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74/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
09.06.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 09.06.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 09.06.2016.

75/16
DELING AV EIENDOM GBNR 57/11 I TYNSET - KLAGEBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke Magnar Vestlis klage til følge. Vedtaket i
formannskapssak 35/16, vedrørende fradeling av hele eller deler av seterteigen gnr. 57 bnr.
11 fra eiendommen Berget gnr. 20 m.fl. bnr. 80 m.fl. i Tynset, opprettholdes.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen ikke
ivaretar hensynet til vern av landbrukets ressurser.
3. Saken oversendes Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse.
Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar klagen fra søker til følge, og gir Magnar Vestli
tillatelse til fradeling av seterteigen gnr. 57 bnr. 11 på Hugudalvangen fra
landbrukseiendommen Berget gnr. 20 m. fl. bnr. 80 m. fl. i Tynset. Setertunet fradeles som
egen fritidseiendom, med om lag ett dekar tomt.
2. Det er et vilkår for delingen at det øvrige av setervangen og dets rettigheter skal selges og
legges til Gunnar Borlaugs landbrukseiendom Storstuenga, gnr. 69 bnr. 2.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene og tilgodeser landbruksnæringa.

Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 stemme mot 6 stemmer for rådmannens innstilling.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke Magnar Vestlis klage til følge. Vedtaket i
formannskapssak 35/16, vedrørende fradeling av hele eller deler av seterteigen gnr. 57 bnr.
11 fra eiendommen Berget gnr. 20 m.fl. bnr. 80 m.fl. i Tynset, opprettholdes.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen ikke
ivaretar hensynet til vern av landbrukets ressurser.
3. Saken oversendes Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse.

76/16
DELING AV EIENDOMMEN SØRHEIM, GNR 50 BNR 22 I TYNSET JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Marit Bangen Henriksen samtykke til fradeling av
jordteig på 48,3 dekar fra eiendommen Sørheim, gnr. 60 bnr. 22 i Tynset
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendommen Storeng
gnr. 50 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Marit Bangen Henriksen samtykke til fradeling av
jordteig på 48,3 dekar fra eiendommen Sørheim, gnr. 60 bnr. 22 i Tynset
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendommen Storeng
gnr. 50 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.

77/16
FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 30 BNR 5 TIL GNR 30 BNR 11
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Arne Røsteggen tillatelse til fradeling av
omsøkt parsell på ca. 25 dekar fra landbrukseiendommen gnr. 30 bnr. 5 m.fl. i Tynset. Det
er et vilkår at den fradelte parsellen selges som tillegg til naboeiendommen Kværneggen,
gnr. 30 bnr. 11.
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2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene og landbruksnæringa, samtidig som den sikrer
bosetting i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Arne Røsteggen tillatelse til fradeling av
omsøkt parsell på ca. 25 dekar fra landbrukseiendommen gnr. 30 bnr. 5 m.fl. i Tynset. Det
er et vilkår at den fradelte parsellen selges som tillegg til naboeiendommen Kværneggen,
gnr. 30 bnr. 11.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene og landbruksnæringa, samtidig som den sikrer
bosetting i området.

78/16
Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir
utmark for bruk av

dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i
.

2. Transporten vil på bar mark følge sti fra parkering ved vei, mens på snødekket mark vil
transporten følge ubrøyta veg fra
.
3. Tillatelsen gis for en periode på fire år, inntil 31.12.2019. Det gis tillatelse til å kjøre ti
turer per sesong på bar mark og et ubegrenset antall turer per sesong på snødekket mark.
4. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:
• Dispensasjonen gjelder kun kjøring til og fra hytte med gnr/bnr
.
• Det skal ikke kjøres i vårløsninga og når terrenget er spesielt vått.
• Det skal føres kjørebok. Kjøreboka må fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll.
Kjørebok skal leveres Tynset kommune etter endt sesong.
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker.
5. 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 funksjonshemmet vurderes i
dette tilfellet å være 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.
TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 5 av 9

Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Rådmannens innstilling punkt 3:
Stryke «på fire år» og endre dato til 31.12.2020.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir
motorferdsel i utmark for bruk av

dispensasjon fra forbud mot
.

