TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møtested: Storstuggu, Røros
Møtedato: 02.11.2017
Tid:
12:00
09:00–11:00 Felles formannskapsmøte med Røros
Til stede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Merete Myhre Moen
Varaordfører
Tone Hagen
Medlem
Stein Tronsmoen
Medlem
Per Hermann Køhn Hansæl
Medlem
Terje Hylen
Medlem
Margit Wang
Medlem
Berit Nordseth Moen

Forfall Møtt for

Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

140/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FORMANNSKAPET DEN 19.10.2017
141/17
SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR 167 BNR 7 I
TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
142/17
DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE I
KVERNBEKKEN HYTTEOMRÅDE – ETABLERING AV
MINIRENSEANLEGG TILKNYTTET VANNKLOSETT
143/17
DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSER I
REGULERINGSPLAN FOR AUMDALEN – OPPFØRING AV
NY SETERSTUE
144/17
DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT ETTER BRANN
– SAVALEN APPARTEMENTSHOTELL
145/17
STØTTE TIL TV-PRODUKSJON FRA SAVALEN - ØKNING
AV BEVILGNING
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140/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
19.10.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 19.10.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 19.10.2017.

141/17
SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR 167 BNR 7 I TYNSET JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Hans Ivar Odden tillatelse til deling av
eiendommen, gnr 167 bnr 7 i Tynset, på følgende måte:
• Eiendommens hovedbøl Helgesgård deles fra og omdisponeres til boligformål
• Bebyggelsen på Nordre Odden deles fra på inntil 2 dekar tomt og omdisponeres til
fritidsformål. Fritidstomta må sikres vegrett.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens øvrige arealer med fulldyrka jord, skog og
utmarkareal, samt beite- og jaktrettigheter, selges som tillegg til gårdsbruk i aktiv drift,
innen 01. mars 2018.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gårdsbruk i drift, og at delingen ivaretar hensynet til vern av
arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Hans Ivar Odden tillatelse til deling av
eiendommen, gnr 167 bnr 7 i Tynset, på følgende måte:
• Eiendommens hovedbøl Helgesgård deles fra og omdisponeres til boligformål
• Bebyggelsen på Nordre Odden deles fra på inntil 2 dekar tomt og omdisponeres til
fritidsformål. Fritidstomta må sikres vegrett.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens øvrige arealer med fulldyrka jord, skog og
utmarkareal, samt beite- og jaktrettigheter, selges som tillegg til gårdsbruk i aktiv drift,
innen 01. mars 2018.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gårdsbruk i drift, og at delingen ivaretar hensynet til vern av
arealressursene.

142/17
DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE I KVERNBEKKEN
HYTTEOMRÅDE – ETABLERING AV MINIRENSEANLEGG TILKNYTTET
VANNKLOSETT
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon fra planbestemmelser om
renseløsning av avløpsvann i reguleringsplan R95 Kvernbekken hytteområde § 1.1.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at en
dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak planen. Fordelene anses ikke som større enn
ulempene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon fra planbestemmelser om
renseløsning av avløpsvann i reguleringsplan R95 Kvernbekken hytteområde § 1.1.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at en
dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak planen. Fordelene anses ikke som større enn
ulempene.

143/17
DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN FOR
AUMDALEN – OPPFØRING AV NY SETERSTUE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon fra planbestemmelser i
forbindelse med omsøkt bebyggelse av ny seterstue på Kurøsta, i Tynset, gnr/bnr. 39/36.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at en
dispensasjon vil tilsidesette kommunale hensyn bak planen, og at fordelene anses ikke som
større enn ulempene.
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Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
1. Tynset kommune, formannskapet, godkjenner søknad om dispensasjon fra
planbestemmelser i forbindelse med omsøkt bebyggelse av ny seterstue på Kurøsta, i
Tynset, gnr/bnr. 39/36.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at en
dispensasjon vil gi en større bruksfrekvens av eiendommen, og at fordelene anses som
større enn ulempene.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt med 7 stemmer mot 0 stemmer for rådmannens
innstilling.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, godkjenner søknad om dispensasjon fra
planbestemmelser i forbindelse med omsøkt bebyggelse av ny seterstue på Kurøsta, i
Tynset, gnr/bnr. 39/36.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at en
dispensasjon vil gi en større bruksfrekvens av eiendommen, og at fordelene anses som
større enn ulempene.

144/17
DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT ETTER BRANN – SAVALEN
APPARTEMENTSHOTELL
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon om å fravike fra noen
paragrafer i gjeldende TEK som omsøkt på gjenstående bygg på Savalen
Appartementshotell.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at en
dispensasjon vil tilsidesette nasjonale hensyn bak loven. Fordelene anses ikke som større
enn ulempene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon om å fravike fra noen
paragrafer i gjeldende TEK som omsøkt på gjenstående bygg på Savalen
Appartementshotell.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at en
dispensasjon vil tilsidesette nasjonale hensyn bak loven. Fordelene anses ikke som større
enn ulempene.
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145/17
STØTTE TIL TV-PRODUKSJON FRA SAVALEN - ØKNING AV BEVILGNING
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger ytterligere kr 50 000 til produksjonen av TV2-programmet «En bit
av Norge» som planlegges produsert på Savalen i desember 2017. Total bevilgning til
prosjektet blir dermed kr 200 000.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger ytterligere kr 50 000 til produksjonen av TV2-programmet «En bit
av Norge» som planlegges produsert på Savalen i desember 2017. Total bevilgning til
prosjektet blir dermed kr 200 000.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 6 av 6

