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129/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
13.11.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 13.11.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 13.11.2014.

130/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV GNR 71/111
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Mats Ola Brydalseggen konsesjon på erverv av 106
dekar fradelt gnr.71 bnr. 111 i Tynset.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til søkerens
landbrukseiendom, gnr. 70 bnr. 11 og gnr. 71 bnr. 57 i Tynset, og benyttes i forbindelse
med jordskiftesak for å skaffe dyrkingsareal.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for en drifts- og arronderingsmessig god løsning og en styrking
av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Mats Ola Brydalseggen konsesjon på erverv av 106
dekar fradelt gnr.71 bnr. 111 i Tynset.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til søkerens
landbrukseiendom, gnr. 70 bnr. 11 og gnr. 71 bnr. 57 i Tynset, og benyttes i forbindelse
med jordskiftesak for å skaffe dyrkingsareal.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for en drifts- og arronderingsmessig god løsning og en styrking
av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 3 av 10

131/14
FRADELING AV BEBYGD TOMT, SLETTEN GNR. 184 BNR.4, TYNSET
KOMMUNE
SØKER: KIRSTEN HOLTHE-BERG
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 1 dekar stor parsell med påstående bebyggelse til fritidsformål fra eiendommen gnr.
184, bnr. 4 i Tynset..
2. Eiendommens gjenværende arealer benyttes til landbruksformål.
3. Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig, både for bruk av fritidseiendommen og allmenhetens ferdsel
og drift av landbrukseiendommen.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. formålsendring av landbruksareal til fritidsformål.
5. Fradelt parsell må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4. Det vises
også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Rådmannens innstilling punkt 1: «… inn til 1 dekar ..» endres til « … inn til 2 dekar ..».
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av inn
til 2 dekar stor parsell med påstående bebyggelse til fritidsformål fra eiendommen gnr.
184, bnr. 4 i Tynset..
2. Eiendommens gjenværende arealer benyttes til landbruksformål.
3. Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig, både for bruk av fritidseiendommen og allmenhetens ferdsel
og drift av landbrukseiendommen.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. formålsendring av landbruksareal til fritidsformål.
5. Fradelt parsell må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4. Det vises
også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp
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132/14
KOMMUNEDELPLAN FOR SAVALEN 2. GANGSBEHANDLING AV OMRÅDE
FOR PERMANENT CARAVANPLASS OG OMRÅDE FOR LAGER - OG
SERVICEBYGG
Rådmannens innstilling:
Formannskapet anbefaler Kommunestyret å fatte følgende vedtak:
I henhold til plan – og bygningsloven § 11 – 15 gjør Tynset kommune, kommunestyret,
følgende vedtak:
1. Område FT-1 reguleres til permanent caravanplass. Det stilles krav om utarbeidelse av
detaljreguleringsplan ved endring av dagens situasjon.
2. Byggeområde for lager – og servicebygg reguleres inn som vist med rød avgrensning i figur
4 i saksutredningen. Det stilles krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før området tas i
bruk.
3. Det legges hensynssone H570 bevaring kulturmiljø over kulturminner Kolbotnen.
Disse endringene innarbeides i plankart og bestemmelser før kommunestyrets sluttbehandling.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet anbefaler Kommunestyret å fatte følgende vedtak:
I henhold til plan – og bygningsloven § 11 – 15 gjør Tynset kommune, kommunestyret,
følgende vedtak:
1. Område FT-1 reguleres til permanent caravanplass. Det stilles krav om utarbeidelse av
detaljreguleringsplan ved endring av dagens situasjon.
2. Byggeområde for lager – og servicebygg reguleres inn som vist med rød avgrensning i figur
4 i saksutredningen. Det stilles krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før området tas i
bruk.
3. Det legges hensynssone H570 bevaring kulturmiljø over kulturminner Kolbotnen.
Disse endringene innarbeides i plankart og bestemmelser før kommunestyrets sluttbehandling.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 5 av 10

133/14
OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019
Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar følgende:
1. Revisjon av delplan Tynset tettsted 2007-2019 prioriteres først.
2. Plangrense fastsettes som foreslått i saksutredningen.
3. Fagrapportene;
a. Høydestudie for rådhuset og omkringliggende areal,
b. Estetisk veileder for Tynset sentrum,
c. Visuell beskrivelse av innfartsårene til Tynset sentrum,
tas opp til ny vurdering.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Settes inn før punkt 1 i rådmannens innstilling:
«Arealplanen i Tynset kommune rulleres.»
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arealplanen i Tynset kommune rulleres.
1. Revisjon av delplan Tynset tettsted 2007-2019 prioriteres først.
2. Plangrense fastsettes som foreslått i saksutredningen.
3. Fagrapportene;
a. Høydestudie for rådhuset og omkringliggende areal,
b. Estetisk veileder for Tynset sentrum,
c. Visuell beskrivelse av innfartsårene til Tynset sentrum,
tas opp til ny vurdering.

