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Formannskapet vedtok å behandle sak 25/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM
DISPENSASJON som bordsak.
18/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
29.01.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 29.01.2015.
Behandling:
Sak 11/15: § 9 rettes til § 12 i behandlingen og vedtaket.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 29.01.2015.

19/15
JORDLOVSBEHANDLING- OPPDELING AV DRIFTSENHET I LANDBRUKET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Idar Nybø samtykke til deling av driftsenheten
Tunnheim, gnr./bnr. i Tynset.
a. Gardsbebyggelsen på inntil 15 dekar tomt, hvor av 3 dekar jordbruksareal
omdisponeres, deles fra til boligformål. Boligtomta skal gis nytt gnr./bnr
b. Seterbebyggelse med inntil 3,0 daa tomt, hvor av inntil 1,5 dekar
jordbruksareal omdisponeres, deles fra til fritidsformål. Fritidseiendommen
skal gis nytt gnr/bnr.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens fulldyrka jord-, skog- og utmarksteiger, samt
eventuelle rettigheter, selges som tillegg til gardsbruk i aktiv drift i området.
3. Det er videre et vilkår at landbruksressursene, jfr pkt 2 i vedtaket, innen 1. august 2016
selges til kjøper(-e) til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gardsbruk i drift og dermed gi grunnlag for fortsatt bosetting. Delingen
anses å ivareta hensynet til vern av arealressursene.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Som rådmannens innstilling, men erstatte 15 dekar med 25 dekar i punkt 1a. og erstatte 3,0
dekar med 5 dekar i punkt 1b.
Forslag fra Senterpartiet
Som rådmannens innstilling, men endre «inntil 15 dekar» til «om lag 17 dekar» i punkt 1a. og
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«seterbebyggelse med inntil 3,0 dekar» endres til «seterbebyggelse med inntil 5,0 dekar» i
punkt 1b.
Votering:
Forslaget fra Salbu vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Senterpartiet.
Forslaget fra Salbu ble satt opp mot rådmannens innstilling:
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Idar Nybø samtykke til deling av driftsenheten
Tunnheim, gnr./bnr. i Tynset.
a. Gardsbebyggelsen på inntil 25 dekar tomt, hvor av 3 dekar jordbruksareal
omdisponeres, deles fra til boligformål. Boligtomta skal gis nytt gnr./bnr
b. Seterbebyggelse med inntil 5,0 daa tomt, hvor av inntil 1,5 dekar jordbruksareal
omdisponeres, deles fra til fritidsformål. Fritidseiendommen skal gis nytt gnr/bnr.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens fulldyrka jord-, skog- og utmarksteiger, samt
eventuelle rettigheter, selges som tillegg til gardsbruk i aktiv drift i området.
3. Det er videre et vilkår at landbruksressursene, jfr pkt 2 i vedtaket, innen 1. august 2016
selges til kjøper(-e) til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gardsbruk i drift og dermed gi grunnlag for fortsatt bosetting. Delingen
anses å ivareta hensynet til vern av arealressursene.

20/15
MOTORFERDSEL - KLAGE PÅ VEDTAK - NY BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, opphever vedtak 13/15 fra møte 29.1.2015
2. Klage fra Odd Arne Rønning på vedtak i sak 123/14, 13.11.2014 tas til følge
3. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Arne Rønning dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for transport av proviant til rypejegere med ATV langs kjørespor til
Jervheim. Det gis tillatelse til å kjøre fem turer i året i perioden 2015-2017.
4. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder for kjøring med ATV etter kjørespor fra Nytrøa til Jervheim gnr.
106/br.nr 178, vest for Gløttangen
• Det skal føres kjørebok som må fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll.
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. november hver sesong
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Ved ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan
ikke påregnes.
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5. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transporten foregår etter opparbeida
kjørespor og ikke vil medføre skader eller ulemper overfor natur eller miljø langs den
omsøkte strekninga.
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.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, opphever vedtak 13/15 fra møte 29.1.2015
2. Klage fra Odd Arne Rønning på vedtak i sak 123/14, 13.11.2014 tas til følge
3. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Arne Rønning dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for transport av proviant til rypejegere med ATV langs kjørespor til
Jervheim. Det gis tillatelse til å kjøre fem turer i året i perioden 2015-2017.
4. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder for kjøring med ATV etter kjørespor fra Nytrøa til Jervheim gnr.
106/br.nr 178, vest for Gløttangen
• Det skal føres kjørebok som må fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll.
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. november hver sesong
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Ved ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan
ikke påregnes.
5. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transporten foregår etter opparbeida
kjørespor og ikke vil medføre skader eller ulemper overfor natur eller miljø langs den
omsøkte strekninga.
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.

