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Møtenotater
Orientering/drøfting:
 Masseutskiftning på flystasjon - skjellsand
o Bønder i kommunen har tidligere fått tillatelse til å fritt kunne bruke av skjellsanden
til jordforbedringstiltak
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o






Avtale om eierskap til "massene"må formaliseres mellom kommunen og forsvaret eventuell mellomlagring
o Skilt settes opp med "Ingen henting uten avtale", åpnet for søknad
o Ørland kommune må nå vurdere om massene kan benyttes til kommunens
næringsområder
Status på arbeidet med utfylling Uthaug Havn
o Det er regulert for utfylling i Uthaug Havn
o Arbeidet med anbudsgrunnlaget er igangsatt
o Administrasjonen orienterer Utvalgets medlemmer i etterkant av dagens møte om
dato for når anbudsprosessen kan starte
Kostnader i forbindelse med fergeoppstillingsplass og masseutskiftning
o Sak om økte midler til prosjektet må fremmes for kommunestyret
Status Brekstad Vestre - næringsmiddelpark
o Når forventes 2. gangs behandling i Planutvalget
o Status på søknad om midlertidig dispans
o Administrasjonen orienterer Utvalgets medlemmer i etterkant av dagens møte om
når saken kan komme til politisk behandling

Ogne Undertun
Varaordfører
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Saksliste
Saksnr
21/042
21/043
21/044
21/045

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Forespørsel om salg av parseller av kommunal tomter 169/9 og
167/188
Regional plan for arealbruk i Trøndelag - Høringsuttalelse
Ørland kommune
Tertialrapport 2/2021 Ørland kommune
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21/042 Godkjenning av innkalling og saksliste
Utvalg for strategi og drift 16.09.2021
Behandling
Utvalget hadde følgende merknad til sakslisten:
Utvalget ønsker orientering/drøfting om følgende saker:
 Kostnader i forbindelse med fergeoppstillingsplass og masseutskiftning
o Sak om økte midler må fremmes for kommunestyret
 Status på arbeidet med utfylling Uthaug
 Masseutskiftning skjellsand på flystasjon
o Bønder har fått tillatelse til å bruke av skjellsanden til jordforbedringstiltak
o Ørland kommune må vurdere om massene kan benyttes til utikling av kommunens
næringsområder
 Stats Brekstad Vestre - næringsmiddelpark
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/042 vedtak
Innkalling og saksliste godkjent med følgende merknad til sakslisten.
Utvalget ønsker orientering/drøfting om følgende saker:
 Kostnader i forbindelse med fergeoppstillingsplass og masseutskiftning
o Sak om økte midler må fremmes for kommunestyret
 Status på arbeidet med utfylling Uthaug
 Masseutskiftning skjellsand på flystasjon
o Bønder har fått tillatelse til å bruke av skjellsanden til jordforbedringstiltak
o Ørland kommune må vurdere om massene kan benyttes til utikling av kommunens
næringsområder
 Stats Brekstad Vestre - næringsmiddelpark
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.

21/043 Forespørsel om salg av parseller av kommunal tomter 169/9 og 167/188
Inhabile
Gunnhild Tettli

Varamedlem

Merknad
Represenanten sitter i styret

Utvalg for strategi og drift 16.09.2021
Behandling
Innstilling fra Utvalg for næring arbeid og kultur, foreslått av ,
Prosessen med salg av parseller av 167/9 og 167/188 til FosenKraft Eiendom AS vedtas igangsatt.
Endelig vedtak om salg og kontraktsinnhold gjøres etter behandling og vedtak i kommunestyret.
Votering:
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Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot tilleggsforslaget til votering. Innstilling fra Utvalg
for næring, arbeid og kultur ble enstemmig vedtatt.
USD - 21/043 vedtak
Prosessen med salg av parseller av 167/9 og 167/188 til FosenKraft Eiendom AS vedtas igangsatt.
Endelig vedtak om salg og kontraktsinnhold gjøres etter behandling og vedtak i kommunestyret.
Kommunedirektørens innstilling
Prosessen med salg av parseller av 167/9 og 167/188 til FosenKraft Eiendom AS vedtas igangsatt.
Endelig vedtak om salg og kontraktsinnhold gjøres etter behandling og vedtak i kommunestyret.

