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62/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
24.05.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 24.05.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 24.05.2016.

63/16
SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM GAR 153/1
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Even Lindseths søknad om konsesjon på erverv
av eiendommen gnr. 153 bnr. 1 tilhørende Tom Trondsgård.
2. Vedtaket er fattet med bakgrunn i konsesjonsloven § 9 og avslaget begrunnes med at
ervervet ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å ivareta ønskede hensyn til bosetting,
arbeidsplasser og å sikre driftsmessige gode løsninger. I tillegg anses den avtalte prisen for
høy for denne type eiendom i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Even Lindseths søknad om konsesjon på erverv
av eiendommen gnr. 153 bnr. 1 tilhørende Tom Trondsgård.
2. Vedtaket er fattet med bakgrunn i konsesjonsloven § 9 og avslaget begrunnes med at
ervervet ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å ivareta ønskede hensyn til bosetting,
arbeidsplasser og å sikre driftsmessige gode løsninger. I tillegg anses den avtalte prisen for
høy for denne type eiendom i området.

64/16
DELING AV GBNR 13/2 I TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Anne-Guri Nortvedt og Sigrid Synøve Nortvedt
samtykke til fradeling av skogteig på 7,8 dekar fra grunneiendommen gnr 13 m.fl. bnr 2
m.fl. i Tynset.
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2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges til Tyldal sogneskog BA.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 og begrunnes med at forvaltning
av arealressursene vil være miljøforsvarlig og at delingen sikrer en rasjonell
arealutnyttelse som er gagnlig for samfunnet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Anne-Guri Nortvedt og Sigrid Synøve Nortvedt
samtykke til fradeling av skogteig på 7,8 dekar fra grunneiendommen gnr 13 m.fl. bnr 2
m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges til Tyldal sogneskog BA.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 og begrunnes med at forvaltning
av arealressursene vil være miljøforsvarlig og at delingen sikrer en rasjonell
arealutnyttelse som er gagnlig for samfunnet.

65/16
DELING AV EIENDOMMEN GBNR 24/1 I TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Margit Wang tillatelse til fradeling av skogteig på
inntil 1,4 dekar fra grunneiendommen gnr. 24 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen av arealet selges til Tyldal sogneskog BA.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 og begrunnes med at forvaltning
av arealressursene vil være miljøforsvarlig og at delingen sikrer en rasjonell
arealutnyttelse som er gagnlig for samfunnet.
Behandling:
Margit Wang, SV, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (6–0).
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Margit Wang tillatelse til fradeling av skogteig på
inntil 1,4 dekar fra grunneiendommen gnr. 24 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen av arealet selges til Tyldal sogneskog BA.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 og begrunnes med at forvaltning
av arealressursene vil være miljøforsvarlig og at delingen sikrer en rasjonell
arealutnyttelse som er gagnlig for samfunnet.
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66/16
DELING AV EIENDOMMEN GBNR 17/25 - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger omsøkt fradeling av jord- og skogteig på 4,6
dekar fra grunneiendommen gnr 17 bnr 25 i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges til Tyldal sogneskog BA.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 og begrunnes med at forvaltning
av arealressursene vil være miljøforsvarlig og at delingen sikrer en rasjonell
arealutnyttelse som er gagnlig for samfunnet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger omsøkt fradeling av jord- og skogteig på 4,6
dekar fra grunneiendommen gnr 17 bnr 25 i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges til Tyldal sogneskog BA.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 og begrunnes med at forvaltning
av arealressursene vil være miljøforsvarlig og at delingen sikrer en rasjonell
arealutnyttelse som er gagnlig for samfunnet.

67/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK
SØKER: HALVOR HEKTOEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Halvor Hektoen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av traktor til transport av ved i sekk, proviant og materialer,
til egen seter ved Vesl-Marsjøen. Kjøreruta går etter kjørespor fra Strålbergsætra i Rødalen
via Fallet til setrene som ligger nord for Vesl-Marsjøen.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 15. juni – 15. oktober årene 2016-2019
• Halvor Hektoen, Merete Hektoen og Asbjørn Strømseng kan benyttes som sjåfører
• Det gis tillatelse til tre turer per sesong
• Det skal føres kjørebok som skal fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. november
• All kjøring skal foregå hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
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3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av ved i sekk, materialer og
verktøy for vedlikehold av seterhus er å anse som en kurant dispensasjonsgrunn
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Halvor Hektoen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av traktor til transport av ved i sekk, proviant og materialer,
til egen seter ved Vesl-Marsjøen. Kjøreruta går etter kjørespor fra Strålbergsætra i Rødalen
via Fallet til setrene som ligger nord for Vesl-Marsjøen.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 15. juni – 15. oktober årene 2016-2019
• Halvor Hektoen, Merete Hektoen og Asbjørn Strømseng kan benyttes som sjåfører
• Det gis tillatelse til tre turer per sesong
• Det skal føres kjørebok som skal fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. november
• All kjøring skal foregå hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av ved i sekk, materialer og
verktøy for vedlikehold av seterhus er å anse som en kurant dispensasjonsgrunn

68/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK
SØKER: GUNVEIG EIDE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunveig Eide dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av bil til transport av ved, proviant og materialer og utstyr.
Transporten vil følge kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til egen seter på
Staesvollen i Tynset kommune. Fram til setertaket er reparert gis det tillatelse til å kjøre
seks turer i tidsrommet 15. juni - 15. oktober, årene 2016-2019. Når setertaket er ferdig
reparert gis det fire turer årlig.
2. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:
• Dispensasjonen gjelder for kjøring etter den delen av kjøresporet til Staesvollen som
ligger i Tynset kommune
• Det skal føres felles kjørebok med Oppdal kommune. Kjøreboka må fylles ut før
kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Oppdal kommune etter endt sesong
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
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•

