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129/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
03.11.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 03.11.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 03.11.2016.

130/16
SØKNAD OM FRADELING AV BEBYGGELSE MED TOMT GNR. 124 BNR. 77
JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad om fradeling av tun og dyrkajord på til
sammen 15 dekar på eiendommen Brumoen gnr. 124 bnr. 77 på Fåset i Tynset. Det
fradelte arealet på Brumoen gis nytt matrikkelnummer.
2. Nytt driftssenter for søkers landbrukseiendom skal etter dette være Rytterbakken, gnr. 126
bnr. 4. De registrerte matrikkelnumrene under Brumoen, legges inn under dette
matrikkelnummeret. Rytterbakken vil med dette bli en konsesjonspliktig eiendom i
landbruket i Tynset.
3. Begrunnelsen for vedtaket er at det fradelte jordarealet er relativt kupert og ugunstig for
moderne landbruksdrift. Samtidig gir delingen en forsvarlig arronderingsmessig løsning,
samt bidrar til vern av arealressursene og sikrer et variert bosettingstilbud i området.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad om fradeling av tun og dyrkajord på til
sammen 15 dekar på eiendommen Brumoen gnr. 124 bnr. 77 på Fåset i Tynset. Det
fradelte arealet på Brumoen gis nytt matrikkelnummer.
2. Nytt driftssenter for søkers landbrukseiendom skal etter dette være Rytterbakken, gnr. 126
bnr. 4. De registrerte matrikkelnumrene under Brumoen, legges inn under dette
matrikkelnummeret. Rytterbakken vil med dette bli en konsesjonspliktig eiendom i
landbruket i Tynset.
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3. Begrunnelsen for vedtaket er at det fradelte jordarealet er relativt kupert og ugunstig for
moderne landbruksdrift. Samtidig gir delingen en forsvarlig arronderingsmessig løsning,
samt bidrar til vern av arealressursene og sikrer et variert bosettingstilbud i området.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12.

131/16
FRADELING AV BEBYGGELSE PÅ 5,4 DEKAR TOMT, GNR. 167 BNR. 7 I
TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad fra Hans Ivar Odden om fradeling av 5,4
dekar bebygd areal fra landbrukseiendommen, gnr 167 bnr 7 i Tynset.
2. Avslaget er hjemlet i jordloven §§ 1 og 12, og begrunnes med at delingen ikke er i
samsvar med jordlovens formål og ikke hensynstar vern av arealressursene.
Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

132/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: HANS MUSÆUS
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Vibeke og Hans Musæus om
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark Det gis tillatelse til inntil ti turer med
snøskuter fra Nytrøa til Sparsjøvollen eller fra gården Fossbakken i Tunndalen
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2016 - 2019
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Som sjåfør kan Hans, Vibeke og Thea Musæus benyttes
• Det skal føres kjærebok som skal fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport med snøskuter hindrer
brøyting av veien og ødeleggelse av skiløype
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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, innvilger søknad fra Vibeke og Hans Musæus om
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark Det gis tillatelse til inntil ti turer med
snøskuter fra Nytrøa til Sparsjøvollen eller fra gården Fossbakken i Tunndalen
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2016 - 2019
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Som sjåfør kan Hans, Vibeke og Thea Musæus benyttes
• Det skal føres kjærebok som skal fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport med snøskuter hindrer
brøyting av veien og ødeleggelse av skiløype
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.

133/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: JOSTEIN HAUGE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jostein Hauge dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus. Det
gis tillatelse til inntil fem turer per år med snøskuter fra Gammelutbyvangan til egen seter
med gnr. 75, brnr. 125, ved Milskiftvangan på Åsan
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. desember – 20. april årene 2016 - 2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Som sjåfør kan Jostein Hauge og Magni Eggen Hauge benyttes
• Det skal føres kjærebok som skal fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
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3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av materialer og utstyr
for vedlikehold av seterhus er å anse som et «særlig behov»
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 Jostein Hauge dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus. Det
gis tillatelse til inntil fem turer per år med snøskuter fra Gammelutbyvangan til egen seter
med gnr. 75, brnr. 125, ved Milskiftvangan på Åsan
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. desember – 20. april årene 2016 - 2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Som sjåfør kan Jostein Hauge og Magni Eggen Hauge benyttes
• Det skal føres kjærebok som skal fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av materialer og utstyr
for vedlikehold av seterhus er å anse som et «særlig behov»
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.

134/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: TYNSET TURLAG
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tynset turlag dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for å preparere traseer med snøskuter i og i omegn av Ripan
naturreservat, etter kartvedlegg
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2016 - 2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
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• Sjåfører for Tynset turlag kan benyttes
• Det skal kun kjøres etter etablerte stier og veger
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at preparering av turstier er et viktig
folkehelsetiltak og er å anse som et «særlig behov»
Dette vedtaket er kun gyldig i kombinasjon med dispensasjon fra verneforskriften for Ripan
naturreservat.
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 Tynset turlag dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for å preparere traseer med snøskuter i og i omegn av Ripan
naturreservat, etter kartvedlegg
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2016 - 2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Sjåfører for Tynset turlag kan benyttes
• Det skal kun kjøres etter etablerte stier og veger
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at preparering av turstier er et viktig
folkehelsetiltak og er å anse som et «særlig behov»
Dette vedtaket er kun gyldig i kombinasjon med dispensasjon fra verneforskriften for Ripan
naturreservat.
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.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 8 av 15

