TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 04.12.2014
Tid:
Kl. 09.00
Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Merete Myhre Moen
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Signe Marit Lium
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Merknad:

Varamedlemmer:
Per Hermann Køhn Hansæl
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 04.12.2014

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Formannskapet

Side 1 av 11

Formannskapet vedtok å behandle bordsak:
148/14 REGIONRÅDET - RULLERING AV STRATEGISK PLAN OG STRATEGISK
NÆRINGSPLAN

BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

138/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FORMANNSKAPET DEN 27.11.2014.
139/14
KLAGE JORDLOVSVEDTAK - DELING AV EIENDOMMEN
RØSTVANGEN
140/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN
BØRLI LILLE, GNR/BNR 177/8 OG 181/1 I TYNSET
141/14
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
153/3
142/14
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON FOLLDAL TREKKHUNDKLUBB
143/14
SKILØYPE I SØRSJØEN NATURRESERVAT - VURDERING
ETTER FREDNINGSFORSKIFTEN
144/14
HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I
VANNREGION GLOMMA
145/14
HØRING - REVISJON AV FORSKRIFT OM UTØVELSEN AV
JAKT, FELLING OG FANGST
146/14
VEDR. KLAGE PÅ IGANGSETTINGSTILLATELSE SEKSMANNSBOLIG OG CARPORT GID 39/31
147/14
HØRING REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN
VANNOMRÅDE ORKLA
148/14
REGIONRÅDET - RULLERING AV STRATEGISK PLAN OG
STRATEGISK NÆRINGSPLAN
TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 2 av 11

138/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
27.11.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 27.11.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 27.11.2014.

139/14
KLAGE JORDLOVSVEDTAK - DELING AV EIENDOMMEN RØSTVANGEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen fra Statskog SF, datert 3.11.2014, til
følge.
2. Formannskapet opprettholder sitt vedtak i sak 116/14 og saken oversendes Fylkesmannen
i Hedmark, som er klageinstans, for avgjørelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen fra Statskog SF, datert 3.11.2014, til
følge.
2. Formannskapet opprettholder sitt vedtak i sak 116/14 og saken oversendes Fylkesmannen
i Hedmark, som er klageinstans, for avgjørelse.

140/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN BØRLI LILLE,
GNR/BNR 177/8 OG 181/1 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gro Næss og Trond Berntsen konsesjon på erverv
av landbrukseiendommen Børli lille gnr./bnr. 177/8 og 181/1 i Tynset.
2. Det er et vilkår for konsesjon at Næss og Berntsen begge innen ett år bosetter seg på
eiendommen, og har eiendommen som sitt reelle bosted, og deretter sjøl bebor den i minst
fem år i sammenheng.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning og styrke bosettingen i området
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gro Næss og Trond Berntsen konsesjon på erverv
av landbrukseiendommen Børli lille gnr./bnr. 177/8 og 181/1 i Tynset.
2. Det er et vilkår for konsesjon at Næss og Berntsen begge innen ett år bosetter seg på
eiendommen, og har eiendommen som sitt reelle bosted, og deretter sjøl bebor den i minst
fem år i sammenheng.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning og styrke bosettingen i området

141/14
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 153/3
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Mona og Ragnvald Verdich konsesjon på erverv av
ideell 1/6 av gnr. 153 bnr. 3 i Tynset i henhold til skjøte datert 3.6.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at sameiedelen legges til og drives sammen med søkernes
øvrige sameiedeler i eiendommen gnr. 153 bnr. 3 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9, og begrunnes med at ervervet
gjelder andel i eksisterende sameie og at ervervet ikke fører til utvidelse av sameiet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Mona og Ragnvald Verdich konsesjon på erverv av
ideell 1/6 av gnr. 153 bnr. 3 i Tynset i henhold til skjøte datert 3.6.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at sameiedelen legges til og drives sammen med søkernes
øvrige sameiedeler i eiendommen gnr. 153 bnr. 3 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9, og begrunnes med at ervervet
gjelder andel i eksisterende sameie og at ervervet ikke fører til utvidelse av sameiet.
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142/14
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - FOLLDAL
TREKKHUNDKLUBB
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Folldal trekkhundklubb v/Per Morten Brennodden
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter i forbindelse
med arrangering av hundeløp i Tynset kommune. Det gis tillatelse til å kjøre i tidsrommet
27. - 28. desember 2014.
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i Femundløpets trasé fra Grimsbu til Orkelbogen i Tynset
kommune
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Det skal føres felles kjørebok med Folldal kommune. Kjørebok skal fylles ut før
kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Folldal kommune
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt
for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig
hensyn til villrein
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i forbindelse
med arrangering av hundeløp. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper overfor
natur eller miljø i det omsøkte området
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.
Søknaden må også behandles av Dovrefjell nasjonalparkstyre.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Folldal trekkhundklubb v/Per Morten Brennodden
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter i forbindelse
med arrangering av hundeløp i Tynset kommune. Det gis tillatelse til å kjøre i tidsrommet
27. - 28. desember 2014.
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i Femundløpets trasé fra Grimsbu til Orkelbogen i Tynset
kommune
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Det skal føres felles kjørebok med Folldal kommune. Kjørebok skal fylles ut før
kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Folldal kommune
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•

Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt
for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig
hensyn til villrein

3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i forbindelse
med arrangering av hundeløp. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper overfor
natur eller miljø i det omsøkte området
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.
Søknaden må også behandles av Dovrefjell nasjonalparkstyre.

143/14
SKILØYPE I SØRSJØEN NATURRESERVAT - VURDERING ETTER
FREDNINGSFORSKIFTEN
SØKER: ODD ARNE RØNNING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Arne Rønning dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for oppkjøring av skiløyper i Sørsjøen naturreservat. Tillatelsen
gjelder fra 1. november til 20. april årene 2014-2017
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår
• Transporten skal foregå på godt snødekket mark for ikke å skade vegetasjon og
terreng
• Tillatelsen gjelder så lenge Odd Arne Rønning har annen tillatelse til løype- og
leiekjøring, men ikke lenger enn 20. april 2017
• Det må ikke kjøres senere enn 20. april hvert år. Dersom 2. påskedag kommer etter
20. april, er det siste dag det tillates kjøring
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt
for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker
3. Vedtaket er hjemla i forskrift om fredning for Sørsjøen naturreservat punkt IX og
begrunnes med at med motorisert ferdsel gjennom området på denne tiden av året i ikke
vil være i konflikt med verneformålet, og sett i sammenheng med omfanget av omsøkt
kjøring
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Arne Rønning dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for oppkjøring av skiløyper i Sørsjøen naturreservat. Tillatelsen
gjelder fra 1. november til 20. april årene 2014-2017
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2. Tillatelsen gis på følgende vilkår
• Transporten skal foregå på godt snødekket mark for ikke å skade vegetasjon og
terreng
• Tillatelsen gjelder så lenge Odd Arne Rønning har annen tillatelse til løype- og
leiekjøring, men ikke lenger enn 20. april 2017
• Det må ikke kjøres senere enn 20. april hvert år. Dersom 2. påskedag kommer etter
20. april, er det siste dag det tillates kjøring
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt
for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker
3. Vedtaket er hjemla i forskrift om fredning for Sørsjøen naturreservat punkt IX og
begrunnes med at med motorisert ferdsel gjennom området på denne tiden av året i ikke
vil være i konflikt med verneformålet, og sett i sammenheng med omfanget av omsøkt
kjøring

144/14
HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION
GLOMMA
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune ser positivet positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk
av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter
slik at målene i vannforskriften kan nås.
2. Tynset kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold
for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltninga og gjennomføringa av
aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
3. Tynset kommune mener særlig at kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med helhetlig
vannforvaltning må styrkes gjennom at berørte departementer og sektormyndighetene tar
et større økonomisk ansvar for å fremskaffe grunnlagsinformasjon om økologisk
tilstand og påvirkningsforhold.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune ser positivet positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk
av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter
slik at målene i vannforskriften kan nås.
2. Tynset kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold
for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltninga og gjennomføringa av
aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
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3. Tynset kommune mener særlig at kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med helhetlig
vannforvaltning må styrkes gjennom at berørte departementer og sektormyndighetene tar
et større økonomisk ansvar for å fremskaffe grunnlagsinformasjon om økologisk
tilstand og påvirkningsforhold.

145/14
HØRING - REVISJON AV FORSKRIFT OM UTØVELSEN AV JAKT, FELLING OG
FANGST
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, mener at en endring i kravet til ettersøksekvipasjer i
offentlig regi ikke er nødvendig. Dagens krav som stilles til godkjent ettersøksekvipasje for
bruk under jakt på hjortevilt, er tilfredsstillende også for det offentlige.
Videre støtter Tynset kommune forslaget til endring av jegerprøvegebyret.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, mener at en endring i kravet til ettersøksekvipasjer i
offentlig regi ikke er nødvendig. Dagens krav som stilles til godkjent ettersøksekvipasje for
bruk under jakt på hjortevilt, er tilfredsstillende også for det offentlige.
Videre støtter Tynset kommune forslaget til endring av jegerprøvegebyret.

