TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
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Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Signe Marit Lium
Merknad:

Varamedlemmer:
Per Hermann Køhn Hansæl
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
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99/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
04.09.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 04.09.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 04.09.2014.

100/14
JORDLOVSBEHANDLING - DELING AV EIENDOM GNR./BNR. 91/53 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ulf Østigard samtykke til oppdeling av
landbrukseiendommen gnr./bnr. 91/53, 91/57, 91/183, 91/196 og 91/211 i Tynset.
2. Det gis samtykke til omdisponering av 3 dekar dyrkbar jord og 0,5 dekar fulldyrka jord.
3. Det gis samtykke til følgende fradelinger:
a. Gammel gardsbebyggelse deles fra med inntil 4 dekar tomt.
b. Bolighus, dagens våningshus, deles fra med inntil 3 dekar tomt.
c. Seterbebyggelse deles fra med inntil 2 dekar tomt
d. Inntil 1,5 dekar skoggrunn deles fra som tillegg til eksisterende hyttetomt, gnr. 91
bnr. 269,beliggende ved gardsvegen.
4. Bolig- og fritidseiendommene skal sikres atkomst ved tinglyst vegrett.
5. Det er et vilkår for delingen av eiendommens jord-, skog- og utmarksareal samt eventuelle
rettigheter innen 1.3.2015 selges som tillegg til andre gardsbruk i drift i området.
6. Det er atter et vilkår at salget skal gjennomføres til kjøper og pris som
landbruksmyndighetene kan godkjenne. Salget skal gi en driftsmessig god løsning.
7. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til vern av arealressursene og tilgodeser landbruksnæringen og
bosettingshensynet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ulf Østigard samtykke til oppdeling av
landbrukseiendommen gnr./bnr. 91/53, 91/57, 91/183, 91/196 og 91/211 i Tynset.
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2. Det gis samtykke til omdisponering av 3 dekar dyrkbar jord og 0,5 dekar fulldyrka jord.
3. Det gis samtykke til følgende fradelinger:
a. Gammel gardsbebyggelse deles fra med inntil 4 dekar tomt.
b. Bolighus, dagens våningshus, deles fra med inntil 3 dekar tomt.
c. Seterbebyggelse deles fra med inntil 2 dekar tomt
d. Inntil 1,5 dekar skoggrunn deles fra som tillegg til eksisterende hyttetomt, gnr. 91
bnr. 269,beliggende ved gardsvegen.
4. Bolig- og fritidseiendommene skal sikres atkomst ved tinglyst vegrett.
5. Det er et vilkår for delingen av eiendommens jord-, skog- og utmarksareal samt eventuelle
rettigheter innen 1.3.2015 selges som tillegg til andre gardsbruk i drift i området.
6. Det er atter et vilkår at salget skal gjennomføres til kjøper og pris som
landbruksmyndighetene kan godkjenne. Salget skal gi en driftsmessig god løsning.
7. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til vern av arealressursene og tilgodeser landbruksnæringen og
bosettingshensynet.

101/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV 1/6-DEL AV GNR 153/3
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Tufte Kjær konsesjon på erverv av ideell 1/6 av
gnr. 153 bnr. 3 i Tynset i henhold til skjøte datert 3.6.2014.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9, og begrunnes med at ervervet
gjelder andel i eksisterende sameie og at ervervet ikke fører til utvidelse av sameiet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Tufte Kjær konsesjon på erverv av ideell 1/6 av
gnr. 153 bnr. 3 i Tynset i henhold til skjøte datert 3.6.2014.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9, og begrunnes med at ervervet
gjelder andel i eksisterende sameie og at ervervet ikke fører til utvidelse av sameiet.
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102/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GAR 4/28 OG 4/214
Rådmannens innstilling:
3. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunhild Søgård konsesjon på erverv av skogteig ved
Midtsetra, gnr. 4 bnr. 214 i Tynset i henhold til kjøpekontrakt datert 19.7.2014.
4. Det er et vilkår for konsesjon at teigen legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom/driftsenhet i Tynset.
5. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning og en styrking av ressursgrunnlaget på
erververs eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunhild Søgård konsesjon på erverv av skogteig ved
Midtsetra, gnr. 4 bnr. 214 i Tynset i henhold til kjøpekontrakt datert 19.7.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at teigen legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom/driftsenhet i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning og en styrking av ressursgrunnlaget på
erververs eiendom.

103/14
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
Rådmannens innstilling:
4. Tynset kommune, formannskapet, gir Henning Sandmæl konsesjon på erverv av skogareal
gnr./bnr. 4/8, 10/35 og 21/7 i Tynset i henhold til kjøpekontrakt datert 22.7.2014.
5. Det er et vilkår for konsesjon at arealene legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom/driftsenhet i Tynset.
6. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning og en styrking av ressursgrunnlaget på
erververs eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Henning Sandmæl konsesjon på erverv av skogareal
gnr./bnr. 4/8, 10/35 og 21/7 i Tynset i henhold til kjøpekontrakt datert 22.7.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene legges til og drives sammen med søkernes øvrige
landbrukseiendom/driftsenhet i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning og en styrking av ressursgrunnlaget på
erververs eiendom.

104/14
DELINGSSØKNAD - SØKNAD OM DELING GNR/BNR 128/1 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknaden om fradeling og omdisponering av
gardstunet på Auma til fritidsformål samt fradeling og omdisponering av 5,2 dekar på
Røskåsen til fritidseiendom.
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 6 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra eiendommen
gnr. 128, bnr. 1 i Tynset.
3. Det gis dispensasjon fra kommuneplanen i samsvar med plan- og bygningslovens § 19-2
mht. formålsendring av gardstunet til boligformål.
4. Parsellen må sikres adkomst iht. plan- og bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens
§§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknaden om fradeling og omdisponering av
gardstunet på Auma til fritidsformål samt fradeling og omdisponering av 5,2 dekar på
Røskåsen til fritidseiendom.
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 6 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra eiendommen
gnr. 128, bnr. 1 i Tynset.
3. Det gis dispensasjon fra kommuneplanen i samsvar med plan- og bygningslovens § 19-2
mht. formålsendring av gardstunet til boligformål.
4. Parsellen må sikres adkomst iht. plan- og bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens
§§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
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105/14
TELDALEN GRUSTAK PRINSIPPVURDERING I HENHOLD TIL
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Rådmannens innstilling:
Formannskapet støtter de vurderinger som er gjort i saken, og anbefaler oppstart av
planarbeidet. Formannskapet finner det ikke nødvendig med utarbeidelse av planprogram eller
konsekvensutredning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet støtter de vurderinger som er gjort i saken, og anbefaler oppstart av
planarbeidet. Formannskapet finner det ikke nødvendig med utarbeidelse av planprogram eller
konsekvensutredning.

106/14
TV-AKSJONEN NRK 2014 - KIRKENS NØDHJELP - "VANN FORANDRER ALT" OPPFORDRING TIL BIDRAG FRA KOMMUNEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr …… som bidrag til TV-aksjonen NRK 2014 Kirkens Nødhjelps
«Vann forandrer alt».
Midlene bevilges av konto 14901 – 1000 ”Reservert tilleggsbevilgninger”.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tynset kommune bevilger kr 30 000 som bidrag til TV-aksjonen NRK 2014 Kirkens
Nødhjelps «Vann forandrer alt».
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 30 000 som bidrag til TV-aksjonen NRK 2014 Kirkens
Nødhjelps «Vann forandrer alt».
Midlene bevilges av konto 14901 – 1000 ”Reservert tilleggsbevilgninger”.
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