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83/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
23.06.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 23.06.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 23.06.2016.

84/16
KLAGESAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM,
RØSTVANGEN - 137/1
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke Birger Solbergs klage på vedtak i sak 34/16 til
følge.
2. Vedtaket begrunnes med at det gjennom klagen ikke er framkommet nye opplysninger av
betydning.
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans, for behandling og endelig
avgjørelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke Birger Solbergs klage på vedtak i sak 34/16 til
følge.
2. Vedtaket begrunnes med at det gjennom klagen ikke er framkommet nye opplysninger av
betydning.
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans, for behandling og endelig
avgjørelse.
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85/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM, GNR 50 BNR 22
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Morten Storeng konsesjon på erverv av teig på 48,3
dekar jord og skog fra eiendommen gnr. 50 bnr. 22 i Tynset. Teigen erverves for 206 300
kroner.
2. Det er et vilkår at konsesjonsteigen legges til søkers landbrukseiendom Storeng, gnr. 50
m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning, samt ivareta hensynet til helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Morten Storeng konsesjon på erverv av teig på 48,3
dekar jord og skog fra eiendommen gnr. 50 bnr. 22 i Tynset. Teigen erverves for 206 300
kroner.
2. Det er et vilkår at konsesjonsteigen legges til søkers landbrukseiendom Storeng, gnr. 50
m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning, samt ivareta hensynet til helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet.

86/16
KRAV OM REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR - FUNDINMAGASINET,
EINUNNA, SAVALEN OG OVERFØRINGEN FRA GLOMMA TIL RENDALEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune ber om en revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen der det blir
sett på følgende tema:
− Tidlig oppfylling av Savalenmagasinet om våren
− Redusere reguleringsvindu i Savalen sommer og høst, for å hindre erosjon
− Gytebekker i Savalen bør restaureres slik at bestanden kan opprettholdes uten
utsetting. Fram til bestanden klarer seg uten utsetting, bør utsetting av aure fortsette på
dagens nivå
Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Rådmannens innstilling, siste strekpunkt, første setning: Stryke «uten utsetting».
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Forslaget fra Nordseth Moen vedtatt med 6 stemmer mot 1.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune ber om en revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen der det blir
sett på følgende tema:
− Tidlig oppfylling av Savalenmagasinet om våren
− Redusere reguleringsvindu i Savalen sommer og høst, for å hindre erosjon
− Gytebekker i Savalen bør restaureres slik at bestanden kan opprettholdes. Fram til
bestanden klarer seg uten utsetting, bør utsetting av aure fortsette på dagens nivå

87/16
DISPENSASJON - ANNEKS GBNR 125/49
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon til å oppføre et anneks
på 20 m2 som omsøkt på gnr/bnr 125/49 i Savalbete hyttefelt.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon til å oppføre et anneks
på 20 m2 som omsøkt på gnr/bnr 125/49 i Savalbete hyttefelt.

88/16
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - FJØLJEBUENGET SAVALEN
TOMT NR 2
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra bestemmelse nr. 1.3 i
bebyggelsesplan nr. 5 «Fjøljebuenget ved Savalen» for oppføring av fritidsbolig på gnr.
111 bnr. 134 i Tynset.
2. Det er et vilkår for dispensasjonen at det ikke seinere vil bli gitt tillatelse til oppføring av
anneks på eiendommen.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
dispensasjon ikke tilsidesetter hensyn bak planen og at fordelene anses klart større enn
ulempene.
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Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra bestemmelse nr. 1.3 i
bebyggelsesplan nr. 5 «Fjøljebuenget ved Savalen» for oppføring av fritidsbolig på gnr.
111 bnr. 134 i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
dispensasjon ikke tilsidesetter hensyn bak planen og at fordelene anses klart større enn
ulempene.

89/16
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN PLAN-ID R108A
AUMA FJELLBRUDD
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon for utvidelse av
formålsområdet M2 i gjeldendereguleringsplan plan-ID R108a Auma fjellbrudd inn i område
VS1 i henhold til vedlagte kartskisse.
Formålet med dispensasjonen er å kunne fortsette drifta i påvente av ny igangsatt
reguleringsplan. Dispensasjon innvilges med en varighet på inntil 1 år.
Området vil få tilsvarende bestemmelser som M2 i gjeldende reguleringsplan plan-ID R108a).
Dispensasjon gis under forutsetning av at Direktoratet for mineralforvaltning gir konsesjon for
drift utenfor gjeldende konsesjonsgrense og at det foreligger en gyldig driftsplan.
Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Det er ikke tillatt
å skade eller skjemme fredede kulturminner eller dens sikringssone på 5 meter, jf. kml. §§ 3
og 6.
Dispensasjon gis med begrunnelse av at området er i aktiv drift i dag, uten større utfordringer.
Ressursen er av god kvalitet, og er ettertraktet i markedet til plastringsstein og pukk. Det er
igangsatt reguleringsplanarbeid for utvidelse av det omsøkte området.
Kommunen vurderer at tiltaket ikke har negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
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Behandling:
Per Hermann Køhn Hansæl, SP, ble erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon for utvidelse av
formålsområdet M2 i gjeldendereguleringsplan plan-ID R108a Auma fjellbrudd inn i område
VS1 i henhold til vedlagte kartskisse.
Formålet med dispensasjonen er å kunne fortsette drifta i påvente av ny igangsatt
reguleringsplan. Dispensasjon innvilges med en varighet på inntil 1 år.
Området vil få tilsvarende bestemmelser som M2 i gjeldende reguleringsplan plan-ID R108a).
Dispensasjon gis under forutsetning av at Direktoratet for mineralforvaltning gir konsesjon for
drift utenfor gjeldende konsesjonsgrense og at det foreligger en gyldig driftsplan.
Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Det er ikke tillatt
å skade eller skjemme fredede kulturminner eller dens sikringssone på 5 meter, jf. kml. §§ 3
og 6.
Dispensasjon gis med begrunnelse av at området er i aktiv drift i dag, uten større utfordringer.
Ressursen er av god kvalitet, og er ettertraktet i markedet til plastringsstein og pukk. Det er
igangsatt reguleringsplanarbeid for utvidelse av det omsøkte området.
Kommunen vurderer at tiltaket ikke har negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

90/16
MINDRE REGULERINGSENDRING AV FORTAUSLØSNING PÅ JØRGENSMOEN
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan og bygningsloven § 12 – 14 vedtar formannskapet i Tynset kommune
mindre reguleringsendring av fortausløsning for Jørgensmoen boligområde, Plan ID R99c,
med planbestemmelser og plankart datert 28.06.16, og planbeskrivelse og ROS-analyse datert
05.07.15.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan og bygningsloven § 12 – 14 vedtar formannskapet i Tynset kommune
mindre reguleringsendring av fortausløsning for Jørgensmoen boligområde, Plan ID R99c,
med planbestemmelser og plankart datert 28.06.16, og planbeskrivelse og ROS-analyse datert
05.07.15.
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91/16
REGULERINGSENDRING RAMMSMOEN KVARTALET,
2. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
Rammsmoen terrasse, plan Id R85b Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
2. Plankart over bakken med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
3. Plankart under bakken med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
4. Reguleringsbestemmelser med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
5. ROS-analyse med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
Rammsmoen terrasse, plan Id R85b Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
2. Plankart over bakken med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
3. Plankart under bakken med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
4. Reguleringsbestemmelser med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
5. ROS-analyse med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
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