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44/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
14.04.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 14.04.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 14.04.2016.

45/16
KLAGESAK VEDR. KONSESJON FOR ERVERV AV DEL AV GNR. 71 BNR. 64
M.FL.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke Berit Christine Brændvangs klage på vedtak i
sak 94/15, til følge.
2. Vedtaket begrunnes med at det ikke er framkommet nye opplysninger.
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans, for endelig avgjørelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke Berit Christine Brændvangs klage på vedtak i
sak 94/15, til følge.
2. Vedtaket begrunnes med at det ikke er framkommet nye opplysninger.
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans, for endelig avgjørelse.

46/16
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM LEMPING AV
KONSESJONSVILKÅR VEDR. KONSESJON PÅ ERVERV AV DEL AV GNR. 71
BNR. 64
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke Håken Telgardsengets klage på vedtak i sak
95/15 til følge.
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2. Vedtaket begrunnes med at det ikke er framkommet nye opplysninger i klagen.
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans, for endelig avgjørelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke Håken Telgardsengets klage på vedtak i sak
95/15 til følge.
2. Vedtaket begrunnes med at det ikke er framkommet nye opplysninger i klagen.
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans, for endelig avgjørelse.

47/16
DISPENSASJONSSØKNAD HYTTEVEG, BOD, TERRASSE OG TILBYGG GNR
112/97
Rådmannens innstilling:
Det fattes følgende vedtak om dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.
1. Dispensasjon fra LNFR formålet til å oppgradere traktorvei til bilvei med en standard
som gjør den farbar med vanlig personbil innvilges.
2. Dispensasjon fra LNFR-formålet til oppføring av uthus på BYA 20 m2 innvilges med
forbehold om at byggeskikken i området følges. Byggeskikk avklares nærmere i
byggesøknaden.
3. Dispensasjon fra LNFR-formålet til oppføring av tilbygg på BYA 24 m2 innvilges med
forbehold om at byggeskikken i området følges. Byggeskikk avklares nærmere i
byggesøknaden.
Alle tiltakene krever i tillegg til dispensasjon tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.
Arbeidene kan derfor ikke igangsettes uten et at slik tillatelses foreligger.
Behandling:
Forslag fra uavh. repr. Berit Nordseth Moen:
Nytt punkt 4:
Dispensasjon fra LNFR-formålet til oppføring av terrasse/veranda som vist på kart 2 innvilges
med forbehold om at byggeskikken i området følges. Byggeskikk avklares nærmere i
byggesøknaden.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 stemme mot 6.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Det fattes følgende vedtak om dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.
1. Dispensasjon fra LNFR formålet til å oppgradere traktorvei til bilvei med en standard
som gjør den farbar med vanlig personbil innvilges.
2. Dispensasjon fra LNFR-formålet til oppføring av uthus på BYA 20 m2 innvilges med
forbehold om at byggeskikken i området følges. Byggeskikk avklares nærmere i
byggesøknaden.
3. Dispensasjon fra LNFR-formålet til oppføring av tilbygg på BYA 24 m2 innvilges med
forbehold om at byggeskikken i området følges. Byggeskikk avklares nærmere i
byggesøknaden.
Alle tiltakene krever i tillegg til dispensasjon tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.
Arbeidene kan derfor ikke igangsettes uten et at slik tillatelses foreligger.

