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56/14
GODKJENNING AVMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
08.05.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 08.05.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 08.05.2014.

57/14
KONSESJON FOR ERVERV AV TILLEGGSAREAL - ORKELBOGEN GNR./BNR.
151/5 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Steinar Munkhaugen konsesjon på erverv av gnr.
151 bnr. 5 i Tynset i henhold til kjøpekontrakt datert 3.4.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med søkerens
øvrige landbrukseiendom Orkelbogen vestre, gnr. 151 bnr. 4 og 7 i Tynset.
3. Det er videre et vilkår at søkeren etter ervervet fortsatt må være bosatt på eiendommen
Orkelbogen vestre, gnr. 151 bnr. 4 og 7 i minst fem år i sammenheng.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en drifts- og arronderingsmessig god løsning.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
Punkt 3 i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Steinar Munkhaugen konsesjon på erverv av gnr.
151 bnr. 5 i Tynset i henhold til kjøpekontrakt datert 3.4.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med søkerens
øvrige landbrukseiendom Orkelbogen vestre, gnr. 151 bnr. 4 og 7 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en drifts- og arronderingsmessig god løsning.
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58/14
MOTORFERDSEL - BARMARK
SØKER: NJÅL MÆLEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Njål Mælen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for transport av nødvendig utstyr langs Nappsjøliveien, inn til
kraftledningen. Det gis tillatelse til å kjøre fire turer per år, for årene 2014-2017.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder kun for kjøring langs Nappsjølivegen. Det må ikke kjøres lenger inn
enn til kraftledningen.
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som skal fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune, innen 1. november
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn
til villrein
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transporten foregår etter opparbeida vei og
ikke vil medføre skader eller ulemper overfor natur eller miljø langs den omsøkte
strekninga
Forholdet til grunneier:
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

59/14
MOTORFERDSEL - BRUK AV MOTORBÅT I KVIKNDØLTJØNNA - FÅDAL
JAKT OG FISKE SA
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Fådal jakt og fiske SA v/ Vidar
Westgård, om bruk av motorbåt i Kvikndøltjønna.
2. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:
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•
•
•
•
•
•

Dispensasjonen gjelder bruk av motorbåt for kultivering av Kviknedølstjønna
Dispensasjonen gjelder i fire år, sommersesongene 2014-2017
Det tillates bruk av inntil 15 hk bensinmotor
Kjørebok skal fylles ut, og returneres Tynset kommune innen 1. november
All ferdsel må foregå på en aktsom måte for å unngå unødige
konfliktsituasjoner
Ved brudd på vilkårene vil tillatelsen bli inndratt

Vedtaket er hjemla i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset kommune § 6, og
begrunnes med at kultivering og utfisking av overbefolka fiskevatn er et viktig og positivt
tiltak.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Fådal jakt og fiske SA v/ Vidar
Westgård, om bruk av motorbåt i Kvikndøltjønna.
2. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:
•
Dispensasjonen gjelder bruk av motorbåt for kultivering av Kviknedølstjønna
•
Dispensasjonen gjelder i fire år, sommersesongene 2014-2017
•
Det tillates bruk av inntil 15 hk bensinmotor
•
Kjørebok skal fylles ut, og returneres Tynset kommune innen 1. november
•
All ferdsel må foregå på en aktsom måte for å unngå unødige
konfliktsituasjoner
•
Ved brudd på vilkårene vil tillatelsen bli inndratt
Vedtaket er hjemla i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset kommune § 6, og
begrunnes med at kultivering og utfisking av overbefolka fiskevatn er et viktig og positivt
tiltak.

60/14
MOTORFERDSEL - SAVALEN FJELLCRUISE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Savalen fjellcruise AS tillatelse til bruk av båt med
93 hk dieselmotor på Savalen
2. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder ved bruk av båten MB Savalen
• Tillatelsen gjelder bruk av båten i perioden 1. juni til 30. september for årene
2014-2018.
• Det skal kun kjøres i tidsrommet mellom klokka 10.00 og klokka 18.00.
• Ved brudd på vilkårene vil tillatelsen bli inndratt
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset
kommune § 6, og begrunnes med at søknaden er å anse som et særlig behov
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Forholdet til grunneier:
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
Endring i rådmannens innstilling punkt 2, kulepunkt 3:
• Det skal kun kjøres i tidsrommet mellom klokka 10.00 og klokka 18.00 fra 1. juni
til 19. august.
Forslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
Nytt kulepunkt 4 i rådmannens innstilling punkt 2:
• Fra 20. august til 30. september gis tillatelse fram til klokka 21.00.
Forslag 1 fra Moen enstemmig vedtatt.
Forslag 2 fra Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Savalen fjellcruise AS tillatelse til bruk av båt med
93 hk dieselmotor på Savalen
2. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder ved bruk av båten MB Savalen.
• Tillatelsen gjelder bruk av båten i perioden 1. juni til 30. september for årene
2014-2018.
• Det skal kun kjøres i tidsrommet mellom klokka 10.00 og klokka 18.00 fra 1. juni
til 19. august.
• Fra 20. august til 30. september gis tillatelse fram til klokka 21.00.
• Ved brudd på vilkårene vil tillatelsen bli inndratt.
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset
kommune § 6, og begrunnes med at søknaden er å anse som et særlig behov
Forholdet til grunneier:
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.