All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker

3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av materialer og verktøy for
vedlikehold av seterhus er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunveig Eide dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av bil til transport av ved, proviant og materialer og utstyr.
Transporten vil følge kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til egen seter på
Staesvollen i Tynset kommune. Fram til setertaket er reparert gis det tillatelse til å kjøre
seks turer i tidsrommet 15. juni - 15. oktober, årene 2016-2019. Når setertaket er ferdig
reparert gis det fire turer årlig.
2. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:
• Dispensasjonen gjelder for kjøring etter den delen av kjøresporet til Staesvollen som
ligger i Tynset kommune
• Det skal føres felles kjørebok med Oppdal kommune. Kjøreboka må fylles ut før
kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Oppdal kommune etter endt sesong
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av materialer og verktøy for
vedlikehold av seterhus er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.

69/16
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF I KOMMUNEPLANENS AREALDEL
OPFØRING AV TRIBUNE OG SCENE SPEKHOGGET
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §19-2 innvilges midlertidig dispensasjon til å sette
opp scene og tribune for bruk til kulturarrangement som skal skje i august 1 gang per år.
Dispensasjon innvilges med en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse for 2 år av
gangen i inntil 10 år. Videre bruk ut over 10 år vil kreve at området blir regulert gjennom en
reguleringsplan.
Dispensasjon gis med følgende vilkår:
• Scene og tribune fjernes før dispensasjonsperioden utløper.
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• Byggverkene krever tillatelse etter plan og bygningslovens § 20-1 med tilhørende
forskrifter, tillatelse til tiltak må fattes i eget vedtak.
• Vedtak om tillatelse til tiltak må foreligge før byggearbeidene kan igangsettes.
• All motorferdsel i utmark utenom byggeperioden må avklares med kommunen.
• Ved arrangementer må det etableres brannberedskap.
• Området rundt scene, tribune og ellers hvor folk ikke trenger å oppholde seg må sikres
mot trafikk for hindre unødvendig slitasje på naturen og for å hindre fallulykker og
liknende.
• Dersom ukjente automatisk fredede kulturminner oppdages og berøres av tiltaket, skal
arbeidet stanses umiddelbart. Dette gjelder også dersom kulturminnets sikringssone på
5 meter berøres av tiltaket. Melding skal i henhold til Lov om kulturminner § 8, annet
ledd straks sendes: Hedmark Fylkeskommune, Kulturavdelingen Postboks 4404, 2325
Hamar
• Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §19-2 innvilges midlertidig dispensasjon til å sette
opp scene og tribune for bruk til kulturarrangement som skal skje i august 1 gang per år.
Dispensasjon innvilges med en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse for 2 år av
gangen i inntil 10 år. Videre bruk ut over 10 år vil kreve at området blir regulert gjennom en
reguleringsplan.
Dispensasjon gis med følgende vilkår:
• Scene og tribune fjernes før dispensasjonsperioden utløper.
• Byggverkene krever tillatelse etter plan og bygningslovens § 20-1 med tilhørende
forskrifter, tillatelse til tiltak må fattes i eget vedtak.
• Vedtak om tillatelse til tiltak må foreligge før byggearbeidene kan igangsettes.
• All motorferdsel i utmark utenom byggeperioden må avklares med kommunen.
• Ved arrangementer må det etableres brannberedskap.
• Området rundt scene, tribune og ellers hvor folk ikke trenger å oppholde seg må sikres
mot trafikk for hindre unødvendig slitasje på naturen og for å hindre fallulykker og
liknende.
• Dersom ukjente automatisk fredede kulturminner oppdages og berøres av tiltaket, skal
arbeidet stanses umiddelbart. Dette gjelder også dersom kulturminnets sikringssone på
5 meter berøres av tiltaket. Melding skal i henhold til Lov om kulturminner § 8, annet
ledd straks sendes: Hedmark Fylkeskommune, Kulturavdelingen Postboks 4404, 2325
Hamar
• Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
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70/16
REGULERINGSPLAN MEIERIGATA - TYNSET SENTRUM
Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar å trekke reguleringsplan for Meierikvartalet, Plan ID R105.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar å trekke reguleringsplan for Meierikvartalet, Plan ID R105.

71/16
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 - UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG
ETTERSYN OG HØRING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommunal Planstrategi 2016-2019 på høring til
nabokommuner, fylkeskommunale og regionale myndigheter og legge den ut til offentlig
ettersyn i minimum 30 dager, jf. plan- og bygningslovens § 10-1.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommunal Planstrategi 2016-2019 på høring til
nabokommuner, fylkeskommunale og regionale myndigheter og legge den ut til offentlig
ettersyn i minimum 30 dager, jf. plan- og bygningslovens § 10-1.

72/16
OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN –
2. GANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, områdeplan for
serverpark i Tylldalen , plan-ID 201502, med:
Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201502, datert 27.05.16
Plankart, plan-ID 201502, datert 26.05.16
Planbeskrivelse, plan-ID 201502, datert 27.05.16
Konsekvensutredning, plan-ID 201502, datert 26.02.16
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, områdeplan for
serverpark i Tylldalen , plan-ID 201502, med:
Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201502, datert 27.05.16
Plankart, plan-ID 201502, datert 26.05.16
Planbeskrivelse, plan-ID 201502, datert 27.05.16
Konsekvensutredning, plan-ID 201502, datert 26.02.16

73/16
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å godkjenne årsregnskapet og årsmeldinga for 2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å godkjenne årsregnskapet og årsmeldinga for 2015.
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