135/16
TILTAK I RIPAN NATURRESERVAT - VURDERING ETTER
FREDNINGSFORSKRIFTA
SØKER: TYNSET TURLAG
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tynset turlag dispensasjon fra forskrift om fredning
av Ripan naturreservat til å preparere traseer med snøskuter i Ripan naturreservat
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2016 - 2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Sjåfører for Tynset turlag kan benyttes
• Det skal kun kjøres etter etablerte stier og veger
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om fredning av Ripan naturreservat, punkt 3 og
begrunnes med at omsøkte tiltak er et spesielt 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 Tynset turlag dispensasjon fra forskrift om fredning
av Ripan naturreservat til å preparere traseer med snøskuter i Ripan naturreservat
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2016 - 2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Sjåfører for Tynset turlag kan benyttes
• Det skal kun kjøres etter etablerte stier og veger
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om fredning av Ripan naturreservat, punkt 3 og
begrunnes med at omsøkte tiltak er et spesielt 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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136/16
BEHANDLING AV KLAGE - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen på vedtak i sak 94/16, 15.9.2016 til
følge
2. Vedtaket begrunnes med at omsøkte Kletten elgvald ikke oppfyller kravet til minsteareal i
gjeldende forskrift
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark for behandling og endelig avgjørelse
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen på vedtak i sak 94/16, 15.9.2016 til
følge
2. Vedtaket begrunnes med at omsøkte Kletten elgvald ikke oppfyller kravet til minsteareal i
gjeldende forskrift
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark for behandling og endelig avgjørelse

137/16
REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG
IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fremmer formannskapet i Tynset kommune
detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, og vedtar å legge
planen ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, datert 11.11.16
2. Plankart, datert 11.11.16
3. Planbeskrivelse, datert 11.11.16
4. ROS-analyse, datert 11.11.16
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fremmer formannskapet i Tynset kommune
detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, og vedtar å legge
planen ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, datert 11.11.16
2. Plankart, datert 11.11.16
3. Planbeskrivelse, datert 11.11.16
4. ROS-analyse, datert 11.11.16
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138/16
SØKNAD DELING AV LANDBRUKSEIEINDOM GNR 56 BNR 7
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 8,0 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra
eiendommen gnr./bnr. 56/7, skogteig på ca. 3,7 dekar mellom fylkesvei 681 og jernbanen
skal følge boligeiendommen.
2. Videre gis det etter plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, også tillatelse til fradeling av
1,0 dekar stor parsell med påstående seterbebyggelse til fritidsformål fra eiendommen
gnr./bnr. 75/40.
3. Etter samme lovparagraf fradeles øvrige arealer, dvs. dyrka mark, skog og utmarksteiger
med rettigheter, som tilleggsarealer til gardsbruk i drift. Teigenes arealformål
opprettholdes.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og setertunet til fritidsformål.
5. Fradelt parseller med gardsbebyggelse og seterbebyggelse må sikres atkomst iht. plan- og
bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og
avløp.
6. For øvrige vilkår vises til jordlovsvedtaket i utvalgssak 101/16, og kommuneplanens
bestemmelser
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Rådmannens innstilling, punkt 2:
1,0 dekar endres til 1,5 dekar.
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 8,0 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra
eiendommen gnr./bnr. 56/7, skogteig på ca. 3,7 dekar mellom fylkesvei 681 og jernbanen
skal følge boligeiendommen.
2. Videre gis det etter plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, også tillatelse til fradeling av
1,5 dekar stor parsell med påstående seterbebyggelse til fritidsformål fra eiendommen
gnr./bnr. 75/40.
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3. Etter samme lovparagraf fradeles øvrige arealer, dvs. dyrka mark, skog og utmarksteiger
med rettigheter, som tilleggsarealer til gardsbruk i drift. Teigenes arealformål
opprettholdes.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og setertunet til fritidsformål.
5. Fradelt parseller med gardsbebyggelse og seterbebyggelse må sikres atkomst iht. plan- og
bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og
avløp.
6. For øvrige vilkår vises til jordlovsvedtaket i utvalgssak 101/16, og kommuneplanens
bestemmelser

139/16
FRADELING GID 103/3
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 4,0 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra
eiendommen gnr./bnr. 103/3.
2. Etter samme lovparagraf fradeles øvrige arealer, dvs. dyrka mark, skog og utmarksteiger
med rettigheter, som tilleggsarealer til gardsbruk i drift. Teigenes arealformål
opprettholdes.
3. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og setertunet til fritidsformål.
4. Fradelt parsell med gardsbebyggelse må sikres atkomst iht. plan- og bygningslovens § 274. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
5. For øvrige vilkår vises til jordlovsvedtaket i utvalgssak 110/16, og kommuneplanens
bestemmelser
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 4,0 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra
eiendommen gnr./bnr. 103/3.
2. Etter samme lovparagraf fradeles øvrige arealer, dvs. dyrka mark, skog og utmarksteiger
med rettigheter, som tilleggsarealer til gardsbruk i drift. Teigenes arealformål
opprettholdes.
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3. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og setertunet til fritidsformål.
4. Fradelt parsell med gardsbebyggelse må sikres atkomst iht. plan- og bygningslovens § 274. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
5. For øvrige vilkår vises til jordlovsvedtaket i utvalgssak 110/16, og kommuneplanens
bestemmelser

140/16
SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL GJERDE VED
HOLMENGARDEN/PARKVEIEN 3
Rådmannens innstilling:
Søknaden om dekning av kostnadene forbundet med å sette opp gjerde ved eiendommen
Holmengarden/Parkveien 3 avslås.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknaden om dekning av kostnadene forbundet med å sette opp gjerde ved eiendommen
Holmengarden/Parkveien 3 avslås.

141/16
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017
Rådmannens innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2017 - 2020 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2017 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2. Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 25 435 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 13 av 15

2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyrvirksomhetsplanen.
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3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2017
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2017.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2017 - 2020 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2017 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2. Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 25 435 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyrvirksomhetsplanen.
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3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2017
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2017.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
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