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92/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
21.08.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 21.08.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 21.08.2014.

93/14
KLAGE PÅ KONSESJONSVILKÅR OM UPERSONLIGBOPLIKT SKÅRET GÅRD
GNR 145 BNR 1, M.FL. I TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar klage fra Skåret sameie datert 12.5.2014 til følge.
2. Sameierne Bjørn Finstad, Anne Marie Finstad, Ellen Evensmo Hedqvist, Marit Evensmo
Jacobsen, Jan Evensmo, Toril Evensmo Simic og Anne Marie Naas gis konsesjon på
erverv av andeler i eiendommen Skåret sameie, gnr. 145 bnr. 1 mfl i Tynset.
3. Det er et vilkår for konsesjon at Ivar Evensmo bebor eiendommen i minst fem år i
sammenheng, slik det framgår av sameiets søknad datert 4.12.2013.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
bosettingshensynet ivaretas ved at en av sameierne er bosatt på eiendommen, som
beskrevet i vedtakets pkt. 3.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar klage fra Skåret sameie datert 12.5.2014 til følge.
2. Sameierne Bjørn Finstad, Anne Marie Finstad, Ellen Evensmo Hedqvist, Marit Evensmo
Jacobsen, Jan Evensmo, Toril Evensmo Simic og Anne Marie Naas gis konsesjon på
erverv av andeler i eiendommen Skåret sameie, gnr. 145 bnr. 1 mfl i Tynset.
3. Det er et vilkår for konsesjon at Ivar Evensmo bebor eiendommen i minst fem år i
sammenheng, slik det framgår av sameiets søknad datert 4.12.2013.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
bosettingshensynet ivaretas ved at en av sameierne er bosatt på eiendommen, som
beskrevet i vedtakets pkt. 3.
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94/14
JORDLOVSBEHANDLING - DELING AV EIENDOM GNR./BNR. 91/45 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jan Tore Evensen samtykke til å dele fra gardstunet på
landbrukseiendommen Norsten, gnr. 91 bnr. 45 i Tynset, med inntil 5 dekar tomt, til
boligformål.
2. Det er et vilkår for delingen at alt av eiendommens øvrige jord-, skog- og utmarksarealer samt
sameiedeler og eventuelle rettigheter selges som tillegg til gardsbruk i drift i området, innen
31.3.2015.
3. Det er videre et vilkår at salget skal gi driftsmessig gode løsninger og at ressursene selges til
kjøper og pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jan Tore Evensen samtykke til å dele fra gardstunet på
landbrukseiendommen Norsten, gnr. 91 bnr. 45 i Tynset, med inntil 5 dekar tomt, til
boligformål.
2. Det er et vilkår for delingen at alt av eiendommens øvrige jord-, skog- og utmarksarealer samt
sameiedeler og eventuelle rettigheter selges som tillegg til gardsbruk i drift i området, innen
31.3.2015.
3. Det er videre et vilkår at salget skal gi driftsmessig gode løsninger og at ressursene selges til
kjøper og pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene.

95/14
JORDLOVSBEHANDLING - DELING AV EIENDOM GNR./BNR.98/35 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nils Dacke og Cathrine Fodstad samtykke til
fradeling av inntil 1,7 dekar skog- og utmarksareal fra landbrukseiendommen gnr. 98 bnr.
35 mfl i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til boligeiendommen gnr. 98 bnr.
117 i Tynset.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nils Dacke og Cathrine Fodstad samtykke til
fradeling av inntil 1,7 dekar skog- og utmarksareal fra landbrukseiendommen gnr. 98 bnr.
35 mfl i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til boligeiendommen gnr. 98 bnr.
117 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene.

96/14
MOTORFERDSEL - NY TRASÉ FEMUNDLØPET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Femundløpet AS dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter til preparering og merking av trasé i Tynset
kommune. Det gis tillatelse til å kjøre i tidsrommet 20. desember - 15. februar i årene
2014-2019
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå etter beskrevet trasé
• Som sjåfører kan Kjell Ove Kristiansen, Roar Nilsen og Jon Anders Kokkvoll
benyttes
• 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. juni
• 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 fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for preparering og merking av trasé
til bruk under Femundløpet i februar. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper
overfor natur eller miljø langs den omsøkte strekninga
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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. Søknaden må også
behandles av Dovrefjell nasjonalparkstyre.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Femundløpet AS dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter til preparering og merking av trasé i Tynset
kommune. Det gis tillatelse til å kjøre i tidsrommet 20. desember - 15. februar i årene
2014-2019
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå etter beskrevet trasé
• Som sjåfører kan Kjell Ove Kristiansen, Roar Nilsen og Jon Anders Kokkvoll
benyttes
• 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. juni
• 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 fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for preparering og merking av trasé
til bruk under Femundløpet i februar. Transporten vil ikke 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. Søknaden må også
behandles av Dovrefjell nasjonalparkstyre.

97/14
TILTAK I RIPAN NATURRESERVAT - VURDERING ETTER
FREDNINGDFORSKRIFTA
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra forskrift om fredning av Ripan
naturreservat til å sette opp maksimum ti stolper samt å feste informasjonsplakater direkte på
trær for å etablere informasjonspunkter i Ripan naturreservat.
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Tiltaket krever også grunneiers godkjennelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra forskrift om fredning av Ripan
naturreservat til å sette opp maksimum ti stolper samt å feste informasjonsplakater direkte på
trær for å etablere informasjonspunkter i Ripan naturreservat.
Tiltaket krever også grunneiers godkjennelse.

98/14
DISPENSASJONSSØKNAD ANGÅENDE ARBEIDER PÅ EIENDOM 44/253 OG
44/283, MILA BIL AS.
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen mener det er en overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon fra
gjeldende reguleringsplans bestemmelse § 4.5 angående fjerning av granhekk på eiendom
44/61. Det tillates oppsatt gjerde og mur i henhold til innsendt dokumentasjon i
grenselinje mot naboeiendom 44/61. Mot Brugata må det plantes hekk langs nytt gjerde.
2.

Søknad om dispensasjon for bruk av området på eiendom 44/51 til parkeringsplass avslås,
jfr. reguleringsplanens bestemmelse § 2.3.1, § 4.5 og kommunedelplanens bestemmelser
nr. 10.
Begrunnelse for vedtak fremkommer av saksutredningen.

Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tynset kommune mener det er en overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon fra
gjeldende planbestemmelse § 4.5 angående fjerning av granhekk og store lerketrær på
eiendom 44/61 og 44/51 på følgende vilkår:
1. På 44/283 avsettes det et grøntbelte langs dagens fortau i Brugata på minimum 2,5 meter
som skal opparbeides med grønnskjerming samtidig med opparbeidelse av omsøkt
parkeringsplass.
2. På 44/51 skal eksisterende lerketrær innenfor 2,5 m fra dagens mur langs Brugata ivaretas
og ev. erstattes ved senere bortfall.
Begrunnelse for vedtak fremkommer av saksutredningen.

Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune mener det er en overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon fra
gjeldende planbestemmelse § 4.5 angående fjerning av granhekk og store lerketrær på
eiendom 44/61 og 44/51 på følgende vilkår:
1. På 44/283 avsettes det et grøntbelte langs dagens fortau i Brugata på minimum 2,5 meter
som skal opparbeides med grønnskjerming samtidig med opparbeidelse av omsøkt
parkeringsplass.
2. På 44/51 skal eksisterende lerketrær innenfor 2,5 m fra dagens mur langs Brugata ivaretas
og ev. erstattes ved senere bortfall.
Begrunnelse for vedtak fremkommer av saksutredningen.
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