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92/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
25.08.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 25.08.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 25.08.2016.

93/16
SØKNAD OM FRADELING AV DEL AV GNR 70 BNR 44 TIL GNR 72 BNR 138
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Magne Lunaas, tillatelse til fradeling av en
parsell på inntil 350 m2 utmarksareal i teigen gnr. 70 bnr. 44, fra driftsenheten Lonåsmoen
Nordre, gnr. 98 mfl. bnr. 5 m.fl. i Magnillkroken.
2. Begrunnelsen for vedtaket er at arealet er lite og historisk sett har vært uten verdi for
landbrukseiendommen, samtidig som det ikke vil være til hinder framtidig utnyttelse av
teigen. Delingen vil også redusere risikoen for driftsmessige ulemper mellom aktive
drivere av utmarksteigen, og framtidige eiere av fritidseiendommen.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Magne Lunaas, tillatelse til fradeling av en
parsell på inntil 350 m2 utmarksareal i teigen gnr. 70 bnr. 44, fra driftsenheten Lonåsmoen
Nordre, gnr. 98 mfl. bnr. 5 m.fl. i Magnillkroken.
2. Begrunnelsen for vedtaket er at arealet er lite og historisk sett har vært uten verdi for
landbrukseiendommen, samtidig som det ikke vil være til hinder framtidig utnyttelse av
teigen. Delingen vil også redusere risikoen for driftsmessige ulemper mellom aktive
drivere av utmarksteigen, og framtidige eiere av fritidseiendommen.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12.
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94/16
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om godkjenning av vald fra Kletten
elgvald v/ Jan Estensvoll
2. Vedtaket er hjemla i hjorteviltforskrifta §§ 9 og 11 og begrunnes med at valdet ikke
oppfyller kravet til tellende areal
3. Kletten elgvald oppfordres til å søke om medlemskap i Kvikne storviltvald
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om godkjenning av vald fra Kletten
elgvald v/ Jan Estensvoll
2. Vedtaket er hjemla i hjorteviltforskrifta §§ 9 og 11 og begrunnes med at valdet ikke
oppfyller kravet til tellende areal
3. Kletten elgvald oppfordres til å søke om medlemskap i Kvikne storviltvald

95/16
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM Å UTARBEIDE
REGULERINGSPLAN SAVALEN, SKILEIKOMRÅDE, PTH AS
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gir i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 Pth AS v/ Per Morten Hektoen
dispensasjon fra krav om regulering av område R3 Alpinområde Savalen sentrum, i
Kommunedelplan for Savalen (2014 – 2017(2025), plan-ID 201201 datert 30.10.14 i Tynset, og
04.09.14 i Alvdal.
Vedtaket begrunnes med at omlegging av barnebakken innenfor eksisterende alpinanlegg vil
bidra til økt grad av sikkerhet for brukerne av alpinanlegget, uten at tiltaket vil bidra til
negative samfunnsmessige konsekvenser i forhold til helse, miljø, sikkerhet eller
tilgjengelighet. Rådmannen mener at det foreligger en overvekt av argumenter som taler for
dispensasjon i denne saken.
Søknaden er vurdert i henhold til naturmangfoldloven, jf. saksvurderingen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet gir i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 Pth AS v/ Per Morten Hektoen
dispensasjon fra krav om regulering av område R3 Alpinområde Savalen sentrum, i
Kommunedelplan for Savalen (2014 – 2017(2025), plan-ID 201201 datert 30.10.14 i Tynset, og
04.09.14 i Alvdal.
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Vedtaket begrunnes med at omlegging av barnebakken innenfor eksisterende alpinanlegg vil
bidra til økt grad av sikkerhet for brukerne av alpinanlegget, uten at tiltaket vil bidra til
negative samfunnsmessige konsekvenser i forhold til helse, miljø, sikkerhet eller
tilgjengelighet. Rådmannen mener at det foreligger en overvekt av argumenter som taler for
dispensasjon i denne saken.
Søknaden er vurdert i henhold til naturmangfoldloven, jf. saksvurderingen.

