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70/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
04.06.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 04.06.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 04.06.2015.

71/15
FRADELING AV HYTTETOMT FRA EIENDOMMEN GNR. 167 BNR 12 OG 70 I
TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kåre Frengstad tillatelse til omdisponering og
fradeling av en bebygd hyttetomt på inntil 2 dekar fra sin eiendom Kojan, gnr. 167 bnr. 12
og 70 på Kvikne i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12, og begrunnes med at søkers
landbrukseiendom er av marginal landbruksmessig verdi og at fradelingen vil ivareta
hensynet til vern av arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kåre Frengstad tillatelse til omdisponering og
fradeling av en bebygd hyttetomt på inntil 2 dekar fra sin eiendom Kojan, gnr. 167 bnr. 12
og 70 på Kvikne i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12, og begrunnes med at søkers
landbrukseiendom er av marginal landbruksmessig verdi og at fradelingen vil ivareta
hensynet til vern av arealressursene.
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72/15
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL - GNR. 91 BNR. 53 OG 196 I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bjørn Jordet konsesjon på erverv av gnr. 91 bnr. 53
og 196 m/12 tilhørende beiteretter og jakt og fiskeretter, samt 1/100 andel i gnr. 215 bnr.
2, alle i Tynset. Konsesjonseiendommen erverves til en pris av kr 500 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Jordet vestre, gnr. 91 m.fl. bnr. 60 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 søkernes eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bjørn Jordet konsesjon på erverv av gnr. 91 bnr. 53
og 196 m/12 tilhørende beiteretter og jakt og fiskeretter, samt 1/100 andel i gnr. 215 bnr.
2, alle i Tynset. Konsesjonseiendommen erverves til en pris av kr 500 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Jordet vestre, gnr. 91 m.fl. bnr. 60 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 søkernes eiendom.

73/15
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, DEL AV GNR. 87 MFL BNR 1
MFL, I TYNSET
SØKER: SØKER JAKOB NORDSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jakob Nordstad konsesjon på erverv av 20 dekar
fulldyrka mark, 50 dekar dyrkingsareal av Sagmoteigen, begge gnr. 87 bnr. 1, samt
skogteigen Skardet nord, gnr. 91 bnr. 295, alle deler av eiendommen Tunnheim, gnr. 87
mfl. bnr. 1 mfl. i Tynset, i henhold til kjøpekontrakter datert 5.03.2015.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jakob Nordstad konsesjon på erverv av 20 dekar
fulldyrka mark, 50 dekar dyrkingsareal av Sagmoteigen, begge gnr. 87 bnr. 1, samt
skogteigen Skardet nord, gnr. 91 bnr. 295, alle deler av eiendommen Tunnheim, gnr. 87
mfl. bnr. 1 mfl. i Tynset, i henhold til kjøpekontrakter datert 5.03.2015.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

74/15
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, DEL AV GNR. 87 BNR. 1 I
TYNSET
SØKER: OLA UTGÅRD BERG
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Utgård Berg konsesjon på erverv av en omlag
104 dekar stor parsell bestående av dyrkamark /innmarksbeite, skogteigen
«Svarthammerteigen» på 161 dekar, samt fallrettigheter, - alle del av gnr. 87 bnr. 1 i
Tynset. Arealene erverves med eventuelle tilhørende rettigheter. Konsesjonseiendommen
erverves til en pris av kr 550 000.
2. Det er et vilkår at parsellene legges til og drives sammen med landbrukseiendommen
Fløtten, gnr. 91 mfl. bnr. 1 mfl. i Tynset.
3. Det er videre et vilkår at det sikres permanent atkomst til dyrkamarka som erverves.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Utgård Berg konsesjon på erverv av en omlag
104 dekar stor parsell bestående av dyrkamark /innmarksbeite, skogteigen
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«Svarthammerteigen» på 161 dekar, samt fallrettigheter, - alle del av gnr. 87 bnr. 1 i
Tynset. Arealene erverves med eventuelle tilhørende rettigheter. Konsesjonseiendommen
erverves til en pris av kr 550 000.
2. Det er et vilkår at parsellene legges til og drives sammen med landbrukseiendommen
Fløtten, gnr. 91 mfl. bnr. 1 mfl. i Tynset.
3. Det er videre et vilkår at det sikres permanent atkomst til dyrkamarka som erverves.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