21/15
REGULERINGSPLAN FOR TELDALEN GRUSTAK 1. GANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
I medhold av plan og bygningslovens § 12-11 legger formannskapet i Tynset forslag til
reguleringsplan for Teldalen grustak (plan id 201401) ut til høring og offentlig ettersyn med
plankart datert 20.01.15, planbeskrivelse revidert 20.01.15 og planbestemmelser revidert
20.01.15.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens § 12-11 legger formannskapet i Tynset forslag til
reguleringsplan for Teldalen grustak (plan id 201401) ut til høring og offentlig ettersyn med
plankart datert 20.01.15, planbeskrivelse revidert 20.01.15 og planbestemmelser revidert
20.01.15.

22/15
DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE
FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Rådmannens innstilling:
I medhold til plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10 legger formannskapet i Tynset forslag til
Detaljregulering for Kamsteinen Hytteområde, planid R96 ut til høring og offentlig ettersyn
sammen med planbeskrivelse datert 20.01.15, plankart, planbestemmelser og Risiko- og
sårbarhetsanalyse datert 20.11.14 og Rapport grunnundersøkelser datert 17.10.14.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold til plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10 legger formannskapet i Tynset forslag til
Detaljregulering for Kamsteinen Hytteområde, planid R96 ut til høring og offentlig ettersyn
sammen med planbeskrivelse datert 20.01.15, plankart, planbestemmelser og Risiko- og
sårbarhetsanalyse datert 20.11.14 og Rapport grunnundersøkelser datert 17.10.14.

23/15
OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK PLANPROGRAM
Rådmannens innstilling:
Formannskapet varsler i henhold til planloven § 12-9, oppstart av arbeidet med områdeplan for
serverpark i Tylldalen, og legger Forslag til planprogram for områdeplan for serverpark i
Tylldalen ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av planlovens § 4-1, samt Forskrift om
konsekvensutredninger § 6.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet varsler i henhold til planloven § 12-9, oppstart av arbeidet med områdeplan for
serverpark i Tylldalen, og legger Forslag til planprogram for områdeplan for serverpark i
Tylldalen ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av planlovens § 4-1, samt Forskrift om
konsekvensutredninger § 6.
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24/15
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE
SELSKAPER
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune stiller seg kritisk til de endringene som foreslås i Lov om interkommunale
selskaper, og kan ikke se at så omfattende endringer er nødvendig eller hensiktsmessig. Det
vises spesielt til de prinsipielt viktige forslagene om å innføre begrenset ansvar og opphevelse
av konkursforbudet.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Tynset kommune stiller seg kritisk til de endringene som foreslås i Lov om interkommunale
selskaper, og kan ikke se at så omfattende endringer er nødvendig eller hensiktsmessig. Det
vises spesielt til de prinsipielt viktige forslagene om å innføre begrenset ansvar og opphevelse
av konkursforbudet. Dette berører mange av de selskapene som ikke driver økonomisk
aktivitet på en svært uheldig måte.
Tynset kommune ber om en løsning hvor IKS-loven reserveres for selskaper som ikke driver
økonomisk aktivitet, slik at den delen som driver økonomisk aktivitet må skilles ut i
aksjeselskap.
Forslaget fra Sandbakken enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune stiller seg kritisk til de endringene som foreslås i Lov om interkommunale
selskaper, og kan ikke se at så omfattende endringer er nødvendig eller hensiktsmessig. Det
vises spesielt til de prinsipielt viktige forslagene om å innføre begrenset ansvar og opphevelse
av konkursforbudet. Dette berører mange av de selskapene som ikke driver økonomisk
aktivitet på en svært uheldig måte.
Tynset kommune ber om en løsning hvor IKS-loven reserveres for selskaper som ikke driver
økonomisk aktivitet, slik at den delen som driver økonomisk aktivitet må skilles ut i
aksjeselskap.

25/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: 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
21. - 22. februar 2015.
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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.
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
21. - 22. februar 2015.
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
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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.
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