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25/17
GODKJENNING AVMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
02.03.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 02.03.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 02.03.2017.

26/17
KLAGE PÅ JORDLOVSVEDTAK - FRADELING, GNR. 44 BNR 30 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar klagen fra Morten Terje Steen til følge, og omgjør
sitt tidligere vedtak i formannskapssak 145/16.
2. Tynset kommune, formannskapet, gir Morten Terje Steen tillatelse til omdisponering og
fradeling av eksisterende hytte med tilhørende anneks/uthus i Aumdalen på inntil 1,4
dekar stor tomt fra eiendommen gnr. 44. bnr. 30 i Tynset.
3. Fritidstomta gis nytt gnr/bnr, og avgrensinga av tomtearealet skjer i forbindelse med
oppmåling. Fritidseiendommen må sikres vegrett.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 9 og 12, og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til eiendommens arealressurser.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar klagen fra Morten Terje Steen til følge, og omgjør
sitt tidligere vedtak i formannskapssak 145/16.
2. Tynset kommune, formannskapet, gir Morten Terje Steen tillatelse til omdisponering og
fradeling av eksisterende hytte med tilhørende anneks/uthus i Aumdalen på inntil 1,4
dekar stor tomt fra eiendommen gnr. 44. bnr. 30 i Tynset.
3. Fritidstomta gis nytt gnr/bnr, og avgrensinga av tomtearealet skjer i forbindelse med
oppmåling. Fritidseiendommen må sikres vegrett.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 9 og 12, og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til eiendommens arealressurser.
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27/17
ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR, EIENDOMMEN, GNR. 127 BNR. 3 I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, imøtekommer søknad fra Christian Fredrik Steenland
og omgjør sitt tidligere vedtak i sak 93/15 av 20.08.2015, vedrørende vilkår om bosetting
på eiendommen Strømsengbakken, gnr. 127 m.fl. bnr. 3 m.fl., i Tynset.
2. Veltaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 11.

Vedtaket innebærer at søker innehar konsesjon på eiendommen Strømsengbakken, gnr. 127
m.fl. bnr. 3 m.fl. i Tynset uten konsesjonsvilkår, men med plikt etter gjeldende lovverk om å
drifte eiendommens landbruksarealer på en forsvarlig måte.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Per Hermann Køhn Hansæl:
Saken utsettes.
Forslaget fra Hansæl enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

28/17
KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 170 BNR 9 OG 63 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Svein-Tore Tandberg konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen Fortuna, gnr. 170 bnr. 9 og 63, samt andel i Storinnsjøen
Fjellsameie, gnr. 170 bnr. 1 og andel i Brentfjellet sameie, til en kjøpesum på kr
3 825 000.
2. Konsesjon gis på vilkår av at søker bosetter seg på eiendommen innen ett år, og bebor og
driver den i minst 5 år framover.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Svein-Tore Tandberg konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen Fortuna, gnr. 170 bnr. 9 og 63, samt andel i Storinnsjøen
Fjellsameie, gnr. 170 bnr. 1 og andel i Brentfjellet sameie, til en kjøpesum på kr
3 825 000.
2. Konsesjon gis på vilkår av at søker bosetter seg på eiendommen innen ett år, og bebor og
driver den i minst 5 år framover.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.