75/15
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV GNR. 87 BNR. 1 –
SØKERE: TONE OG ODD LUND-VANG
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Tone og Odd Lund-Vangs søknad om konsesjon
på erverv av Svarthammerteigen Nord, del av gnr. 87 bnr. 1 i Tynset.
2. Vedtaket begrunnes med at eventuell konsesjon ikke er i tråd med
konsesjonslovgivningen, samt bryter med vilkår satt i forutgående delingsvedtak.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tone og Odd Lund-Vang konsesjon på erverv av
Svarthammerteigen Nord, del av gnr. 87 bnr. 1 i Tynset.
2. Det er et vilkår at parsellen legges til og drives sammen med konsesjonssøkernes eiendom.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tone og Odd Lund-Vang konsesjon på erverv av
Svarthammerteigen Nord, del av gnr. 87 bnr. 1 i Tynset.
2. Det er et vilkår at parsellen legges til og drives sammen med konsesjonssøkernes eiendom.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
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76/15
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GAR 87/1
SØKER: ALF EDVIN TANGEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Alf Edvin Tangen konsesjon på erverv av en ca. 20
dekar stor parsell med dels dyrket areal og skog nord for driftstunet på Tunnheim, gnr. 87,
bnr. 1, i henhold til kjøpekontrakt datert 25.02.2015.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom, gnr. 88 bnr. 1 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessig gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Alf Edvin Tangen konsesjon på erverv av en ca. 20
dekar stor parsell med dels dyrket areal og skog nord for driftstunet på Tunnheim, gnr. 87,
bnr. 1, i henhold til kjøpekontrakt datert 25.02.2015.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom, gnr. 88 bnr. 1 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessig gode løsninger.

77/15
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DELER AV GNR. 87 BNR. 1
SØKER: OLA UTGAARD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Utgaard konsesjon på erverv av teigen Høgåsen,
gnr. 72 bnr. 96, samt del av seterteigen Bruskardet gnr. 72 bnr. 27, tilhørende Tunnheim
gnr. 87, bnr. 1 Tynset. Veirett til setervangen skal sikres konsesjonssøker.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Utgaard Jørgenhsaug, gnr. 71 bnr. 18 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 driftsmessige gode løsninger, samt styrker arealgrunnlaget på
søkernes eiendom.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Utgaard konsesjon på erverv av teigen Høgåsen,
gnr. 72 bnr. 96, samt del av seterteigen Bruskardet gnr. 72 bnr. 27, tilhørende Tunnheim
gnr. 87, bnr. 1 Tynset. Veirett til setervangen skal sikres konsesjonssøker.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Utgaard Jørgenhsaug, gnr. 71 bnr. 18 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 driftsmessige gode løsninger, samt styrker arealgrunnlaget på
søkernes eiendom.

78/15
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV GNR. 87 BNR. 1
SØKER: HANS ERIK RØNNING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Hans Erik Rønning konsesjon på erverv av drøyt
120 dekar skogareal med tilliggende rettigheter i Sagmoteigen tilhørende eiendommen
Tunnheim, gnr. 87 bnr. 1 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt datert 04.03.2015.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir en drifts- og
arronderingsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Hans Erik Rønning konsesjon på erverv av drøyt
120 dekar skogareal med tilliggende rettigheter i Sagmoteigen tilhørende eiendommen
Tunnheim, gnr. 87 bnr. 1 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt datert 04.03.2015.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir en drifts- og
arronderingsmessig god løsning.
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79/15
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DELER AV GNR. 87 BNR. 1 –
SØKER: BJØRN AASEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bjørn Aasen konsesjon på erverv av til sammen
911,2 dekar fra gnr. 87 bnr. 1. Ervervet gjelder teigene Magnillkroken, Bergeteigen og
Bratteteigen, som beskrevet i saken. I tillegg følger de rettigheter som er knyttet til
eiendommene, og spesifikt nevnt 25 stk. beiteretter i Tynset Vestre. Dette i henhold til
kjøpekontrakt datert 05.03.2015.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessig gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bjørn Aasen konsesjon på erverv av til sammen
911,2 dekar fra gnr. 87 bnr. 1. Ervervet gjelder teigene Magnillkroken, Bergeteigen og
Bratteteigen, som beskrevet i saken. I tillegg følger de rettigheter som er knyttet til
eiendommene, og spesifikt nevnt 25 stk. beiteretter i Tynset Vestre. Dette i henhold til
kjøpekontrakt datert 05.03.2015.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessig gode løsninger.

