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117/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
03.09.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 03.09.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 03.09.2015.

118/15
FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL FRITIDSBOLIG GNR/BNR 121/1 I
TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ole Kristoffer Løkken tillatelse til fradeling og
omdisponering av inntil 200 m2 fulldyrka mark fra sin setervang ved Belsvikvangen, på
Savalen, gnr. 121 mfl. bnr. 1 mfl. i Tynset og Alvdal.
2. Det er et vilkår at det fradelte arealet tillegges fritidseiendommen, gnr. 124 bnr. 287 i
Tynset. Tomtetillegget skal utformes på en måte som gir en best mulig arronderingsmessig løsning for den jordbruksmessige drifta av setervangen.
3. Det er videre et vilkår at det ikke følger rettigheter med det fradelte arealet
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Endring punkt 1:
Tynset kommune, formannskapet, gir Ole Kristoffer Løkken tillatelse til fradeling og
omdisponering av inntil 600 m2 fulldyrka mark som omsøkt, fra sin setervang ved
Belsvikvangen på Savalen, gnr. 121 mfl. bnr. 1 mfl. i Tynset og Alvdal.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ole Kristoffer Løkken tillatelse til fradeling og
omdisponering av inntil 600 m2 fulldyrka mark som omsøkt, fra sin setervang ved
Belsvikvangen på Savalen, gnr. 121 mfl. bnr. 1 mfl. i Tynset og Alvdal.
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2. Det er et vilkår at det fradelte arealet tillegges fritidseiendommen, gnr. 124 bnr. 287 i
Tynset. Tomtetillegget skal utformes på en måte som gir en best mulig arronderingsmessig løsning for den jordbruksmessige drifta av setervangen.
3. Det er videre et vilkår at det ikke følger rettigheter med det fradelte arealet
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12.

119/15
KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL - GNR/BNR 91/183 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Barstad konsesjon på erverv av gnr. 91 bnr. 183,
med eventuelle tilhørende rettigheter, i Tynset. Konsesjonseiendommen erverves til en
pris av kr 50 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Hansælplassen, gnr. 93 m.fl. bnr. 30 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for drifts- og arronderingsmessige gode løsninger, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkernes eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Barstad konsesjon på erverv av gnr. 91 bnr. 183,
med eventuelle tilhørende rettigheter, i Tynset. Konsesjonseiendommen erverves til en
pris av kr 50 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Hansælplassen, gnr. 93 m.fl. bnr. 30 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for drifts- og arronderingsmessige gode løsninger, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkernes eiendom.

120/15
SØKNAD OM OPPRETTING ELLER ENDRING AV MATRIKKELENHET GID
105/3
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 1,0 dekar stor parsell med påstående seterbebyggelse på Livangen til fritidsformål
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fra eiendommen gnr/bnr 105/3, tilhørende landbrukseiendommen Øianenget gnr. 4 bnr. 83
i Alvdal.
2. Det er et vilkår for fradelingen at den 1/5-part store andelen gnr. 105 bnr. 3 har i Livangen
seterskogsameie, inkludert de tilhørende rettigheter, selges til aktive bruk i drift i området,
eller fortsatt følger eiendommen gnr.4 bnr.83 i Alvdal, og at teigenes arealformål
opprettholdes.
3. Etter fradelingen skal eiendommen matrikuleres med nytt- eget gnr./bnr.
Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig, både for bruk av fritidseiendommen, landbruksdrift på
gjenværende arealer og allmenhetens ferdsel.
4. Fradelt parsell med seterbebyggelse må sikres atkomst iht. plan- og bygningslovens § 274. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
5. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring av setertunet til fritidsformål.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Endring punkt 1 og 3:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av inntil
5,2 dekar stor parsell som omsøkt, med påstående seterbebyggelse på Livangen til
fritidsformål fra eiendommen gnr/bnr 105/3, tilhørende landbrukseiendommen Øianenget gnr.
4 bnr. 83 i Alvdal.
Stryke siste setning i punkt 3.
Forslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
Endring punkt 1:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av inntil 2
dekar stor parsell, med påstående seterbebyggelse på Livangen til fritidsformål fra
eiendommen gnr/bnr 105/3, tilhørende landbrukseiendommen Øianenget gnr. 4 bnr. 83 i
Alvdal.
Forslaget fra Salbu vedtatt med 5 stemmer mot 2.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 5,2 dekar stor parsell med påstående seterbebyggelse på Livangen til fritidsformål
fra eiendommen gnr/bnr 105/3, tilhørende landbrukseiendommen Øianenget gnr. 4 bnr. 83
i Alvdal.
2. Det er et vilkår for fradelingen at den 1/5-part store andelen gnr. 105 bnr. 3 har i Livangen
seterskogsameie, inkludert de tilhørende rettigheter, selges til aktive bruk i drift i området,
eller fortsatt følger eiendommen gnr.4 bnr.83 i Alvdal, og at teigenes arealformål
opprettholdes.
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3. Etter fradelingen skal eiendommen matrikuleres med nytt- eget gnr./bnr.
4. Fradelt parsell med seterbebyggelse må sikres atkomst iht. plan- og bygningslovens § 274. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
5. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring av setertunet til fritidsformål.