48/16
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANBESTEMMELSE NR. 7 OG NR 11,
EIENDOMMEN "PÅSKEBU", GNR 91/283
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad om dispensasjon fra
kommuneplanbestemmelsene nr. 7 og nr. 11 i kommuneplan for Tynset 2002-2013.
2. Dispensasjonen innebærer tillatelse til to hytter på én fritidseiendom og at det kan bygges
hytte til erstatning for eksisterende i et LNF-område.
3. Det er et vilkår for dispensasjonen at ei eventuelt ny hytte oppføres i en byggeskikk som er
i tråd med byggeskikken i området.
4. Det er videre et vilkår at den nye hytta oppføres med samme grunnflate som den som
rives. Tillatelse til tiltak må søkes særskilt.
5. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
dispensasjonen ikke åpner for ny bruk av eiendommen og ikke tilsidesetter hensynet bak
kommuneplanbestemmelsene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad om dispensasjon fra
kommuneplanbestemmelsene nr. 7 og nr. 11 i kommuneplan for Tynset 2002-2013.
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2. Dispensasjonen innebærer tillatelse til to hytter på én fritidseiendom og at det kan bygges
hytte til erstatning for eksisterende i et LNF-område.
3. Det er et vilkår for dispensasjonen at ei eventuelt ny hytte oppføres i en byggeskikk som er
i tråd med byggeskikken i området.
4. Det er videre et vilkår at den nye hytta oppføres med samme grunnflate som den som
rives. Tillatelse til tiltak må søkes særskilt.
5. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
dispensasjonen ikke åpner for ny bruk av eiendommen og ikke tilsidesetter hensynet bak
kommuneplanbestemmelsene.

49/16
FRADELING AV KÅRBOLIG OG FRITIDSEIENDOM FRA EIENDOMMEN
GNR./BNR. 91/58 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gir Tynset kommune formannskapet
Solvor Ruud Rehder tillatelse til fradeling av Kårbolig på inntil 2 dekar stor tomt fra
eiendommen gnr./bnr. 91/58, som omsøkt.
2. Det gis dispensasjon fra kommunedelplan for Tynset tettsted og kommuneplanens
arealdel. i samsvar med plan- og bygningslovens § 19-2 mht. formålsendring fra LNFformål til boligformål for omsøkte parsell.
3. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 1 dekar stor parsell ved Stortjønna med påstående bebyggelse til fritidsformål fra
eiendommen gnr./bnr. 91/58 i Tynset, det er et vilkår for delingen at tomten ikke går ned
til strandkanten.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. formålsendring av landbruksareal til fritidsformål.
5. Fradelte parseller må sikres adkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4. Det
vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
6. Tomtenes arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at disse blir
mest mulig hensiktsmessige.
7. Eiendommens gjenværende arealer benyttes til landbruksformål.
8. Det vises ellers til Tynset formannskaps vedtak i sak02/16 etter jordloven.
Behandling:
Forslag fra uavh. repr. Berit Nordseth Moen:
Punkt 3 i rådmannens innstilling: «… inntil 1 dekar» endres til inntil 2 dekar.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 stemme mot 6.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gir Tynset kommune formannskapet
Solvor Ruud Rehder tillatelse til fradeling av Kårbolig på inntil 2 dekar stor tomt fra
eiendommen gnr./bnr. 91/58, som omsøkt.
2. Det gis dispensasjon fra kommunedelplan for Tynset tettsted og kommuneplanens
arealdel. i samsvar med plan- og bygningslovens § 19-2 mht. formålsendring fra LNFformål til boligformål for omsøkte parsell.
3. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 1 dekar stor parsell ved Stortjønna med påstående bebyggelse til fritidsformål fra
eiendommen gnr./bnr. 91/58 i Tynset, det er et vilkår for delingen at tomten ikke går ned
til strandkanten.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. formålsendring av landbruksareal til fritidsformål.
5. Fradelte parseller må sikres adkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4. Det
vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
6. Tomtenes arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at disse blir
mest mulig hensiktsmessige.
7. Eiendommens gjenværende arealer benyttes til landbruksformål.
8. Det vises ellers til Tynset formannskaps vedtak i sak02/16 etter jordloven.

50/16
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER, ALVDAL
OG TYNSET I ALVDAL OG TYNSET, FØRSTEGANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til kommunedelplan for Alvdal og Tynset med tilhørende tiltaksplan legges ut til
offentlig ettersyn og høring iht. plan- og bygningsloven § 11-14 med
1. Kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner
2. Vedlegg til planen: Formidlingsdokument, kulturminner i Alvdal og Tynset.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Forslag til kommunedelplan for Alvdal og Tynset med tilhørende tiltaksplan legges ut til
offentlig ettersyn og høring iht. plan- og bygningsloven § 11-14 med
1. Kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner
2. Vedlegg til planen: Formidlingsdokument, kulturminner i Alvdal og Tynset.
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