80/15
SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM 86/2 - SALG SOM TILLEGGSAREAL
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir samtykke til en fradeling av parsellen med gnr. 86
bnr. 2 fra gårdsbruket Brumoen, gnr. 86 m.fl., bnr. 1 m.fl. Parsellen er på 9,1 dekar med
dels fulldyrka jord, dels beite og noe uproduktiv skog/jorddekt fastmark. Formålet med
fradelingen er salg av arealet som tilleggsjord til gårdsbruket Jørgenshaug, gnr. 71 m.fl.,
bnr. 18 m.fl.
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2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gardsbruk i drift og dermed gi grunnlag for fortsatt bosetting.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir samtykke til en fradeling av parsellen med gnr. 86
bnr. 2 fra gårdsbruket Brumoen, gnr. 86 m.fl., bnr. 1 m.fl. Parsellen er på 9,1 dekar med
dels fulldyrka jord, dels beite og noe uproduktiv skog/jorddekt fastmark. Formålet med
fradelingen er salg av arealet som tilleggsjord til gårdsbruket Jørgenshaug, gnr. 71 m.fl.,
bnr. 18 m.fl.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gardsbruk i drift og dermed gi grunnlag for fortsatt bosetting.

81/15
SØKNAD OM GODKJENNING AV NY BESTANDSPLAN –
KVIKNE STORVILTVALD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, rådmannen, godkjenner Kvikne storviltvald sin bestandsplan for elg,
hjort og rådyr årene 2015-2017
2. Kvikne storviltvald tildeles en samla fellingstillatelse på 102 elg og 60 hjort for hele
planperioden, samt kvotefri jakt på rådyr. Tildelinga skjer som valgfrie dyr, men uttaket
forutsettes å skje i samsvar med bestandsplanens avskytingsplan
3. Vedtaket er hjemla i forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 19 og 23
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, rådmannen, godkjenner Kvikne storviltvald sin bestandsplan for elg,
hjort og rådyr årene 2015-2017
2. Kvikne storviltvald tildeles en samla fellingstillatelse på 102 elg og 60 hjort for hele
planperioden, samt kvotefri jakt på rådyr. Tildelinga skjer som valgfrie dyr, men uttaket
forutsettes å skje i samsvar med bestandsplanens avskytingsplan
3. Vedtaket er hjemla i forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 19 og 23
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82/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK –
N-Ø UTMARKSTJENESTER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nord-Østerdal utmarkstjenester dispensasjon fra
forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av ATV til transport til transport i forbindelse
med forundersøkelser for mulig gruvedrift. Transporten vil foregå i området rundt
Nebyvola-Vardtjønna-Gråvola, nord for Tynset sentrum, mot grensa til Tolga.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november 2015
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres kjørebok for hver dag og hvor det kjøres. Kjøreboka fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong
• All kjøring skal foregå aktsomt og 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 og begrunnes med at transport i forbindelse med forundersøkelser
for mulig gruvedrift 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 Nord-Østerdal utmarkstjenester dispensasjon fra
forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av ATV til transport til transport i forbindelse
med forundersøkelser for mulig gruvedrift. Transporten vil foregå i området rundt
Nebyvola-Vardtjønna-Gråvola, nord for Tynset sentrum, mot grensa til Tolga.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november 2015
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres kjørebok for hver dag og hvor det kjøres. Kjøreboka fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong
• All kjøring skal foregå aktsomt og 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 og begrunnes med at transport i forbindelse med forundersøkelser
for mulig gruvedrift 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.