29/17
DELING AV EIENDOMMEN GNR. 93 M.FL. BNR. 32 M.FL. I TYNSET –
JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Siv Lena Austad-Eriksen følgende tillatelser:
• Fradeling av eiendommens bebyggelse og tun på inntil 5,1 dekar, del av gnr. 93 bnr 32
i Tynset. Arealformål på tunet skal fortsatt være LNF, og driveplikten på
jordbruksarealet skal opprettholdes.
• Omdisponering og fradeling av hytte på inntil 1,5 dekar tomt fra setervangen i
Lonsjølia, del av gnr. 98 bnr. 59 i Tynset. Hyttetomta tildeles nytt gnr/bnr, og må
sikres veirett.
2. Vilkår for delingstillatelsen er at eiendommens skogarealer og setervang videreselges til
eiere av aktivt drevne landbrukseiendommer innen 01.10.2017, til en pris som
landbruksmyndighetene kan godkjenne. Eventuelle rettigheter skal følge
landbruksarealene.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Siv Lena Austad-Eriksen følgende tillatelser:
• Fradeling av eiendommens bebyggelse og tun på inntil 5,1 dekar, del av gnr. 93 bnr 32
i Tynset. Arealformål på tunet skal fortsatt være LNF, og driveplikten på
jordbruksarealet skal opprettholdes.
• Omdisponering og fradeling av hytte på inntil 1,5 dekar tomt fra setervangen i
Lonsjølia, del av gnr. 98 bnr. 59 i Tynset. Hyttetomta tildeles nytt gnr/bnr, og må
sikres veirett.
2. Vilkår for delingstillatelsen er at eiendommens skogarealer og setervang videreselges til
eiere av aktivt drevne landbrukseiendommer innen 01.10.2017, til en pris som
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landbruksmyndighetene kan godkjenne. Eventuelle rettigheter skal følge
landbruksarealene.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12.

30/17
SØKNAD OM KONSESKJON PÅ ERVERV AV SETERTEIG GNR. 75 BNR. 40
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunn Kari Grue konsesjon på erverv at seterteigen
gnr. 75 bnr. 40 i Tynset, inkludert 10 stk beiterettigheter tilhørende teigen. Ervervet
godkjennes med en totalpris på kr 39 850.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet og rettighetene legges til søkers eiendom gnr. 79
m.fl. bnr. 24 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er hjemlet i konsesjonsloven § 9 og 11, og begrunnes med at det gir en
driftsmessig god løsning, samt ivaretar en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i
området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunn Kari Grue konsesjon på erverv at seterteigen
gnr. 75 bnr. 40 i Tynset, inkludert 10 stk beiterettigheter tilhørende teigen. Ervervet
godkjennes med en totalpris på kr 39 850.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet og rettighetene legges til søkers eiendom gnr. 79
m.fl. bnr. 24 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er hjemlet i konsesjonsloven § 9 og 11, og begrunnes med at det gir en
driftsmessig god løsning, samt ivaretar en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i
området.

31/17
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV GNR. 18 BNR. 15 OG 201 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kristoffer Svarstad Wiig og Anette Sæther
konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Øverby øvre, gnr. 18 bnr. 15 og 201 i
Tynset, til en pris av kr 2 000 000. Andeler og jaktrett i Tylldalen grunneierlag, samt
fiskerett i Finstadsjøen følger med konsesjonen.
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2. Det er et vilkår for konsesjon at Kristoffer Svarstad Wiig og Anette Sæther innen ett år fra
konsesjon er gitt, bosetter seg på eiendommen og bebor og driver denne minst fem år i
sammenheng.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet samsvarer med konsesjonslovens bestemmelser.
Behandling:
Nils Kristen Sandtrøen, AP, ble erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kristoffer Svarstad Wiig og Anette Sæther
konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Øverby øvre, gnr. 18 bnr. 15 og 201 i
Tynset, til en pris av kr 2 000 000. Andeler og jaktrett i Tylldalen grunneierlag, samt
fiskerett i Finstadsjøen følger med konsesjonen.
2. Det er et vilkår for konsesjon at Kristoffer Svarstad Wiig og Anette Sæther innen ett år fra
konsesjon er gitt, bosetter seg på eiendommen og bebor og driver denne minst fem år i
sammenheng.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet samsvarer med konsesjonslovens bestemmelser.

