TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 03.04.2014
Tid:
Kl. 09.00
Kl. 10.00 Møte med Tynset kirkelige fellesråd
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Signe Marit Lium
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Bersvend Salbu
Merknad:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen hadde
forfall under behandling av sak 37/14
og sak 38/14.

Varamedlemmer:
Per Hermann Køhn Hansæl
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 03.04.2014
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.
37/14

38/14

39/14

40/14

41/14

42/14

43/14
44/14

Tittel
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FORMANNSKAPET DEN 20.03.2014.
DELING AV EIENDOMMEN STRØMSHOVED GNR 128 BNR.
1 I TYNSET – JORDLOVSBEHANDLING
JORDLOVSBEHANDLING - FRADELING AV
SETERBEBYGGELSE PÅ EIENDOM MEN GNR. 60 BNR. 12 I
TYNSET – JORDLOVSBEHANDLING
FRADELING AV GARDSTUN PÅ EIENDOMMEN GNR. 18
BNR. 109 I TYNSET – JORDLOVSBEHANDLING
FRADELING AV SKOGGRUNN TIL MAKSBYTTE, GNR. 71
BNR. 111 I TYNSET – JORDLOVSBEHANDLING
FRADELING AV VÅNINGSHUS PÅ EIENDOMMEN
HOLMEN NORDRE GNR. 45 BNR. 1 I TYNSET 45/1 –
JORDLOVSBEHANDLING
MOTORFERDSEL - KLAGE PÅ VEDTAK

Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13

GANG- OG SYKKELVEG FV 30 RØROSKRYSSET«MELLOMRIKSEN» MERKNAD FRA TYNSET KOMMUNE
TIL OPPSTARTSVARSEL FRA STATENS VEGVESEN
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37/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
20.03.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 20.03.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (6-0).
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 20.03.2014.

38/14
DELING AV EIENDOMMEN STRØMSHOVED GNR 128 BNR. 1 I TYNSET
JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Ola og Simen Sætres søknad om deling og
omdisponering på eiendommen gnr. 128 bnr. 1 i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at delingen ikke
anses å ivareta hensynet til arealressursene.
Behandling:
Det ble delt ut tilleggsopplysninger (kartutsnitt og flyfoto) i møtet.
Endringsforslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
1. Tynset kommune, formannskapet, imøtekommer Ola og Simen Sætres søknad om deling av
eiendommen Strømshoved gnr. 128 bnr. 1.
2. Det gis samtykke til fradeling av setervoll ved Røskåsen på om lag 2 dekar tomt til
hytte/fritidsformål.
3. Det gis samtykke til fradeling av gardsbebyggelse på om lag 6 dekar tomt til boligformål.
4. Det er et vilkår for delingen at eiendommens arealressurser og eventuelle rettigheter, innen
1.9.2014, selges som tillegg til landbrukseiendom i drift i området til en pris og til et formål
som konsesjonsmyndighetene kan godta.
5. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen anses som
forsvarlig ut fra hensynet til arealressursene, og at den vil gi drifts- og arronderingsmessige
gode løsninger for landbruket. Delingen er i tråd med kommunens egne retningslinjer for
deling av landbrukseiendommer.
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola og Simen Sætres samtykke til fradeling og
omdisponering av inntil 6 dekar jord og annet areal, med påstående
gardsbebyggelse, fra gnr. 128 bnr. 1 i Tynset. Som rådmannens forslag vedlegg 2.
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2. Det er et vilkår for delingen at landbrukseiendommens øvrige jord-, skog- og
utmarksarealer samt tilhørende rettigheter selges som tillegg til landbrukseiendommer
i aktiv drift i området. Arealer og rettigheter skal innen 1.10.2014 selges til en pris som
landbruksmyndighetene kan godkjenne.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til arealressursene gjennom å legge til rette for styrking av
landbrukseiendommer som også tilgodeser bosettingshensynet.
Avstemning:
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 2 stemmer mot 4 stemmer for forslaget fra Myhre
Moen.
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt med 6 stemmer mot 0 for rådmannens
innstilling.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola og Simen Sætres samtykke til fradeling og
omdisponering av inntil 6 dekar jord og annet areal, med påstående
gardsbebyggelse, fra gnr. 128 bnr. 1 i Tynset. Som rådmannens forslag vedlegg 2.
2. Det er et vilkår for delingen at landbrukseiendommens øvrige jord-, skog- og
utmarksarealer samt tilhørende rettigheter selges som tillegg til landbrukseiendommer
i aktiv drift i området. Arealer og rettigheter skal innen 1.10.2014 selges til en pris som
landbruksmyndighetene kan godkjenne.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til arealressursene gjennom å legge til rette for styrking av
landbrukseiendommer som også tilgodeser bosettingshensynet.