146/14
VEDR. KLAGE PÅ IGANGSETTINGSTILLATELSE - SEKSMANNSBOLIG OG
CARPORT GID 39/31
Rådmannens innstilling:
Klagen registrert her 16.10.2014 tas ikke til følge.
Formannskapet opprettholder igangsettingstillatelsen av 01.10.2014.
Begrunnelse. I reguleringsplan, Plan ID R89, vedtatt 26.05.2009, er den omtalte del av vegen
regulert til adkomstveg for boligformål, det vil si at vegen her benyttes også som adkomst til
boligeiendommer utenfor det regulerte området. I planbestemmelsen pkt. 7.4 spesialområder
står det at alle eksisterende veger og nye veger reguleres som private veger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klagen registrert her 16.10.2014 tas ikke til følge.
Formannskapet opprettholder igangsettingstillatelsen av 01.10.2014.
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Begrunnelse. I reguleringsplan, Plan ID R89, vedtatt 26.05.2009, er den omtalte del av vegen
regulert til adkomstveg for boligformål, det vil si at vegen her benyttes også som adkomst til
boligeiendommer utenfor det regulerte området. I planbestemmelsen pkt. 7.4 spesialområder
står det at alle eksisterende veger og nye veger reguleres som private veger.

147/14
HØRING REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN VANNOMRÅDE ORKLA
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av
vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter
til at målene i vannforskriften nås.
2. Tynset kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig
hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og
gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
3. Tynset kommunestyre mener særlig at kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med helhetlig
vannforvaltning må styrkes gjennom at berørte departementer og sektormyndighetene
tar et større økonomisk ansvar for å fremskaffe grunnlagsinformasjon om økologisk
tilstand og påvirkningsforhold.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av
vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til
at målene i vannforskriften nås.
2. Tynset kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig
hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen
av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
3. Tynset kommunestyre mener særlig at kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med helhetlig
vannforvaltning må styrkes gjennom at berørte departementer og sektormyndighetene tar
et større økonomisk ansvar for å fremskaffe grunnlagsinformasjon om økologisk
tilstand og påvirkningsforhold.

148/14
REGIONRÅDET - RULLERING AV STRATEGISK PLAN OG STRATEGISK
NÆRINGSPLAN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune mener at både Strategisk plan for fjellregionen og Strategisk næringsplan for
fjellregionen er godt i samsvar med Tynset kommunes egen næringsplan, og at planene har
riktig innretning i forhold til Tynset kommunes ønsker for utviklingen i fjellregionen.
Av de fem hovedsatsingsområdene som nevnes i Strategisk plan mener Tynset kommune at
Regionrådet bør legge størst vekt på kompetanse og infrastruktur.
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Spesielle satsingsområder Regionrådet bør prioritere:
•
•
•
•
•
•

Sikre etablering av de planlagte nasjonale arkivene på Tynset
Bidra til etablering av datapark
Styrke Røros sin satsing på verdensarven og lokalmat
Sikre og utvikle tilbudet om høyskoleutdanning, bl.a. innen arkivfag.
Samferdsel og annen infrastruktur
Bidra til at prosjektet «Tynset og Røros som motorer i den regionale utviklingen i
fjellregionen» gir resultater som kan bidra til positiv vekst og utvikling i
regionsentrene i fjellregionen.

Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tillegg:
Landbruk/næringsmiddelindustri/bioøkonomi
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu og Høyre v/Berit Nordseth
Moen:
Tillegg:
Sjukehus/spesialisthelsetjenester. Sikre dagens akuttfunksjoner ved Tynset sjukehus.
Forslaget fra Salbu og Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Tillegg til kulepunkt 1:
…., og arbeide for ringvirkninger som arkivetableringen gir.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune mener at både Strategisk plan for fjellregionen og Strategisk næringsplan for
fjellregionen er godt i samsvar med Tynset kommunes egen næringsplan, og at planene har
riktig innretning i forhold til Tynset kommunes ønsker for utviklingen i fjellregionen.
Av de fem hovedsatsingsområdene som nevnes i Strategisk plan mener Tynset kommune at
Regionrådet bør legge størst vekt på kompetanse og infrastruktur.
Spesielle satsingsområder Regionrådet bør prioritere:
• Sikre etablering av de planlagte nasjonale arkivene på Tynset, og arbeide for
ringvirkninger som arkivetableringen gir.
• Bidra til etablering av datapark
• Styrke Røros sin satsing på verdensarven og lokalmat
• Sikre og utvikle tilbudet om høyskoleutdanning, bl.a. innen arkivfag.
• Samferdsel og annen infrastruktur
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• Bidra til at prosjektet «Tynset og Røros som motorer i den regionale utviklingen i
fjellregionen» gir resultater som kan bidra til positiv vekst og utvikling i
regionsentrene i fjellregionen.
• Landbruk/næringsmiddelindustri/bioøkonomi
• Sjukehus/spesialisthelsetjenester. Sikre dagens akuttfunksjoner på Tynset sjukehus.
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