32/17
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NY BEHANDLING
SØKER: KIRSTEN ELVERHØI STØEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kirsten Elverhøi Støen dispensasjon fra forbudet
mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter og ATV med belter, til transport av
materialer og utstyr for vedlikehold av seterhus på Støsætra, samt proviant og utstyr ved
utleie. Transporten vil på barmark følge kjørespor fra Nedre Dølvad til Støsætra, og på
snødekket mark følge ubrøyta bilveg fra Orkelbogen til Nedre Dølvad, og videre etter
kjørespor. Grunnet omfattende kjøreskader i bløte myrpartier skal alt tyngre utstyr som
materialer, ved og lignende transporteres inn med snøskuter på frossen og snødekket mark
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Barmark
• Tillatelsen gjelder bruk av ATV med belter eller annet beltegående kjøretøy
• Det gis dispensasjon til inntil to turer på barmark hver sesong i perioden 20172020
• Det skal ikke kjøres etter 31. oktober hvert år
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•
•

Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok skal leveres Tynset
kommune etter endt barmarkssesong, senest 1. november
Kjøreskader fra tidligere transporter skal forsøkes flates ut ved at det kjøres slik at
kanter og rygger på tidligere og nye kjøreskader blir klemt ned. På denne måten
kan de gro igjen og bli borte etter hvert

Snødekket mark
• Tillatelsen gjelder bruk av snøskuter på frossen og snødekket mark
• Det gis dispensasjon til inntil fire turer hver vintersesong fra vårsesongen 2017
til 20.4.2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer
senere
• Det skal føres kjørebok ved hver tur. Kjøreboka fylles ut før hver tur. Kjørebok
skal leveres Tynset kommune etter endt vintersesong, senest 1. juni
Felles
• Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll
• Førere er Torey Kane Cothren, Per Olav Lyngstad, Torgeir Støen og Helge E.
Støen
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe
for naturmiljø og mennesker
• Dersom det oppdages villrein under kjøringa skal all transport umiddelbart
stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst
mulig
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte
vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av materialer og utstyr til seterhus, samt
transport av proviant og utstyr i forbindelse med utleie av setra er å anse som et «særlig
tilfelle»
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
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kirsten Elverhøi Støen dispensasjon fra forbudet
mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter og ATV med belter, til transport av
materialer og utstyr for vedlikehold av seterhus på Støsætra, samt proviant og utstyr ved
utleie. Transporten vil på barmark følge kjørespor fra Nedre Dølvad til Støsætra, og på
snødekket mark følge ubrøyta bilveg fra Orkelbogen til Nedre Dølvad, og videre etter
kjørespor. Grunnet omfattende kjøreskader i bløte myrpartier skal alt tyngre utstyr som
materialer, ved og lignende transporteres inn med snøskuter på frossen og snødekket mark
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Barmark
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•
•
•
•
•

Tillatelsen gjelder bruk av ATV med belter eller annet beltegående kjøretøy
Det gis dispensasjon til inntil to turer på barmark hver sesong i perioden 20172020
Det skal ikke kjøres etter 31. oktober hvert år
Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok skal leveres Tynset
kommune etter endt barmarkssesong, senest 1. november
Kjøreskader fra tidligere transporter skal forsøkes flates ut ved at det kjøres slik at
kanter og rygger på tidligere og nye kjøreskader blir klemt ned. På denne måten
kan de gro igjen og bli borte etter hvert

