TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 14.01.2016
Tid:
Kl. 12.00
Orientering om plan for kulturminner
Orientering om regionalt næringsarbeid
Kommunal planstrategi – orientering
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Nils Kristen Sandtrøen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Tone Hagen

Forfall:
Merete Myhre Moen
Berit Nordseth Moen
Karin Tørklep Sletten
Merknad:

Varamedlemmer:
Solfrid Storli
Sindre Sørhus
Vidar Mortensen
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 14.01.2016

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Formannskapet

Side 1 av 12

BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

1/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FORMANNSKAPET DEN 03.12.2015.
2/16
FRADELING AV KÅRBOLIG OG FRITIDSEIENDOM FRA
EIENDOMMEN GNR. 91 BNR. 58 I TYNSET
3/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 4 MFL
BNR 134 MFL I TYNSET
4/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN MIDTMOEN
GNR 91 M.FL. BNR 207 M.FL. I TYNSET
5/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, DEL AV
GNR 117 M.FL. BNR 3 M.FL. I TYNSET
6/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, DEL AV
GNR 117 M.FL. BNR 3 M.FL., SAMT GNR 117 BNR 12 I
TYNSET
7/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, DEL AV
GNR 117 M.FL. BNR 3 M.FL. I TYNSET
8/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM
9/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
10/16

Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON

11/16
FRADELING TILLEGGSAREAL TIL FRITIDSBOLIG FRA
GID 121/1
12/16
MINDRE ENDRINGER I REGULERINGSPLAN
KRULLHAUGEN

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 2 av 12

1/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
03.12.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 03.12.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 03.12.2015.

2/16
FRADELING AV KÅRBOLIG OG FRITIDSEIENDOM FRA EIENDOMMEN GNR.
91 BNR. 58 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune formannskapet, gir Solvor Ruud Rehder tillatelse til fradeling av:
a. Kårbolig på inntil 2 dekar stor tomt
b. Hytte/bu ved Stortjønna på inntil 2 dekar stor tomt
2. Det er et vilkår at det ikke følger rettigheter med de fradelte parsellene, og begge tomtene
må sikres atkomst/vegrett.
3. Det er videre et vilkår for delingen at landbrukseiendommen Jordmoen i forbindelse med
eierskiftet skal legges til og drives sammen med eiendommen Midtmoen.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12, og begrunnes med at fradelingene
ivaretar hensynet til vern av landbruksressursene og at fradelingene ikke vil medføre
drifts- og miljømessige ulemper for landbruksdrifta i området.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Punkt 3 i rådmannens innstilling strykes.
Rådmannens innstilling med forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune formannskapet, gir Solvor Ruud Rehder tillatelse til fradeling av:
a. Kårbolig på inntil 2 dekar stor tomt
b. Hytte/bu ved Stortjønna på inntil 2 dekar stor tomt
2. Det er et vilkår at det ikke følger rettigheter med de fradelte parsellene, og begge tomtene
må sikres atkomst/vegrett.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12, og begrunnes med at fradelingene
ivaretar hensynet til vern av landbruksressursene og at fradelingene ikke vil medføre
drifts- og miljømessige ulemper for landbruksdrifta i området.

3/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 4 MFL BNR 134 MFL I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Per Johan Kverndal konsesjon på erverv av
eiendommen Solum, gnr 4 m.fl. bnr 134 m.fl. i Brydalen i Tynset til en kjøpesum på
1 600 000 kroner.
2. Det settes som vilkår at eiendommen legges til eiendommen Granli, gnr 4 m.fl. bnr 107
m.fl. og drives sammen på en landbruksmessig forsvarlig måte. Boplikten innfris ved at
søker bor på Granli de neste 5 år.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11. Ervervet vil gi en
driftsmessig god løsning, vil styrke søkers landbrukseiendom og ivaretar hensynet til
helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Erververen anses som skikket til å drive
eiendommen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Per Johan Kverndal konsesjon på erverv av
eiendommen Solum, gnr 4 m.fl. bnr 134 m.fl. i Brydalen i Tynset til en kjøpesum på
1 600 000 kroner.
2. Det settes som vilkår at eiendommen legges til eiendommen Granli, gnr 4 m.fl. bnr 107
m.fl. og drives sammen på en landbruksmessig forsvarlig måte. Boplikten innfris ved at
søker bor på Granli de neste 5 år.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11. Ervervet vil gi en
driftsmessig god løsning, vil styrke søkers landbrukseiendom og ivaretar hensynet til
helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Erververen anses som skikket til å drive
eiendommen.
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4/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN MIDTMOEN GNR 91 M.FL. BNR
207 M.FL. I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Martin Ruud Rehder konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen Midtmoen, gnr/bnr 91/207, 91/209, 91/277, 91/322, 93/15 og
98/100 i Tynset kommune med tilhørende rettigheter, til en kjøpesum på 2 700 000
kroner.
2. Det er et vilkår at konsesjonssøker innen ett år bosetter seg på landbrukseiendommen og
deretter bebor den sammenhengende i minst fem år.
3. Det er videre et vilkår at driveplikten oppfylles i tråd med bestemmelsene i jordloven § 8.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning og styrke bosettingen i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Martin Ruud Rehder konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen Midtmoen, gnr/bnr 91/207, 91/209, 91/277, 91/322, 93/15 og
98/100 i Tynset kommune med tilhørende rettigheter, til en kjøpesum på 2 700 000
kroner.
2. Det er et vilkår at konsesjonssøker innen ett år bosetter seg på landbrukseiendommen og
deretter bebor den sammenhengende i minst fem år.
3. Det er videre et vilkår at driveplikten oppfylles i tråd med bestemmelsene i jordloven § 8.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning og styrke bosettingen i området.

