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26/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
12.02.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 12.02.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 12.02.2015.

27/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: CONRAD SCHÄRER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Conrad Schärer dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til
vedlikehold av seterhus og jaktbuer. Transporten vil følge ubrøyta langs Plasseterveien til
seter ved Grønntjønnan.
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 76/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april årene 2015-2017
• Det gis tillatelse til fire turer i året
• Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 til
vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift, og til jaktbuer uten veiforbindelse, anses
som kurant dispensasjonsgrunn
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.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Conrad Schärer dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til
vedlikehold av seterhus og jaktbuer. Transporten vil følge ubrøyta langs Plasseterveien til
seter ved Grønntjønnan.
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 76/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april årene 2015-2017
• Det gis tillatelse til fire turer i året
• Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 til
vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift, og til jaktbuer uten veiforbindelse, anses
som kurant dispensasjonsgrunn
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.

28/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: KJELL SCHÄRER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kjell Schärer dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til
vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Bjørgan Søndre på Kvikne,
langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan.
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 77/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar - 15. april årene 2015-2017
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
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4. 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 til
vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift anses som kurant dispensasjonsgrunn
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:
Forslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
Endring punkt 3 kulepunkt 1 i rådmannens innstilling:
1. januar endres til 1. desember.
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring vedtatt med 6 stemmer mot 1.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kjell Schärer dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til
vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Bjørgan Søndre på Kvikne,
langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan.
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 77/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. desember - 15. april årene 2015-2017
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 til
vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift anses som kurant dispensasjonsgrunn
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.

29/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: ARNE INGVAR NYMOEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Ingvar Nymoen dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til
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vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Didrikshaug på Kvikne,
langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan.
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 78/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april årene 2015-2017
• Det gis tillatelse til fire turer i året
• Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 til
vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift anses som kurant dispensasjonsgrunn
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:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Endring punkt 3 kulepunkt 1 i rådmannens innstilling:
1. januar endres til 1. desember.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 1.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Ingvar Nymoen dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til
vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Didrikshaug på Kvikne,
langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan.
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 78/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. desember - 15. april årene 2015-2017
• Det gis tillatelse til fire turer i året
• Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 til
vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift anses som kurant dispensasjonsgrunn
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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.

30/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: NILS-IVAR BØRLI
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nils-Ivar Børli dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av proviant, gass og materialer til
vedlikehold. Transporten vil følge kjørerute fra Børlia til seter ved Nappsjøen
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 49/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar - 20. april årene 2015-2017
• Det gir tillatelse til seks turer i året
• Nils-Ivar Børli, Marianne Børli og Ove Skagoset kan benyttes som sjåfører
• 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. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 proviant, gass og
materialer til vedlikehold til veiløs seter anses som kurant dispensasjonsgrunn.
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:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Fjerne kulepunkt 3 i punkt 3 i rådmannens innstilling.
Forslaget fra Sandbakken enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nils-Ivar Børli dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av proviant, gass og materialer til
vedlikehold. Transporten vil følge kjørerute fra Børlia til seter ved Nappsjøen
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 49/15)
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3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar - 20. april årene 2015-2017
• Det gir tillatelse til seks turer i året
• 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. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 proviant, gass og
materialer til vedlikehold til veiløs seter anses som kurant dispensasjonsgrunn.
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.

31/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: JUUL-ARNE SINNERUD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Juul-Arne Sinnerud dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av proviant og materialer til
vedlikehold. Transporten vil følge kjørerute fra Gardvikåsen via Rødalen, Fallet og inn til
seter ved Vesle Marsjøen.
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillat transport av ved (delegert vedtak 72/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar - 20. april årene 2015-2017
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• Juul-Arne Sinnerud og Arne Jakob Sinnerud kan benyttes som sjåfører
• Det skal føres felles kjørebok i Tynset og Alvdal. Kjøreboka skal fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Alvdal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 proviant og materialer
til vedlikehold av veiløs seter anses som kurant dispensasjonsgrunn
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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Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
Endring punkt 3 kulepunkt 1 i rådmannens innstilling:
1. januar endres til 1. desember.
Fjerne kulepunkt 3 i punkt 3 i rådmannens innstilling.
Omforent forslag fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Juul-Arne Sinnerud dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av proviant og materialer til
vedlikehold. Transporten vil følge kjørerute fra Gardvikåsen via Rødalen, Fallet og inn til
seter ved Vesle Marsjøen.
2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillat transport av ved (delegert vedtak 72/15)
3. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. desember - 20. april årene 2015-2017
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• Det skal føres felles kjørebok i Tynset og Alvdal. Kjøreboka skal fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Alvdal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
4. 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 proviant og materialer
til vedlikehold av veiløs seter anses som kurant dispensasjonsgrunn
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.

32/15
DELING AV GRUNNEIENDOM GID 49/1 - TILLEGG TIL GID 49/6 49/1
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av ca.
0,5 dekar stor parsell skogsmark fra gnr. 49 bnr. 1, som omsøkt.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. - formålsendring til boligformål.
3. Tilleggsarealets arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at
denne blir mest mulig hensiktsmessig, både for drift av tilliggende jordbruksareal og
utnyttelse av boligeiendommen.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av ca.
0,5 dekar stor parsell skogsmark fra gnr. 49 bnr. 1, som omsøkt.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. - formålsendring til boligformål.
3. Tilleggsarealets arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at
denne blir mest mulig hensiktsmessig, både for drift av tilliggende jordbruksareal og
utnyttelse av boligeiendommen.

33/15
REGULERINGSPLAN FOR JERNBANEKRYSSING GODTLANDSFLOEN TYNSET KOMMUNE FØRSTE GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar formannskapet å ikke fremme
reguleringsplan for jernbanekryssing Godtlandsfloen
Vedtaket begrunnes med at Formannskapet ønsker at Jernbaneverket legger fram et alternativt
forslag til reguleringsplan med fire planoverganger, hvor størst mulig grad av sikkerhet ut fra
tekniske muligheter synliggjøres.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
«fire planoverganger» i rådmannens innstilling endres til «fire og fem planoverganger».
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar formannskapet å ikke fremme
reguleringsplan for jernbanekryssing Godtlandsfloen
Vedtaket begrunnes med at Formannskapet ønsker at Jernbaneverket legger fram et alternativt
forslag til reguleringsplan med fire og fem planoverganger, hvor størst mulig grad av sikkerhet
ut fra tekniske muligheter synliggjøres.
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