21/044 Regional plan for arealbruk i Trøndelag - Høringsuttalelse Ørland kommune
Utvalg for strategi og drift 16.09.2021
Behandling
Følgende tilleggspunkt ble fremmet av og vedtatt av Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og
teknikk:, foreslått av ,
5. I Ørland er omsetningen i Blå sektor 6,2 milliarder (2019). For å legge til rette for næringsaktivitet
er det viktig å øke akseltrykket og bedre vedlikeholdet på fylkesveier, spesielt på strekningene BjugnLysøysund-Rømmen og Vestrått-Bjugn via Eide.
Votering nr 2
Forslag: Følgende tilleggspunkt ble fremmet av og vedtatt av Utvalg for samfunnsutvikling, miljø,
landbruk og teknikk:
For: Følgende tilleggspunkt ble fremmet av og vedtatt av Utvalg for samfunnsutvikling, miljø,
landbruk og teknikk:: 7 stemmer (100%)
Mot: Følgende tilleggspunkt ble fremmet av og vedtatt av Utvalg for samfunnsutvikling, miljø,
landbruk og teknikk:: 0 stemmer (0%)
-------------------------------------------Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/044 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
1. Som nylig sammenslått kommune arbeider Ørland nå med sin kommuneplan. I den
forbindelse vil kommunen få et nytt kunnskapsgrunnlag og en ny lokal politikk. Dette vil være
et viktig grunnlag for å kunne gi innspill til Regional plan for arealbruk. Ørland kommune
ønsker derfor at det legges til rette for snarlig revidering av Regional plan for arealbruk slik at
også sammenslåtte kommuner kan gi gode og mer helhetlige innspill på et senere tidspunkt.
2. Ørland kommune har i sammenslåingsprosessen påpekt behov for å legge til rette for økt
gang- og sykkeltrafikk. Dette gjelder spesielt langs fylkesveg mot lokalsenter med skole,
barnehage og butikk som Vallersund og Opphaug, samt mellom tettsteder og sentre som
Uthaug - Brekstad og Brekstad - Bjugn. Dette er viktige tiltak i forhold til helhetlig areal og
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transportplanlegging og i Regional plan for arealbruk burde det være et større tema hvordan
slike tiltak langs trafikkerte fylkesveger kan realiseres.
3. Jernbane synes som et viktig tiltak for «aksen» og har fått et stort fokus i Regional plan for
arealbruk. Ørland har en rekke ganger påpekt behov for å styrke kollektivtrafikk mellom
Brekstad og Bjugn, samt å arbeide for styrket transporttilbud på kysten med søkelys på
hurtigbåttilbud, ferjeavganger, ferjeavløsningsprosjekt og nye bruforbindelser. Disse
temaene må få samme fokus som jernbane.
4. Ørland opplever at sektorstyring av arealbruk, f.eks. gjennom vern, skaper utfordringer
med en helhetlig kommunal areal- og næringspolitikk. Det burde vært lagt vekt på også å
sette krav til regional samordning av statlige og regionale interesser inn mot
kommunene slik at en unngår lag på lag vern som f.eks. gjennom forslag til Marin
verneplan.
5. I Ørland er omsetningen i Blå sektor 6,2 milliarder (2019). For å legge til rette for
næringsaktivitet er det viktig å øke akseltrykket og bedre vedlikeholdet på fylkesveier,
spesielt på strekningene Bjugn-Lysøysund-Rømmen og Vestrått-Bjugn via Eide.

Merknad i sak
Protokolltilfølsel: Utvalg for strategi og drfit er omforent om at uttalelsen fra Regionrådet ikke kan
støttes av Ørland kommune.
Kommunedirektørens innstilling
1. Som nylig sammenslått kommune arbeider Ørland nå med sin kommuneplan. I den
forbindelse vil kommunen få et nytt kunnskapsgrunnlag og en ny lokal politikk. Dette vil være
et viktig grunnlag for å kunne gi innspill til Regional plan for arealbruk. Ørland kommune
ønsker derfor at det legges til rette for snarlig revidering av Regional plan for arealbruk slik at
også sammenslåtte kommuner kan gi gode og mer helhetlige innspill på et senere tidspunkt.
2. Ørland kommune har i sammenslåingsprosessen påpekt behov for å legge til rette for økt
gang- og sykkeltrafikk. Dette gjelder spesielt langs fylkesveg mot lokalsenter med skole,
barnehage og butikk som Vallersund og Opphaug, samt mellom tettsteder og sentre som
Uthaug - Brekstad og Brekstad - Bjugn. Dette er viktige tiltak i forhold til helhetlig areal og
transportplanlegging og i Regional plan for arealbruk burde det være et større tema hvordan
slike tiltak langs trafikkerte fylkesveger kan realiseres.
3. Jernbane synes som et viktig tiltak for «aksen» og har fått et stort fokus i Regional plan for
arealbruk. Ørland har en rekke ganger påpekt behov for å styrke kollektivtrafikk mellom
Brekstad og Bjugn, samt å arbeide for styrket transporttilbud på kysten med søkelys på
hurtigbåttilbud, ferjeavganger, ferjeavløsningsprosjekt og nye bruforbindelser. Disse
temaene må få samme fokus som jernbane.
4. Ørland opplever at sektorstyring av arealbruk, f.eks. gjennom vern, skaper utfordringer
med en helhetlig kommunal areal- og næringspolitikk. Det burde vært lagt vekt på også å
sette krav til regional samordning av statlige og regionale interesser inn mot
kommunene slik at en unngår lag på lag vern som f.eks. gjennom forslag til Marin
verneplan.

21/045 Tertialrapport 2/2021 Ørland kommune
Utvalg for strategi og drift 16.09.2021
Behandling
Votering nr 1
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Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/045 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Tertialrapport 2/2021 for Ørland kommune tas til orientering

Kommunedirektørens innstilling
Tertialrapport 2/2021 for Ørland kommune tas til orientering
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