39/14
FRADELING AV SETERBEBYGGELSE PÅ EIENDOM MEN GNR. 60 BNR. 12 I
TYNSET – JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Borge Telneset dødsbo samtykke til omdisponering
og fradeling av seterbebyggelse på setervang på Åsan på til sammen inntil 1,5 dekar tomt,
av dette om lag 0,8 dekar jordbruksareal, fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 60/5, 60/12,
62/8, 91/54, 91/80 og 94/14 i Tynset.
2. Det er et vilkår for omdisponeringen og delingen at eiendommens jord, skog, utmark og
eventuelle rettigheter overdras som tillegg til landbrukseiendommen Stortelneset, gnr. 60
bnr. 1 i Tynset.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at
omdisponeringen og delingen ivaretar hensynet til arealressursene og vil gi en driftsmessig
god løsning for landbruket i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Borge Telneset dødsbo samtykke til omdisponering
og fradeling av seterbebyggelse på setervang på Åsan på til sammen inntil 1,5 dekar tomt,
av dette om lag 0,8 dekar jordbruksareal, fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 60/5, 60/12,
62/8, 91/54, 91/80 og 94/14 i Tynset.
2. Det er et vilkår for omdisponeringen og delingen at eiendommens jord, skog, utmark og
eventuelle rettigheter overdras som tillegg til landbrukseiendommen Stortelneset, gnr. 60
bnr. 1 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at
omdisponeringen og delingen ivaretar hensynet til arealressursene og vil gi en driftsmessig
god løsning for landbruket i området.

40/14
FRADELING AV GARDSTUN PÅ EIENDOMMEN GNR. 18 BNR. 109 I TYNSET
JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Thomas Myren samtykke til å dele fra og
omdisponere 3 dekar bebygd areal på landbrukseiendommen Bekkheim i Tylldalen, gnr.
18 bnr. 109 i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen og omdisponeringen at alt av eiendommens jordbruks-,
skogbruks- og utmarksarealer med eventuelle rettigheter selges som tillegg til gardsbruk i
aktiv drift i området. Salget skal være gjennomført innen 1.9. 2014.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til arealressursene og vil legge til rette for drifts- og arronderingsmessig
god løsning for landbruksnæringa i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Thomas Myren samtykke til å dele fra og
omdisponere 3 dekar bebygd areal på landbrukseiendommen Bekkheim i Tylldalen, gnr.
18 bnr. 109 i Tynset.
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2. Det er et vilkår for delingen og omdisponeringen at alt av eiendommens jordbruks-,
skogbruks- og utmarksarealer med eventuelle rettigheter selges som tillegg til gardsbruk i
aktiv drift i området. Salget skal være gjennomført innen 1.9. 2014.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til arealressursene og vil legge til rette for drifts- og arronderingsmessig
god løsning for landbruksnæringa i området.

41/14
FRADELING AV SKOGGRUNN TIL MAKESKIFTE, GNR. 71 BNR. 111 I TYNSET
JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune formannskapet, gir Thor Harald Øyen Aaen samtykke til fradeling av
106 dekar skoggrunn gra eiendommen gnr./bnr. 70/56, 71/111 og 71/160 i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendom i aktiv drift
i Tynset og inngår i jordskiftesak ved Nord-Østerdal jordskifterett.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune formannskapet, gir Thor Harald Øyen Aaen samtykke til fradeling av
106 dekar skoggrunn gra eiendommen gnr./bnr. 70/56, 71/111 og 71/160 i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendom i aktiv drift
i Tynset og inngår i jordskiftesak ved Nord-Østerdal jordskifterett.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.

42/14
FRADELING AV VÅNINGSHUS PÅ EIENDOMMEN HOLMEN NORDRE GNR. 45
BNR. 1 I TYNSET 45/1 - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunn og Karstein Dammen samtykke til fradeling
og omdisponering av 3 dekar bebygd areal og dyrka mark på eiendommen Holmen nedre,
gnr. 45 bnr. 1 mfl i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen av fradelt bolig gis atkomstrett via eksisterende gardsveg.
TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 6 av 8

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til arealressursene og vil gi en driftsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunn og Karstein Dammen samtykke til fradeling
og omdisponering av 3 dekar bebygd areal og dyrka mark på eiendommen Holmen nedre,
gnr. 45 bnr. 1 mfl i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen av fradelt bolig gis atkomstrett via eksisterende gardsveg.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til arealressursene og vil gi en driftsmessig god løsning.

43/14
Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
MOTORFERDSEL - KLAGE PÅ VEDTAK
SØKER: JOHN PEDER ATLUNGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen på vedtak i sak 25/14, 6.3.2014 til følge.
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark for endelig behandling og avgjørelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen på vedtak i sak 25/14, 6.3.2014 til følge.
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark for endelig behandling og avgjørelse.

44/14
GANG- OG SYKKELVEG FV 30 RØROSKRYSSET- «MELLOMRIKSEN»
MERKNAD FRA TYNSET KOMMUNE TIL OPPSTARTSVARSEL FRA STATENS
VEGVESEN
Rådmannens innstilling:
Formannskapet ber Statens vegvesen om å utvide sitt planområde for etablering av gang- og
sykkelvei langs fylkesveg 30 til å omfatte strekningen Røroskrysset til Heim, som vist i
Kommunedelplan for Tynset tettsted 2007-2019.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Formannskapet ber Statens vegvesen om å utvide sitt planområde for etablering av gang- og
sykkelvei langs fylkesveg 30 til å omfatte strekningen Røroskrysset til Heim, som vist i
Kommunedelplan for Tynset tettsted 2007-2019.
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