83/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPESASJON, BARMARK
SØKER: TROND SIGURD BRENDRYEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Sigurd Brendryen dispensasjon fra forbud
mot motorferdsel i utmark for bruk bil til transport av ved, materialer og verktøy for
vedlikehold av seterhus på Låggiseter. Transporten vil følge kjørespor fra Såttålia i Oppdal
kommune til Fjellægret i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november årene 2015-2018
• Trond Sigurd Brendryen, Aud M. S. Brendryen og Henrik Brendryen benyttes som
sjåfører
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres felles kjørebok med Oppdal kommune. Kjøreboka fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Oppdal kommune etter endt sesong
• All kjøring skal foregå aktsomt og 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 og begrunnes med at transport av ved, materialer og verktøy for
vedlikehold av seterhus og der seterhus leies ut som en del av drifta på gården, 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:
Tilleggsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Inger Lise Stubsjøen Martinsen:
Punkt 2, nytt kulepunkt: Tillatelsen gjelder inntil 8 turer årlig.
Forslaget fra Martinsen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Sigurd Brendryen dispensasjon fra forbud
mot motorferdsel i utmark for bruk bil til transport av ved, materialer og verktøy for
vedlikehold av seterhus på Låggiseter. Transporten vil følge kjørespor fra Såttålia i Oppdal
kommune til Fjellægret i Tynset kommune.
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2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november årene 2015-2018
• Trond Sigurd Brendryen, Aud M. S. Brendryen og Henrik Brendryen benyttes som
sjåfører
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres felles kjørebok med Oppdal kommune. Kjøreboka fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Oppdal kommune etter endt sesong
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
• Tillatelsen gjelder inntil 8 turer årlig
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 ved, materialer og verktøy for
vedlikehold av seterhus og der seterhus leies ut som en del av drifta på gården, 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.

84/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK
SØKER: ROAR MÅNA
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Roar Måna dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk bil eller traktor til transport av ved, proviant, materialer og
verktøy for vedlikehold av seterhus på Låggiseter. Transporten vil følge kjørespor fra
Gløtlægeret i Folldal kommune til Låggiseter i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november årene 2015-2018
• Roar Måna og Finn Arne Grønndal kan benyttes som sjåfører
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres felles kjørebok med Folldal kommune. Kjøreboka fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Folldal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og 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 og begrunnes med at transport av ved, proviant, materialer og
verktøy 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.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Inger Lise Stubsjøen Martinsen:
Punkt 2, nytt kulepunkt: Tillatelsen gjelder inntil 6 turer årlig.
Forslaget fra Martinsen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Roar Måna dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk bil eller traktor til transport av ved, proviant, materialer og
verktøy for vedlikehold av seterhus på Låggiseter. Transporten vil følge kjørespor fra
Gløtlægeret i Folldal kommune til Låggiseter i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november årene 2015-2018
• Roar Måna og Finn Arne Grønndal kan benyttes som sjåfører
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres felles kjørebok med Folldal kommune. Kjøreboka fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Folldal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
• Tillatelsen gjelder inntil 6 turer årlig
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 ved, proviant, materialer og
verktøy 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.

85/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK SKADEFELLINGSLAGET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
Esten Vingelen dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk bil, ATV eller
traktor for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt
oppsamling av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående
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skadefellingsforsøk og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for
skadefellingsforsøket.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november årene 2015
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt fra
andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Antall kjøretøy per dag skal
rapporteres.
• All kjøring skal foregå aktsomt og 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 og begrunnes med at transport i forbindelse med et
skadefellingsforsøk er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
Det er ikke anledning til å benytte seg av denne tillatelsen dersom det ikke foreligger en
fellingstillatelse i det aktuelle området og tidsrommet.
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.
Verneområder
Kjøring i verneområder krever spesiell tillatelse fra vernemyndighet.
Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Punkt 2, kulepunkt 1: «tidsrommet 1. juni – 1. november årene» endres til
«barmarkssesongen».
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
Esten Vingelen dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk bil, ATV eller
traktor for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt
oppsamling av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående
skadefellingsforsøk og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for
skadefellingsforsøket.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet barmarkssesongen 2015
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt fra
andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
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• Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Antall kjøretøy per dag skal
rapporteres.
• All kjøring skal foregå aktsomt og 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 og begrunnes med at transport i forbindelse med et
skadefellingsforsøk er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
Det er ikke anledning til å benytte seg av denne tillatelsen dersom det ikke foreligger en
fellingstillatelse i det aktuelle området og tidsrommet.
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.
Verneområder
Kjøring i verneområder krever spesiell tillatelse fra vernemyndighet.