Snødekket mark
• Tillatelsen gjelder bruk av snøskuter på frossen og snødekket mark
• Det gis dispensasjon til inntil fire turer hver vintersesong fra vårsesongen 2017
til 20.4.2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer
senere
• Det skal føres kjørebok ved hver tur. Kjøreboka fylles ut før hver tur. Kjørebok
skal leveres Tynset kommune etter endt vintersesong, senest 1. juni
Felles
• Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll
• Førere er Torey Kane Cothren, Per Olav Lyngstad, Torgeir Støen og Helge E.
Støen
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe
for naturmiljø og mennesker
• Dersom det oppdages villrein under kjøringa skal all transport umiddelbart
stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst
mulig
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte
vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av materialer og utstyr til seterhus, samt
transport av proviant og utstyr i forbindelse med utleie av setra er å anse som et «særlig
tilfelle»
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
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33/17
UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I TYNSET KOMMUNE 2017-2022
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, sender følgende forskrift ut på høring, med frist for
uttalelse 6. april 2017:
FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK
Fastsatt av Tynset kommune dd.mm.2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med
31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Tynset kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med
15.mai
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, sender følgende forskrift ut på høring, med frist for
uttalelse 6. april 2017:
FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK
Fastsatt av Tynset kommune dd.mm.2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med
31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Tynset kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med
15.mai
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks
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34/17
DISPENSASJON FRA AREALFORMÅL KOMMUNEDELPLAN TYNSET
TETTSTED - OPPFØRING AV GARASJE, GNR/BNR 91/359
Rådmannens innstilling:
1 Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommunedelplan Tynset
tettsted for oppføring av garasje på eiendommen gnr. 91bnr. 359 i Tynset, med BYA
inntil 220 m2.
2 Det er et vilkår for dispensasjonen at tiltaket skal benyttes til boliggarasje og plasseres
som beskrevet i søknad om dispensasjon, mottatt 17.01.17.
3 Det er videre et vilkår for dispensasjonen at garasjen får samme taktekking som
bolighuset og at utvendig farge skal holdes i mørk fargeskala.
4 Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.
Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Punkt 3 i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 stemme mot 5.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1 Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommunedelplan Tynset
tettsted for oppføring av garasje på eiendommen gnr. 91bnr. 359 i Tynset, med BYA
inntil 220 m2.
2 Det er et vilkår for dispensasjonen at tiltaket skal benyttes til boliggarasje og plasseres
som beskrevet i søknad om dispensasjon, mottatt 17.01.17.
3 Det er videre et vilkår for dispensasjonen at garasjen får samme taktekking som
bolighuset og at utvendig farge skal holdes i mørk fargeskala.
4 Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.

35/17
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANBESTEMMELSENE - OPPSETTING
AV GARASJE/VEDBU PÅ FRITIDSEIENDOM, KVIKNE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra reguleringsplan R 69 Kamsteinen
hyttefelt § 3.1.1.
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2. Dispensasjonen gjelder både bebyggelsesgrad og antall bygninger. Formålet er oppføring
av uthus, som fjerde bygning, på eiendommen gnr./bnr. 167/239 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at det
foreligger klart større fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra reguleringsplan R 69 Kamsteinen
hyttefelt § 3.1.1.
2. Dispensasjonen gjelder både bebyggelsesgrad og antall bygninger. Formålet er oppføring
av uthus, som fjerde bygning, på eiendommen gnr./bnr. 167/239 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at det
foreligger klart større fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon.

36/17
TYNSET SMÅDYRKONTOR - SØKNAD OM STØTTE
Rådmannens innstilling:
Søknaden fra Tynset smådyrkontor AS om et tilskudd på kr 196 494 til kjøp av
blodprøvemaskiner og oppstallingsbur for hund og katt avslås.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Per Hermann Køhn Hansæl:
«avslås» i rådmannens innstilling byttes med «imøtekommes med kr 50 000».
Forslaget fra Hansæl vedtatt med 4 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Søknaden fra Tynset smådyrkontor AS om et tilskudd på kr 196 494 til kjøp av
blodprøvemaskiner og oppstallingsbur for hund og katt imøtekommes med kr 50 000.

37/17
FJELL IT - SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET
Rådmannens innstilling:
Søknaden fra Fjell IT AS imøtekommes med et tilskudd på kr 20 000.
Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske utgifter
foreligger.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknaden fra Fjell IT AS imøtekommes med et tilskudd på kr 20 000.
Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske utgifter
foreligger.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 14 av 14

