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51/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
07.04.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 07.04.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 07.04.2017.

52/17
FRADELING AV SETERBEBYGGELSE PÅ TOMT FRA GNR. 91 BNR.58 I TYNSET
- JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Martin Ruud Rehder tillatelse til omdisponering og
fradeling av en inntil 800 m2 stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr. 91 m.fl.
bnr. 58 m.fl. i Tynset.
Den bebygde parsellen ligger på setereiendommen gnr. 98 bnr. 100, og må tildeles nytt
gnr/bnr og sikres ny atkomst.
2. Delingstillatelsen gis på vilkår av at resten av setereiendommen gnr. 98 bnr. 100, dvs. om
lag 8 dekar fulldyrka setervoll m/eventuelle tilhørende rettigheter, videreselges til en av de
to andre tilgrensende setereiendommene på Svartbergvangen innen 01.12.2017.
3. Vedtaket omfatter 300 m2 dyrkbar/fulldyrka mark og 500 m2 jorddekt fastmark, og er
fattet med hjemmel i jordloven, §§ 9 og 12.
4. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ivaretar hensynet til vern av arealressursene i
landbruket.
Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 mot 6 stemmer.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Martin Ruud Rehder tillatelse til omdisponering og
fradeling av en inntil 800 m2 stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr. 91 m.fl.
bnr. 58 m.fl. i Tynset.
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Den bebygde parsellen ligger på setereiendommen gnr. 98 bnr. 100, og må tildeles nytt
gnr/bnr og sikres ny atkomst.
2. Delingstillatelsen gis på vilkår av at resten av setereiendommen gnr. 98 bnr. 100, dvs. om
lag 8 dekar fulldyrka setervoll m/eventuelle tilhørende rettigheter, videreselges til en av de
to andre tilgrensende setereiendommene på Svartbergvangen innen 01.12.2017.
3. Vedtaket omfatter 300 m2 dyrkbar/fulldyrka mark og 500 m2 jorddekt fastmark, og er
fattet med hjemmel i jordloven, §§ 9 og 12.
4. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ivaretar hensynet til vern av arealressursene i
landbruket.

53/17
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN KVERNBEKKEN HYTTEOMRÅDE STØRRELSE PÅ HOVEDBYGG - FRITIDSBOLIG- GNR/BNR 167/287
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger dispensasjon fra planbestemmelser i
reguleringsplan R 96 – Kvernbekken hytteområde på Kvikne, for eiendommen gnr./bnr.
167/287 i Tynset.
2. Dispensasjonen gjelder hovedhyttas størrelse. Hovedhytta kan oppføres med et totalt BYA
på 97 m2.
3. Det er et vilkår for dispensasjonen at eiendommens behov for uthus dekkes av boder i
hytta.
4. Det er videre et vilkår at eiendommen gnr./bnr. 167/287 etter dette kun kan bebygges med
ytterligere ett bygg innenfor den begrensning av størrelser som reguleringsplanen gir.
5. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene er større enn ulempene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger dispensasjon fra planbestemmelser i
reguleringsplan R 96 – Kvernbekken hytteområde på Kvikne, for eiendommen gnr./bnr.
167/287 i Tynset.
2. Dispensasjonen gjelder hovedhyttas størrelse. Hovedhytta kan oppføres med et totalt BYA
på 97 m2.
3. Det er et vilkår for dispensasjonen at eiendommens behov for uthus dekkes av boder i
hytta.
4. Det er videre et vilkår at eiendommen gnr./bnr. 167/287 etter dette kun kan bebygges med
ytterligere ett bygg innenfor den begrensning av størrelser som reguleringsplanen gir.
5. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene er større enn ulempene.
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54/17
MOTORFERDSEL - UTVIDA BRUK AV MOTORBÅTEN SAVAL1
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Savalen drift v/ Trond Ola Hektoen tillatelse til bruk
av motorbåten Saval1 på Savalen mellom klokka 18.00 og 24.00, seks ganger per
sommersesong
2. Tillatelsen er en utvidelse av gjeldende tillatelse for bruk av motorbåt på Savalen, gitt i Fsak 60/14
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset
kommune § 6, og begrunnes med at en utvidelse av gjeldende tillatelse er å anse som et
særlig behov
Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Savalen drift v/ Trond Ola Hektoen tillatelse til
bruk av motorbåten Saval1 på Savalen mellom kl. 18.00 og kl. 24.00, seks ganger per
sommersesong (1. juni – 30. september), årene 2017-2018
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Savalen fiskeforening skal varsles i forkant av hver tur etter kl. 18.00
• Saval1 skal følge en fastsatt kjørerute avtalt med Savalen fiskeforening
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag,
Tynset kommune § 6, og begrunnes med at en utvidelse av gjeldende tillatelse er å
anse som et særlig behov

Formannskapets omforente forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Savalen drift v/ Trond Ola Hektoen tillatelse til
bruk av motorbåten Saval1 på Savalen mellom kl. 18.00 og kl. 24.00, seks ganger per
sommersesong (1. juni – 30. september), årene 2017-2018
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Savalen fiskeforening skal varsles i forkant av hver tur etter kl. 18.00
• Saval1 skal følge en fastsatt kjørerute avtalt med Savalen fiskeforening
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag,
Tynset kommune § 6, og begrunnes med at en utvidelse av gjeldende tillatelse er å
anse som et særlig behov
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