5/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, DEL AV GNR 117 M.FL. BNR 3
M.FL. I TYNSET
SØKER: JARLE ANDRÉ VOLD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jarle André Vold konsesjon på erverv av
Bjørkåsteigen, Kindølsteigen og Kvitstenseterteigen - alle del av eiendommen gnr 117
m.fl. bnr 3 m.fl. i Tynset. Konsesjonseiendommen med eventuelle rettigheter erverves til
en pris av kr 520 000.
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2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Nymoen, gnr 124 m.fl. bnr 37 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jarle André Vold konsesjon på erverv av
Bjørkåsteigen, Kindølsteigen og Kvitstenseterteigen - alle del av eiendommen gnr 117
m.fl. bnr 3 m.fl. i Tynset. Konsesjonseiendommen med eventuelle rettigheter erverves til
en pris av kr 520 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Nymoen, gnr 124 m.fl. bnr 37 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.

6/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, DEL AV GNR 117 M.FL. BNR 3
M.FL., SAMT GNR 117 BNR 12 I TYNSET
SØKER: THOR DALVANG
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Thor Dalvang konsesjon på erverv av
Heimskogteigen, Savalbergteigen og Seterteigen – alle del av gnr 117 bnr 3, samt på
fradelt setertun, gnr 117 bnr 12, i Tynset. Konsesjonseiendommen med eventuelle
rettigheter erverves til en pris av kr 225 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Dalvang, gnr 116 m.fl. bnr 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for drifts- og arronderingsmessige gode løsninger, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Thor Dalvang konsesjon på erverv av
Heimskogteigen, Savalbergteigen og Seterteigen – alle del av gnr 117 bnr 3, samt på
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fradelt setertun, gnr 117 bnr 12, i Tynset. Konsesjonseiendommen med eventuelle
rettigheter erverves til en pris av kr 225 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Dalvang, gnr 116 m.fl. bnr 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for drifts- og arronderingsmessige gode løsninger, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.

7/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, DEL AV GNR 117 M.FL. BNR 3
M.FL. I TYNSET
SØKER: STEIN SORKNES
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stein Sorknes konsesjon på erverv av 18 dekar
fulldyrka mark og 4 dekar lauvskog - del av eiendommen gnr 117 bnr 3 i Tynset, til en
kjøpesum på 63 000 kroner.
2. Det settes som vilkår at konsesjonseiendommen legges til søkerens landbrukseiendom
Lian, gnr 125 m.fl. bnr 1 m.fl. i Tynset, og drives sammen med denne på en
landbruksmessig forsvarlig måte.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for en drifts- og arronderingsmessig god løsning, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stein Sorknes konsesjon på erverv av 18 dekar
fulldyrka mark og 4 dekar lauvskog - del av eiendommen gnr 117 bnr 3 i Tynset, til en
kjøpesum på 63 000 kroner.
2. Det settes som vilkår at konsesjonseiendommen legges til søkerens landbrukseiendom
Lian, gnr 125 m.fl. bnr 1 m.fl. i Tynset, og drives sammen med denne på en
landbruksmessig forsvarlig måte.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for en drifts- og arronderingsmessig god løsning, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.
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8/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: TROND BERNTSEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Berntsen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til seter på
østsiden av Innerdalsvatnet.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2015 - 2018
• Trond Berntsen, Gro Næss og Mats Knutsen kan benyttes som sjåfører
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 3. påskedag dersom denne kommer senere
• Det gis tillatelse til tre turer per sesong
• Det skal føres kjørebok for hver tur. Kjøreboka skal fylles ut før kjøring og bringes
med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av materialer og utstyr
for renovering av seter anses som kurant dispensasjonsgrunn.
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:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Berntsen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til seter på
østsiden av Innerdalsvatnet.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2015 - 2018
• Trond Berntsen, Gro Næss og Mats Knutsen kan benyttes som sjåfører
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 3. påskedag dersom denne kommer senere
• Det gis tillatelse til tre turer per sesong
• Det skal føres kjørebok for hver tur. Kjøreboka skal fylles ut før kjøring og bringes
med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
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3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av materialer og utstyr
for renovering av seter anses som kurant dispensasjonsgrunn.
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.