96/16
DISPENSASJON FOR OPPARBEIDELSE AV STI/SYKKELVEI FRA SAVALEN
SKIARENA
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommunedelplan bestemmelsene for
Savalen i LNF området til å opparbeide en sti/sykkelvei med bredde på 1,5 – 2,0 meter som
omsøkt og tegnet inn på vedlagt grunnkart. Gangstien skal kunne brøytes om vinteren, men
den skal ikke være mulig å kjøre med bil eller traktor.
Stien/sykkelveien kan belyses med samme type lysopplegg som skiløype, 4-7stk. lyspunkter.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene ved å tillate bygging av sti/sykkelvei anses som klart større enn ulempene ved å
fravike reguleringsbestemmelsene.
Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Nytt avsnitt 2: Det forutsettes at VA-anlegget ikke blir berørt av tiltaket.
Nytt avsnitt 3: Det forutsettes at drift og vedlikehold besørges av tiltakshaver.
Formannskapets omforente forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommunedelplan bestemmelsene for
Savalen i LNF området til å opparbeide en sti/sykkelvei med bredde på 1,5 – 2,0 meter som
omsøkt og tegnet inn på vedlagt grunnkart. Gangstien skal kunne brøytes om vinteren, men
den skal ikke være mulig å kjøre med bil eller traktor.
Det forutsettes at VA-anlegget ikke blir berørt av tiltaket.
Det forutsettes at drift og vedlikehold besørges av tiltakshaver.
Stien/sykkelveien kan belyses med samme type lysopplegg som skiløype, 4-7stk. lyspunkter.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene ved å tillate bygging av sti/sykkelvei anses som klart større enn ulempene ved å
fravike reguleringsbestemmelsene.
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97/16
DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLANEN FOR SAVALEN FOR UTVIDELSE
AV HYTTE, PÅ GNR 125 BNR 12.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra bestemmelse nr. 2.3.1 punkt 4 i KDP
Savalen 2014 – 1017 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr. 125 bnr. 12 i Tynset.
Det er et vilkår at det estetiske utrykket og arkitekturutformingen bevarer den gamle hytta
mest mulig slik den står.
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.
Iht. plan- og bygningslovens § 19-2 er tiltaket vurdert til ikke å komme i strid med statlige
eller regionale mål.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Margit Wang:
Avsnitt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Wang falt med 3 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra bestemmelse nr. 2.3.1 punkt 4 i KDP
Savalen 2014 – 1017 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr. 125 bnr. 12 i Tynset.
Det er et vilkår at det estetiske utrykket og arkitekturutformingen bevarer den gamle hytta
mest mulig slik den står.
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.
Iht. plan- og bygningslovens § 19-2 er tiltaket vurdert til ikke å komme i strid med statlige
eller regionale mål.
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98/16
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE MIDLER TIL UTBYGGING AV
FIBER/BREDBÅND STATLIG TILSKUDD
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Utkast til «Retningslinjer for bruk av kommunale midler i Tynset kommune til utbygging av
fiber/bredbånd» vedtas. De vedtatte retningslinjene legges til grunn når søknader om tilskudd
til utbygging av fiber og bredbånd skal behandles av formannskapet i perioden 2016 til 2019.
Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
Endringer i det vedlagte forslaget til retningslinjer:
§ 2 Formål: Avsnitt 2: Midlene skal i hovedsak disponeres slik at de bidrar til mer utjamning
av kostnader for å knytte seg til fibernettet.
§ 3 Tiltak som er tilskuddsberettiget: 1. kulepunkt strykes.
Begge forslagene fra formannskapet til endringer i retningslinjene enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Utkast til «Retningslinjer for bruk av kommunale midler i Tynset kommune til utbygging av
fiber/bredbånd» vedtas med følgende endringer:
§ 2 Formål: Avsnitt 2: Midlene skal i hovedsak disponeres slik at de bidrar til mer utjamning
av kostnader for å knytte seg til fibernettet.
§ 3 Tiltak som er tilskuddsberettiget: 1. kulepunkt strykes.
De vedtatte retningslinjene legges til grunn når søknader om tilskudd til utbygging av fiber og
bredbånd skal behandles av formannskapet i perioden 2016 til 2019.

99/16
TV-AKSJONEN NRK RØDE KORS 2016 "SAMMEN FÅR VI HJELPEN HELT
FREM" - OPPFORDRING TIL BIDRAG FRA KOMMUNEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr …… som bidrag til TV-aksjonen NRK 2016 Røde Kors
«Sammen får vi hjelpen helt frem».
Midlene bevilges av konto 14901 – 1000 ”Reservert tilleggsbevilgninger”.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Saken utsettes.
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Forslaget fra Tronsmoen falt med 1 stemme mot 6.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
1. Tynset kommune bevilger kr 30 000 som bidrag til TV-aksjonen NRK Røde Kors
«Sammen får vi hjelpen helt frem».
2. Tynset kommune bevilger kr 30 000 som bidrag til GRØNN-HAGEN BØRKE MALAWI
FOUNDATION for å etablere brønner og bygge/rehabilitere skoler i Malawi.
3. Tynset kommune bevilger kr 30 000 som bidrag til «PROSJEKT NARVA» (barnehjem i
Narva, Estland) ved Liv Kari Lien.
4. Midlene bevilges av konto 14901 – 1000 ”Reservert tilleggsbevilgninger”.
5. Formannskapet ber administrasjonen fremme en sak for kommunestyret innen 1. juli 2017
om hvorvidt det skal være en årlig støtte til tv-aksjoner, og om det er hensiktsmessig å
støtte lokale initiativ.
Punkt 1 i forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i forslaget fra Tronsmoen falt med 1 stemme mot 6.
Punkt 3 i forslaget fra Tronsmoen falt med 1 stemme mot 6.
Punkt 4 i forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Punkt 5 i forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune bevilger kr 30 000 som bidrag til TV-aksjonen NRK 2016 Røde Kors
«Sammen får vi hjelpen helt frem».
2. Midlene bevilges av konto 14901 – 1000 ”Reservert tilleggsbevilgninger”.
3. Formannskapet ber administrasjonen fremme en sak for kommunestyret innen 1. juli 2017
om hvorvidt det skal være en årlig støtte til tv-aksjoner, og om det er hensiktsmessig å
støtte lokale initiativ.
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