134/14
HØRINGSUTTALELSE TIL VEILEDER OM NASJONALE JERNBANEINTERSSER
I AREALPLANLEGGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - HØRING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Tynset finner at Jernbaneverkets veileder gir en god fremstilling av JBS’s
krav og spesifikasjoner, og de fremtidige utfordringer i forhold til arealplanlegging.
Veilederens bestemmelser berører imidlertid store og sentralt beliggende arealer langs
jernbanen. Kommunen er derfor skeptisk til at handlingsfriheten langs jernbanelinjen
båndlegges uten at dette er forankret i konkrete handlingsplaner. Som lokal planmyndighet
understrekes det at det er viktig med en god dialog for å oppnå best mulig resultat med hensyn
på arealutnyttelse og fortetting av sentrumsområder.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
«Kommunen er derfor skeptisk til …» endres til «Kommunen er derfor sterkt uenig i …»
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Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet i Tynset finner at Jernbaneverkets veileder gir en god fremstilling av JBS’s
krav og spesifikasjoner, og de fremtidige utfordringer i forhold til arealplanlegging.
Veilederens bestemmelser berører imidlertid store og sentralt beliggende arealer langs
jernbanen. Kommunen er derfor sterkt uenig i at handlingsfriheten langs jernbanelinjen
båndlegges uten at dette er forankret i konkrete handlingsplaner. Som lokal planmyndighet
understrekes det at det er viktig med en god dialog for å oppnå best mulig resultat med hensyn
på arealutnyttelse og fortetting av sentrumsområder.

135/14
SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT VEGETASJONSKARTLEGGING I
KVIKNE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 75 000 til vegetasjonskartlegging i Kvikne vestfjell.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 75 000 til vegetasjonskartlegging i Kvikne vestfjell.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

136/14
REGIONRÅDET - RULLERING AV STRATEGISK PLAN OG STRATEGISK
NÆRINGSPLAN
Rådmannens innstilling:
Generelle synpunkter:
Tynset kommune mener at Regionrådets arbeid for en positiv utvikling i fjellregionen har en
riktig innretning, og ser ingen grunn til å foreslå vesentlige endringer i dette arbeidet.
Tynset kommune mener at både Strategisk plan for fjellregionen og Strategisk næringsplan for
fjellregionen er godt i samsvar med Tynset kommunes egen næringsplan, og at planene har
riktig innretning i forhold til Tynset kommunes ønsker for utviklingen i fjellregionen.
Av de fem hovedsatsingsområdene som nevnes i Strategisk plan mener Tynset kommune
fortsatt at Regionrådet bør legge størst vekt på rekruttering og kompetanse.
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Spesielle satsingsområder Regionrådet bør prioritere:
• Røros sin satsing på verdensarven og lokalmat
• Etableringen av arkivene på Tynset og tilbudet om høyskoleutdanning, bl.a. innen
arkivfag.
• Samferdsel og annen infrastruktur
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

137/14
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015
Rådmannens innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2015 - 2018 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2015 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 42 442 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 3 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser
virksomhetsplanen side 127 – 139.

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
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3.2. Eiendomsskatt 2015
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2015.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Administrasjonens foreslåtte endringer i omsorgsboligene på Enan, Furumoen og
Tjønnmosenteret oversendes et politisk utvalg for nærmere gjennomgang og vurdering.
Administrasjonen må legge fram en konsekvensanalyse (ROS-analyse) før saken sendes
kommunestyret. Det skal hensyntas innspill fra lokalsamfunnet. Saken tas opp før 1. juli 2015.
Tilleggsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Enan Trygdesenter legges ikke ned. Innholdet på Enan endres i tråd med rådmannens forslag
for omorganisering av helse- og omsorgssektoren; fra bemannede omsorgsboliger, til
aldersboliger med tjenester levert fra hjemmebasert omsorg. Endringen gjennomføres innen
første halvår 2015.
Tilleggsforslaget fra Salbu vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Tronsmoen.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2015 - 2018 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2015 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 42 442 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 3 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
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Kommunale gebyr- og betalingssatser
virksomhetsplanen side 127 – 139.

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2015
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2015.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
Enan Trygdesenter legges ikke ned. Innholdet på Enan endres i tråd med rådmannens forslag
for omorganisering av helse- og omsorgssektoren; fra bemannede omsorgsboliger, til
aldersboliger med tjenester levert fra hjemmebasert omsorg. Endringen gjennomføres innen
første halvår 2015.
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