2. Transporten vil på bar mark følge sti fra parkering ved vei, mens på snødekket mark vil
transporten følge ubrøyta veg fra
.
3. Tillatelsen gis for en periode inntil 31.12.2020. Det gis tillatelse til å kjøre ti turer per
sesong på bar mark og et ubegrenset antall turer per sesong på snødekket mark.
4. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:
• Dispensasjonen gjelder kun kjøring til og fra hytte med gnr/bnr .
• Det skal ikke kjøres i vårløsninga og når terrenget er spesielt vått.
• Det skal føres kjørebok. Kjøreboka må fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll.
Kjørebok skal leveres Tynset kommune etter endt sesong.
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker.
5. 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 funksjonshemmet vurderes i
dette tilfellet å være 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.

79/16
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN TILBYGG TIL EKSISTERENDE
BOLIG GBNR 42/44
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Chris O. Rønningens søknad om dispensasjon fra
tomteutnyttelsesgraden i reguleringsplan nr. 29 Skoleområdet.
2. Tynset kommune utarbeider reguleringsplan med fokus på fortetting i kvartalet
Holmengata – Arnemoveien – Sjukehusveien – Skolegata, som vist i kart figur 2.
TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 6 av 9

3. Det bevilges inntil kr 300 000 fra kommunens næringsfond til kjøp av ekstern kompetanse
i arbeidet med reguleringsplan.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, samt planbestemmelser i
kommunedelplan for Tynset tettsted, vedtatt 8.10.2015.
5. Vedtaket begrunnes med at dispensasjon fra tomteutnytelsesgraden vil tilsidesette viktige
hensyn både i gjeldende reguleringsplan og kommunedelplanen for Tynset tettsted.
Vedtaket om utarbeidelse av reguleringsplan vil ivareta formålene i kommunedelplanen
for Tynset tettsted.
Behandling:
Uavhengig representant Berit Nordseth Moen ble erklært habil.
Endringsforslag fra formannskapet rådmannens innstilling punkt 3:
«Inntil kr 300 000» endres til inntil kr 200 000.
Endringsforslaget fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Chris O. Rønningens søknad om dispensasjon fra
tomteutnyttelsesgraden i reguleringsplan nr. 29 Skoleområdet.
2. Tynset kommune utarbeider reguleringsplan med fokus på fortetting i kvartalet
Holmengata – Arnemoveien – Sjukehusveien – Skolegata, som vist i kart figur 2.
3. Det bevilges inntil kr 200 000 fra kommunens næringsfond til kjøp av ekstern kompetanse
i arbeidet med reguleringsplan.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, samt planbestemmelser i
kommunedelplan for Tynset tettsted, vedtatt 8.10.2015.
5. Vedtaket begrunnes med at dispensasjon fra tomteutnytelsesgraden vil tilsidesette viktige
hensyn både i gjeldende reguleringsplan og kommunedelplanen for Tynset tettsted.
Vedtaket om utarbeidelse av reguleringsplan vil ivareta formålene i kommunedelplanen
for Tynset tettsted.

80/16
SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING - RAPPORT TIL
BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Rapporten legges ut på høring i perioden fram 01.09.2016 slik at alle interessenter får
anledning til å komme med innspill og merknader.
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Behandling:
Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Høringsfristen endres til 01.10.2016.
Forslaget fra Sandtrøen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapporten legges ut på høring i perioden fram 01.10.2016 slik at alle interessenter får
anledning til å komme med innspill og merknader.

81/16
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE MIDLER TIL UTBYGGING AV
FIBER/BREDBÅND STATLIG TILSKUDD
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune vedtar at midler avsatt på budsjettet til utbygging av fiber og bredbånd skal
fordeles i henhold til retningslinjene som er foreslått.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

82/16
TYNSETINGEN - SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 100 000 i utviklingstilskudd til Alvdal Midt i Væla AS i
forbindelse med etableringen av tynsetingen.no.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
Tynset kommune bevilger kr 100 000 i utviklingstilskudd til Alvdal Midt i Væla AS i
forbindelse med etableringen av tynsetingen.no.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
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Det forutsettes at kommunestyret øker budsjettrammen for bruk av næringsfond for at tilskudd
skal kunne utbetales.

Omforent forslag fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 100 000 i utviklingstilskudd til Alvdal Midt i Væla AS i
forbindelse med etableringen av tynsetingen.no.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Det forutsettes at kommunestyret øker budsjettrammen for bruk av næringsfond for at tilskudd
skal kunne utbetales
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