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22/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
13.02.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 13.02.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 13.02.2014.

23/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL TIL LANDBRUKSEIENDOM –
FRADELT GNR. 93 BNR 13 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Barstad konsesjon på erverv av jordbruksareal
og kantskog fradelt eiendommen gnr. 93 bnr. 13 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt
datert 2.10.2013.
2. Det er et vilkår for konsesjon at skogteigen legges til og drives sammen med
konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom i Tynset.
3. Det er videre et vilkår at atkomst sikres ved tinglyst avtale til vegrett dersom dette ikke
foreligger.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil gi en drift- og arronderingsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Barstad konsesjon på erverv av jordbruksareal
og kantskog fradelt eiendommen gnr. 93 bnr. 13 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt
datert 2.10.2013.
2. Det er et vilkår for konsesjon at skogteigen legges til og drives sammen med
konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom i Tynset.
3. Det er videre et vilkår at atkomst sikres ved tinglyst avtale til vegrett dersom dette ikke
foreligger.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil gi en drift- og arronderingsmessig god løsning.
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24/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGSJORD FRADELT GNR. 128 BNR. 12 I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet gir Per Ivar Tronsmo konsesjons på erverv av 22 dekar
fulldyrka jord fradelt eiendommen gnr. 128 bnr. 12 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt
datert 15.1.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drive sammen med
Tronsmos øvrige landbrukseiendom i Tynset.
3. Det er videre et vilkår at atkomst til konsesjonseiendommen sikres i henhold til det som
framkommer i kjøpekontrakten.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil styrke kjøpers eiendom og gir en drifts- og arronderingsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet gir Per Ivar Tronsmo konsesjons på erverv av 22 dekar
fulldyrka jord fradelt eiendommen gnr. 128 bnr. 12 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt
datert 15.1.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drive sammen med
Tronsmos øvrige landbrukseiendom i Tynset.
3. Det er videre et vilkår at atkomst til konsesjonseiendommen sikres i henhold til det som
framkommer i kjøpekontrakten.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil styrke kjøpers eiendom og gir en drifts- og arronderingsmessig god løsning.

25/14
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: JOHN ATLUNGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad fra John Peder Atlungstad om
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag §§ 5b) og 6, og begrunnes med at søknaden ikke kommer inn under
begrepet funksjonshemming eller «særlige behov»
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad fra John Peder Atlungstad om
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag §§ 5b) og 6, og begrunnes med at søknaden ikke kommer inn under
begrepet funksjonshemming eller «særlige behov»

26/14
DELING/RASJONALISERING AV GARDSBRUK FOSSMOEN 124/22 OG 128/12
124/22 OG 128/13
Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m gis det tillatelse til fradeling av inntil 5,0
dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra eiendommen gnr./bnr.
128/12 og fradeling av inntil 1,5 dekar stor parsell med påstående hytte/fiskebu til
fritidsformål fra eiendommen gnr./bnr. 124/22, som omsøkt.
Etter samme lovparagraf fradeles øvrige arealer, dvs. dyrka mark, skog og utmarksteig, som
tilleggsarealer til gardsbruk i drift. Teigenes arealformål opprettholdes.
Fradelte parseller med gardsbebyggelse og hytte/fiskebu må sikres atkomst iht. plan- og
bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og
avløp.
Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens §
19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og parsell til hytte/fiskebu til
fritidsformål.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Bytt ut «inntil» med «om lag» på 2 steder i første avsnitt i rådmannens innstilling.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m gis det tillatelse til fradeling av om lag
5,0 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra eiendommen
gnr./bnr. 128/12 og fradeling av om lag 1,5 dekar stor parsell med påstående hytte/fiskebu til
fritidsformål fra eiendommen gnr./bnr. 124/22, som omsøkt.
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Etter samme lovparagraf fradeles øvrige arealer, dvs. dyrka mark, skog og utmarksteig, som
tilleggsarealer til gardsbruk i drift. Teigenes arealformål opprettholdes.
Fradelte parseller med gardsbebyggelse og hytte/fiskebu må sikres atkomst iht. plan- og
bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og
avløp.
Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens §
19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og parsell til hytte/fiskebu til
fritidsformål.