86/15
MOTORFERDSEL I GAMMELDALEN NATURRESERVAT - VURDERING ETTER
FREDNINGSFORSKRIFTEN - SKADEFELLINGSLAGET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
Esten Vingelen dispensasjon fra forskrift om fredning for Gammeldalen naturreservat
punkt 4, for bruk av bil, traktor eller ATV til transport av personell og utstyr i forbindelse
med skadefellingsforsøk, samt oppsamling av kadaver.
2. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november 2015
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt
deltakere fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk
• Det er ikke anledning til å benytte seg av denne tillatelsen dersom det ikke foreligger
en fellingstillatelse i det aktuelle området og tidsrommet.
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48
Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Punkt 2, kulepunkt 1: «tidsrommet 1. juni – 1. november årene» endres til
«barmarkssesongen».
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
Esten Vingelen dispensasjon fra forskrift om fredning for Gammeldalen naturreservat
punkt 4, for bruk av bil, traktor eller ATV til transport av personell og utstyr i forbindelse
med skadefellingsforsøk, samt oppsamling av kadaver.
2. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i barmarkssesongen 2015
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt
deltakere fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk
• Det er ikke anledning til å benytte seg av denne tillatelsen dersom det ikke foreligger
en fellingstillatelse i det aktuelle området og tidsrommet.
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48

87/15
DELING AV MATRIKKELENHET GID 124/37
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis avslag på fradeling av tomt fra gnr. 124
bnr. 37 i Sandviklia hyttefelt, som omsøkt.
Avslaget begrunnes med at det er fire ledige tomter på naboeiendommen i Sandviklia
hyttefelt.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Saken utsettes inntil formannskapet har vært på befaring.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes inntil formannskapet har vært på befaring.

88/15
KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2015 - 2027
FØRSTE GANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til kommunedelplan for Tynset tettsted 2015 – 2027 med vedlegg legges ut til
offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 11-14 fram til 04.08.15.
2. Reguleringsplan for øvre del av Haverslia foreslås opphevet.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Forslag til kommunedelplan for Tynset tettsted 2015 – 2027 med vedlegg legges ut til
offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 11-14 fram til 04.08.15.
2. Reguleringsplan for øvre del av Haverslia foreslås opphevet.

89/15
SKOLEOMRÅDET- NYSKAPENDE UTEANLEGG
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet gir sin tilslutning til den framlagte planen for forprosjektet «skoleområdet
– nyskapende uteanlegg» innenfor en kostnadsramme på kr 200 000.
2. Tynset kommune finansierer kr 150 000 av kostnadene ved forprosjektet med midler fra
næringsfondet. Resterende kr 50 000 forutsettes dekket av Hedmark fylkeskommune.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet gir sin tilslutning til den framlagte planen for forprosjektet «skoleområdet
– nyskapende uteanlegg» innenfor en kostnadsramme på kr 200 000.
2. Tynset kommune finansierer kr 150 000 av kostnadene ved forprosjektet med midler fra
næringsfondet. Resterende kr 50 000 forutsettes dekket av Hedmark fylkeskommune.

90/15
TILSKUDD TIL UTVIKLING AV JAKTSPOT AS
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune innvilger søknaden fra Jaktspot AS om støtte til prosjektet «Økt
verdiskaping i utmark». Det gis tilsagn om kr 40 000 pr år i 2015 og 2016. Tilsagnet
forutsetter at søknaden om BU-midler innvilges av Fylkesmannen i Hedmark.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune innvilger søknaden fra Jaktspot AS om støtte til prosjektet «Økt
verdiskaping i utmark». Det gis tilsagn om kr 40 000 pr år i 2015 og 2016. Tilsagnet
forutsetter at søknaden om BU-midler innvilges av Fylkesmannen i Hedmark.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
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91/15
HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE
SØNDAGSÅPNE BUTIKKER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune slutter seg ikke til forslaget om endring i helligdagsloven.
2. Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Tynset kommune at
denne lovendringen må gjelde generelt, og at beslutningsmyndighet ikke bør overlates til
den enkelte kommune.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune slutter seg ikke til forslaget om endring i helligdagsloven.
2. Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Tynset kommune at
denne lovendringen må gjelde generelt, og at beslutningsmyndighet ikke bør overlates til
den enkelte kommune.
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