9/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: KIRSTEN ELVERHØI STØEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kirsten Elverhøy Støen dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av ATV og snøskuter til transport av proviant, gass, bensin,
møbler, materialer og utstyr for vedlikehold av seterhus på Støsætra. Transporten vil følge
kjørespor fra Orkelbogen til Støsætra.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Barmark
• Tillatelsen gjelder bruk av ATV på barmark fra Orkelbogen til Støsetra, langs
Støseterveien for transport av proviant, gass, bensin, møbler, materialer og utstyr
for vedlikehold av seterhus på Støsetra.
• Førere av ATV er Ole Johan Dahl, Helge E. Støen, Torey Kane Cothren
• Det gis dispensasjon for til inntil fire turer på barmark i 2016
• Kjørebok skal leveres Tynset kommune innen 1. november etter endt
barmarkssesong
Snødekt mark:
• Tillatelsen gjelder bruk av snøskuter fra Orkelbogen til Støsetra, langs
Støseterveien for transport av proviant, gass, bensin, møbler, materialer og utstyr
for vedlikehold av seterhus på Støsetra
• Det gis dispensasjon for til inntil to turer i perioden 1.1.2016-20.4.2016
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. juni etter endt sesong hvert år
Felles:
• Dispensasjonen skal medbringes under kjøringen, i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som viser sted og tid for start på den enkelte tur samt
registreringsnummer på benyttet kjøretøy
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
• Dersom det blir oppdaget villrein under kjøringa, skal all transport umiddelbart
stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst
mulig
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i

utmark og på islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport av proviant, gass,
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bensin, møbler, materialer og utstyr for vedlikehold av seterhus, er å anse som kurant
dispensasjonsgrunn.
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:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kirsten Elverhøy Støen dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av ATV og snøskuter til transport av proviant, gass, bensin,
møbler, materialer og utstyr for vedlikehold av seterhus på Støsætra. Transporten vil følge
kjørespor fra Orkelbogen til Støsætra.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Barmark
• Tillatelsen gjelder bruk av ATV på barmark fra Orkelbogen til Støsetra, langs
Støseterveien for transport av proviant, gass, bensin, møbler, materialer og utstyr
for vedlikehold av seterhus på Støsetra.
• Førere av ATV er Ole Johan Dahl, Helge E. Støen, Torey Kane Cothren
• Det gis dispensasjon for til inntil fire turer på barmark i 2016
• Kjørebok skal leveres Tynset kommune innen 1. november etter endt
barmarkssesong
Snødekt mark:
• Tillatelsen gjelder bruk av snøskuter fra Orkelbogen til Støsetra, langs
Støseterveien for transport av proviant, gass, bensin, møbler, materialer og utstyr
for vedlikehold av seterhus på Støsetra
• Det gis dispensasjon for til inntil to turer i perioden 1.1.2016-20.4.2016
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. juni etter endt sesong hvert år
Felles:
• Dispensasjonen skal medbringes under kjøringen, i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som viser sted og tid for start på den enkelte tur samt
registreringsnummer på benyttet kjøretøy
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
• Dersom det blir oppdaget villrein under kjøringa, skal all transport umiddelbart
stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst
mulig
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport av proviant, gass, bensin, møbler,
materialer og utstyr for vedlikehold av seterhus, er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
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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.

10/16
Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 5 bokstav b og § 6, og begrunnes med at søknaden ikke kommer inn
under begrepet varig funksjonshemming eller «særlige behov».
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 5 bokstav b og § 6, og begrunnes med at søknaden ikke kommer inn
under begrepet varig funksjonshemming eller «særlige behov».

11/16
FRADELING TILLEGGSAREAL TIL FRITIDSBOLIG FRA GID 121/1
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling og
omdisponering til fritidsformål - av inntil 600 m2 fulldyrka mark fra eiendommen gnr.121
bnr.1 som omsøkt.
2. Det gis dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for Savalen i samsvar med plan- og
bygningslovens § 19-2, mht. formålsendring av seterjord til fritidsformål.
3. Det er et vilkår at det fradelte arealet tillegges fritidseiendommen, gnr.124 bnr.287.
4. Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig, både for drift av tilliggende jordbruksareal og for
fritidseiendommen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling og
omdisponering til fritidsformål - av inntil 600 m2 fulldyrka mark fra eiendommen gnr.121
bnr.1 som omsøkt.
2. Det gis dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for Savalen i samsvar med plan- og
bygningslovens § 19-2, mht. formålsendring av seterjord til fritidsformål.
3. Det er et vilkår at det fradelte arealet tillegges fritidseiendommen, gnr.124 bnr.287.
4. Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig, både for drift av tilliggende jordbruksareal og for
fritidseiendommen.

12/16
MINDRE ENDRINGER I REGULERINGSPLAN KRULLHAUGEN
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan og bygningsloven § 12 – 14 vedtar formannskapet i Tynset kommune
reguleringsplan for Krullhaugen bolig- og fritidsområde, Plan ID 201203-01, med
reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og plankart revidert i 10.11.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan og bygningsloven § 12 – 14 vedtar formannskapet i Tynset kommune
reguleringsplan for Krullhaugen bolig- og fritidsområde, Plan ID 201203-01, med
reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og plankart revidert i 10.11.2015.
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