121/15
HØRING - EIENDOMSSKATT PÅ ARBEIDSMASKINER MV I VERK OG BRUK
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune ber regjeringen forkaste forslagene om at produksjonsutstyr og
produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal inngå i skattegrunnlaget og avviklingen av begrepet
verk og bruk.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune ber regjeringen forkaste forslagene om at produksjonsutstyr og
produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal inngå i skattegrunnlaget og avviklingen av begrepet
verk og bruk.

122/15
KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2015 - 2027 2. GANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet anbefaler Kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
A)
I henhold til plan og bygningslovens § 11-15 vedtar Kommunestyret i Tynset
Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015 – 2027 bestående av følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse, datert 04.09.15.
2. Plankart med hensynssoner, PDF-fil av 04.09.15.
3. Plankart uten hensynssoner, PDF-fil av 04.09.15.
4. Plankart med soneinndeling, PDF-fil av 04.09.15.
5. Bestemmelser og retningslinjer, datert 04.09.15.
6. Konsekvensvurdering av nye utbyggingsområder, datert 04.09.15.
7. Risiko- og sårbarhetsvurdering av planforslaget.
Temakart:
8. Jord- og skogbruksinteresser.
9. Mineralressurser.
10. Friluftsliv og rekreasjon, sommer og helårsaktiviteter.
11. Friluftsliv og rekreasjon, vinter og helårsaktiviteter.
12. Landskap, kulturminner og kulturmiljøer.
13. Naturverdier og biologisk mangfold.
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14. Flomsoner.
15. Avkjørsel, holdningsklasser.
16. Støysoner.
17. Dekning vann- og avløpsområder.
Fagrapporter:
18. Høydestudie.
19. Visuell beskrivelse av Tynset tettsted ved passering og adkomst.
20. Samferdsel og transportanalyse.
21. Vekst og utvikling av regionsenteret.
Tiltaksplan:
22. Tiltaksplan 2015-2018, datert 04.09.15.
B)

Utvikling av nye næringsarealer tas inn som et eget punkt i tiltaksplan.

C)

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta eventuelle korrigeringer av kart og
planbeskrivelse i henhold til kommunestyrets vedtak.

Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Som rådmannens forslag, men med følgende tillegg under punkt B:
Nye næringsarealer utvides til også å omfatte arealer i Motrøkrysset og Røroskrysset.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Inger Lise Stubsjøen Martinsen:
Nytt punkt C):
Formål Gravlund sør, merket GU2, tas inn igjen i plankartet, slik det framgikk av
høringsdokumentet. Formål Gravlund Nord , merket GU1 endres til LNF- formål, slik det
forelå i tidligere vedtatt plan fra 2007.
Forslaget fra Martinsen enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 stemme mot 6.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet anbefaler Kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
A)
I henhold til plan og bygningslovens § 11-15 vedtar Kommunestyret i Tynset
Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015 – 2027 bestående av følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse, datert 04.09.15.
2. Plankart med hensynssoner, PDF-fil av 04.09.15.
3. Plankart uten hensynssoner, PDF-fil av 04.09.15.
4. Plankart med soneinndeling, PDF-fil av 04.09.15.
5. Bestemmelser og retningslinjer, datert 04.09.15.
6. Konsekvensvurdering av nye utbyggingsområder, datert 04.09.15.
7. Risiko- og sårbarhetsvurdering av planforslaget.
Temakart:
8. Jord- og skogbruksinteresser.
9. Mineralressurser.
10. Friluftsliv og rekreasjon, sommer og helårsaktiviteter.
11. Friluftsliv og rekreasjon, vinter og helårsaktiviteter.
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12. Landskap, kulturminner og kulturmiljøer.
13. Naturverdier og biologisk mangfold.
14. Flomsoner.
15. Avkjørsel, holdningsklasser.
16. Støysoner.
17. Dekning vann- og avløpsområder.
Fagrapporter:
18. Høydestudie.
19. Visuell beskrivelse av Tynset tettsted ved passering og adkomst.
20. Samferdsel og transportanalyse.
21. Vekst og utvikling av regionsenteret.
Tiltaksplan:
22. Tiltaksplan 2015-2018, datert 04.09.15.
B)

Utvikling av nye næringsarealer tas inn som et eget punkt i tiltaksplan.

C)

Formål Gravlund sør, merket GU2, tas inn igjen i plankartet, slik det framgikk av
høringsdokumentet. Formål Gravlund Nord , merket GU1 endres til LNF- formål, slik
det forelå i tidligere vedtatt plan fra 2007.

D)

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta eventuelle korrigeringer av kart og
planbeskrivelse i henhold til kommunestyrets vedtak.

123/15
TV-AKSJONEN NRK 2015 - "VI SKAL VOKTE REGNSKOGEN" - OPPFORDRING
TIL BIDRAG FRA KOMMUNEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr …… som bidrag til TV-aksjonen NRK 2015 Regnskogfondets
«Vi skal vokte regnskogen».
Midlene bevilges av konto 14901 – 1000 ”Reservert tilleggsbevilgninger”.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tynset kommune bevilger kr 30 000 som bidrag til TV-aksjonen NRK 2015 Regnskogfondets
«Vi skal vokte regnskogen».
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 30 000 som bidrag til TV-aksjonen NRK 2015 Regnskogfondets
«Vi skal vokte regnskogen».
Midlene bevilges av konto 14901 – 1000 ”Reservert tilleggsbevilgninger”.
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