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152/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
23.11.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 23.11.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 23.11.2017.
153/17
KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 106 BNR. 10 M. OG 1/6 AV
GNR 106 BNR 105 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Øyvind Stølan konsesjon på erverv av eiendommen
gnr. 106 bnr. 10 og 1/6 av sameiet gnr. 106 bnr. 150 på Nytrøa i Tynset.
2. Det er vilkår for konsesjon at søkeren tilflytter eiendommen innen ett år. Driveplikten skal
oppfylles enten gjennom egen drift, eller ved langsiktig bortleie basert på 10-års skriftlig
leiekontrakt.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9, 9a og 11, og begrunnes med at
ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Tillegg til rådmannens innstilling punkt 2:
2. Det er vilkår for konsesjon at søkeren tilflytter eiendommen innen ett år, og deretter bebor
eiendommen sammenhengende i minst 5 år. Driveplikten skal oppfylles enten gjennom
egen drift, eller ved langsiktig bortleie basert på 10-års skriftlig leiekontrakt.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Øyvind Stølan konsesjon på erverv av eiendommen
gnr. 106 bnr. 10 og 1/6 av sameiet gnr. 106 bnr. 150 på Nytrøa i Tynset.
2. Det er vilkår for konsesjon at søkeren tilflytter eiendommen innen ett år, og deretter bebor
eiendommen sammenhengende i minst 5 år. Driveplikten skal oppfylles enten gjennom
egen drift, eller ved langsiktig bortleie basert på 10-års skriftlig leiekontrakt.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9, 9a og 11, og begrunnes med at
ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.
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154/17
KONSESJON PÅ ERVERV AV SÆTER GÅRD GNR 176 M. FL. BNR. 1 M.FL I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kjersti Sommerstad Juveli og Ole- Arthur Juveli
konsesjon på erverv av eiendommen Sæter på Kvikne, gnr. 171 bnr. 2, 8 og 10, gnr. 176
bnr. 1, 3 og 8 samt gnr. 193 bnr. 2 og 4 i Tynset kommune, til en kjøpesum på kr
8 200 000.
2. Søkernes ilegges upersonlig boplikt inntil 01.01.2023, noe som innebærer at søkerne må
sørge for fast bosetting av andre personer i den tidsperioden det gjelde. Leiekontrakt må
legges fram for kommunen.
Det er videre et vilkår at søkerne sjøl bosetter seg fast på konsesjonseiendommen senest
01.01.2023, og deretter bebor eiendommen sammenhengende i minst 5 år.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9, 9a og 11, og begrunnes med at
ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kjersti Sommerstad Juveli og Ole- Arthur Juveli
konsesjon på erverv av eiendommen Sæter på Kvikne, gnr. 171 bnr. 2, 8 og 10, gnr. 176
bnr. 1, 3 og 8 samt gnr. 193 bnr. 2 og 4 i Tynset kommune, til en kjøpesum på kr
8 200 000.
2. Søkernes ilegges upersonlig boplikt inntil 01.01.2023, noe som innebærer at søkerne må
sørge for fast bosetting av andre personer i den tidsperioden det gjelde. Leiekontrakt må
legges fram for kommunen.
Det er videre et vilkår at søkerne sjøl bosetter seg fast på konsesjonseiendommen senest
01.01.2023, og deretter bebor eiendommen sammenhengende i minst 5 år.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9, 9a og 11, og begrunnes med at
ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.

155/17
SØKNAD OM FRADELING HYTTE FRA GNR/BNR 124/15 TIL 118/11 JORDLOVEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tore Lunsæter tillatelse til omdisponering og
fradeling av et inntil 1000 m2 stort areal fra sin teig ved Nyrøsthaugvangen, gnr/bnr
124/15 i Tynset.
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2. Det er et vilkår at det omsøkte arealet selges til Leiv Torgeir Nytrøhaug, eier av
naboteigen gnr/bnr 118/11, som i dag har sin fritidsbolig og anneks stående på arealet.
Frist for dette videresalget settes til 1. juni 2018.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen ikke
har noen negative konsekvenser for vernet av arealressursene, eller på annen måte vil gi
negative drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tore Lunsæter tillatelse til omdisponering og
fradeling av et inntil 1000 m2 stort areal fra sin teig ved Nyrøsthaugvangen, gnr/bnr
124/15 i Tynset.
2. Det er et vilkår at det omsøkte arealet selges til Leiv Torgeir Nytrøhaug, eier av
naboteigen gnr/bnr 118/11, som i dag har sin fritidsbolig og anneks stående på arealet.
Frist for dette videresalget settes til 1. juni 2018.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen ikke
har noen negative konsekvenser for vernet av arealressursene, eller på annen måte vil gi
negative drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.

156/17
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET FOR OPPFØRING AV
KOIE/HYTTE VED DAMTJØNNA, GNR/BNR 19/2 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra planbestemmelser i forbindelse
med oppføring av bu på «Mossbua» ved Damtjønna, gnr./bnr. 19/2 i Tynset.
2. Det er et vilkår for dispensasjonen at transport knyttet til eventuelt byggetiltak skal foregå på
vinterføre. Dette gjelder både materialer og arbeidsfolk.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.

Behandling:
Ordfører Merete Myhre Moen, SP, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra planbestemmelser i forbindelse
med oppføring av bu på «Mossbua» ved Damtjønna, gnr./bnr. 19/2 i Tynset.
2. Det er et vilkår for dispensasjonen at transport knyttet til eventuelt byggetiltak skal foregå på
vinterføre. Dette gjelder både materialer og arbeidsfolk.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.

157/17
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir NAF øvingsbaner dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til opplæring av førerkort klasse S. Transporten
skal foregå etter Aumlivegen og etter Femundløpets godkjente trasé
2. Transporten kan foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2018 – 2021. Av
praktiske årsaker gis det et ubegrensa antall turer i denne perioden.
3. Tillatelsen kan benyttes av trafikkskoler med avtale med NAF øvingsbaner
4. Det skal etter endt sesong rapporteres til kommunen hvilke trafikkskoler som benytter seg
av traseen og hvor mange ganger per sesong.
5. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at kjøring i forbindelse med opplæring til
førerkort klasse S er å anse som 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. Det innebærer at grunneier
må kontaktes og gi tillatelse til at transporten kan foregå.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
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