
Fra: Voll Ingrid[ingrid.voll@orkdal.kommune.no] Dato: 27.01.2015 10:29:12 Til: Postmottak 
Orkdal Kommune Tittel: VS: Likebehandling 
Kan de opprette ny sak og sett meg som saksbehandler

Med hilsen 
Ingrid Voll
Plan og forvaltningssjef
www.orkdal.kommune.no
ingrid.voll@orkdal.kommune.no
Telefon: 95138280 / 72483278
_______________________________________________________________________________

Fra: Per Kirkaune [mailto:per.kirkaune@salvesen-thams.no] 
Sendt: 21. januar 2015 13:02
Til: Lysholm Gunnar Hoff; Metliaas Grethe
Kopi: Voll Ingrid; rasmus.skalholt@loqal.no
Emne: Likebehandling

Hei,…….

Viser til sak 13/15 i Hovedutvalg Forvaltning. Saken er fremstilt slik at utbygger/entreprenør har utført 
terrenginngrep uten søknad. Saken er den at tiltakshaver og kommunen er uenig om tiltaket er innfor 
allerede gitt tillatelse eller ikke. Men nå har vi søkt og tillatelse er gitt, og vi anser oss derfor ferdig med den 
saken. (Det er Orkla Maskin som vil bli innrapportert og ev. ilagt overtredelsesgebyr i saken. Om de vil 
påklage vedtaket er ukjent for oss.)

Vi er kjent med at Orkdal kommune selv er både tiltakshaver og entreprenør vedr. utbedring av Knykvegen 
uten at det her foreligger hverken søknad eller prosjektering. På spørsmål svarer teknisk avd. at de har som 
praksis å ikke søke fordi det gjør ikke Statens vegvesen heller. Saken er den at Statens vegvesen og 
fylkeskommuner er fritatt for søknad om ansvarsrett. Vilkår for at et offentlig veganlegg kan fritas for 
byggesaksbehandling er at det foreligger en detaljert reguleringsplan, med tverr- og lengdeprofiler, 
plantegninger, kotehøyder osv. I nevnte prosjekt foreligger det ikke detaljert reguleringsplan etter det vi har 
fått opplyst. Kommunen er dermed ikke fritatt fra slik byggesaksbehandling.

Vi forventer derfor at kommunen likebehandler tiltakene og at de foretar innrapportering av kommunen og 
vurderer fastsettelse av overtredelsesgebyr.

Ovennevnte må ikke tolkes dithen at vi er imot utbedring av Knykenvegen. Det er etter vår menig et 
utmerket prosjekt.

Mvh
Per Kirkaune
for Joplassen Utvikling AS
908 22 875
www.salvesen-thams.no
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