 100 bnr 
2, jfr vedlagte skisse med vilkår. 
 

  Vedtak er 
meddelt søker 

20/20 29.05.20 2020/747 
Klima og energiplan 

Forslag til planprogram Klima- og energiplan legges ut til offentlig 
ettersyn og høring, jf. Plan- og bygningslovens § 4-1. Oppstart for 
rulleringen varsles samtidig. 
 

  Planprogrammet 
er lagt ut på 
høring 

21/20 04.06.20 2020/392 
Dispensasjon fra bestemmelse om 
gesimshøyde i reguleringsplan for 
Trondskogen II (2016003) - gnr/bnr 
62/272 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Rennebu kommune 
dispensasjon fra bestemmelse § 2 om maks møne-/gesimhøyde i 
reguleringsplan for Trondskogen II (planid 2016003), til å oppføre 
enebolig med gesimshøyde inntil 490 moh. på gnr/bnr 62/272. 

  Klage mottatt på 
gebyr 

      