61/14
SØKNAD OM DELING GAR 60/12 PÅ ÅSAN
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet gir tillatelse til fradeling og omdisponering av inntil 1,5 dekar stor parsell
med påstående bebyggelse fra eiendommen gnr/bnr 60/12, som omsøkt, jfr. plan- og
bygningslovens § 20 – 1, pkt.m. Parsellen skal benyttes til fritidsformål.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanen mht. formålsendring av parsellen. Det vises til
plan- og bygningslovens § 19-2.
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Atkomstrett til eiendommen må ordnes i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet gir tillatelse til fradeling og omdisponering av inntil 1,5 dekar stor parsell
med påstående bebyggelse fra eiendommen gnr/bnr 60/12, som omsøkt, jfr. plan- og
bygningslovens § 20 – 1, pkt.m. Parsellen skal benyttes til fritidsformål.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanen mht. formålsendring av parsellen. Det vises til
plan- og bygningslovens § 19-2.
Atkomstrett til eiendommen må ordnes i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.

62/14
MINDRE REGULERINGSENDRING - AREAL TIL BIOENERGIANLEGG TIL
TYLLDALEN SKOLE OG SAMMENFØYNING
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Tynset formannskap mindre endring av
reguleringsplan for Tylldalen skoleområde (Plan-ID R51), i henhold til vedlagte
endringsforslag.
Planbestemmelser tilhørende reguleringsplan for Tylldalen skoleområde (Plan-ID R51),
vedtatt 30.03.93, gjelder for planområdet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Tynset formannskap mindre endring av
reguleringsplan for Tylldalen skoleområde (Plan-ID R51), i henhold til vedlagte
endringsforslag.
Planbestemmelser tilhørende reguleringsplan for Tylldalen skoleområde (Plan-ID R51),
vedtatt 30.03.93, gjelder for planområdet.

63/14
KOMMUNEDELPLAN FOR SAVALEN AVKLARING AV INNSIGELSER
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet imøtekommer Fylkesmannens innsigelse til terskel under vann ved å ta
bort terskelen i sin helhet.
2. Formannskapet imøtekommer Fylkesmannens innsigelse mot bestemmelse 1.8 ved å
tilpasse planleggingen av LNF – områdene som beskrevet i saksfremlegget.
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3. Formannskapet imøtekommer Fylkesmannens innsigelse mot alternativ 3 og deler av
alternativ 2 til utvikling i Halvorsåsen og Gardvikåsen gjennom å legge tilrette for
utvikling av nedre del av disse områdene med krav om felles reguleringsplan med for 45
nye tomter.
4. Formannskapet avklarer med Hedmark Fylkeskommune om å legge til rette for en
tilpasset utbygging av fritidsboliger i Halvorsåsen og Gardvikåsen som nevnt i punktet
over.
5. Caravanplass etableres med permanent plassering på isbanen/skøytebanen i sentrum av
Savalen når kommunedelplan Savalen skal sluttbehandles. I henhold til pbl § 11 – 15
sendes nytt forslag til permanent plassering av caravanplass ut på høring og til offentlig
ettersyn.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet imøtekommer Fylkesmannens innsigelse til terskel under vann ved å ta
bort terskelen i sin helhet.
2. Formannskapet imøtekommer Fylkesmannens innsigelse mot bestemmelse 1.8 ved å
tilpasse planleggingen av LNF – områdene som beskrevet i saksfremlegget.
3. Formannskapet imøtekommer Fylkesmannens innsigelse mot alternativ 3 og deler av
alternativ 2 til utvikling i Halvorsåsen og Gardvikåsen gjennom å legge tilrette for
utvikling av nedre del av disse områdene med krav om felles reguleringsplan med for 45
nye tomter.
4. Formannskapet avklarer med Hedmark Fylkeskommune om å legge til rette for en
tilpasset utbygging av fritidsboliger i Halvorsåsen og Gardvikåsen som nevnt i punktet
over.
5. Caravanplass etableres med permanent plassering på isbanen/skøytebanen i sentrum av
Savalen når kommunedelplan Savalen skal sluttbehandles. I henhold til pbl § 11 – 15
sendes nytt forslag til permanent plassering av caravanplass ut på høring og til offentlig
ettersyn.
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