27/14
SØKNAD OM DELING AV EIENDOM TIL INDUSTRIFORMÅL GNR/BNR 50/6BANGMOEN 50/6
Rådmannens innstilling:
Formannskapet avslår søknad om dispensasjon som omsøkt jfr. Plan- og bygningslovens § 191. Avslaget begrunnes med at det ikke fører til en helhetlig vurdering av de ulike interessene i
området samt at det ikke er angitt konkret formål for hva området skal benyttes til.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Formannskapet gir tillatelse til fradeling av parsell som omsøkt, med følgende vilkår:
1. Dersom arealet tas i bruk til vesentlig annet bruk enn i dag, kreves det utarbeidelse av
reguleringsplan før tiltak kan iverksettes.
Begrunnelse for dispensasjonen er å sikre eierskap for areal for framtidig utvidelse av
eksisterende næringsvirksomhet.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt.
Vedtak:
Formannskapet gir tillatelse til fradeling av parsell som omsøkt, med følgende vilkår:
1. Dersom arealet tas i bruk til vesentlig annet bruk enn i dag, kreves det utarbeidelse av
reguleringsplan før tiltak kan iverksettes.
Begrunnelse for dispensasjonen er å sikre eierskap for areal for framtidig utvidelse av
eksisterende næringsvirksomhet.

28/14
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER, FELLES
FOR TYNSET OG ALVDAL – OPPSTART
Rådmannens innstilling:
1.
Formannskapet vedtar oppstart av arbeidet med interkommunal plan for kulturminner
og kulturmiljøer innenfor de rammer som fremkommer av saksutredningen.
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2.

Formannskapet slutter seg til en finansiering av planarbeidet som beskrevet i
saksfremlegget hvor kommunenes kostnader dekkes av driftsbudsjettet for Plan,
byggesak og geodata 2014/2015.

Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Saken utsettes.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

29/14
VEG- OG MATRIKKELADRESSERING - VEDTAK OM VEI- OG GATENAVN I
TYNSET KOMMUNE ETTER FORMANNSKAPETS ENDRINGSFORSLAG
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta forslag til vei- og gatenavn i Tynset
kommune slik de fremgår av vedlegg – dok.120
2. Den videre prosessen med tildeling av enkeltadresser og skilting iverksettes.
Behandling:
Endringsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
2161 Røesgrenda (ikke Rødsgrenda)
2206 Hobdsæterveien (ikke Hovdsæterveien)
2211 Røesberget (ikke Rødsberget)
2046 Gamle Kongevei
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Øverbyenga – fra FV30 til gnr./bnr. 18/8.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
2169 Olsberggrenda (rådmannens opprinnelige innstilling: Olsberget).
Endringsforslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
2169 Prestgardsveien (rådmannens opprinnelige innstilling: Olsberget).
Avstemning:
Forslaget fra Moen (Prestgardsveien) vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer for forslaget fra
Tronsmoen (Olsberggrenda).
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Forslaget fra Moen (Prestgardsveien) vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme for rådmannens
opprinnelige innstilling (Olsberget).
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta forslag til vei- og gatenavn i Tynset
kommune slik de fremgår av vedlegg – dok.120 med følgende endringer:
2161
Røesgrenda (ikke Rødsgrenda)
2206
Hobdsæterveien (ikke Hovdsæterveien)
2211
Røesberget (ikke Rødsberget)
2046
Gamle Kongevei
Øverbyenga – fra FV30 til gnr./bnr. 18/8 (ny).
2169

Prestgardsveien

2. Den videre prosessen med tildeling av enkeltadresser og skilting iverksettes.
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