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55/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
30.04.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 30.04.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 30.04.2015.

56/15
HØGESTE KONSESJONSPRIS TVANGSSALG GNR/BNR 71/6 M.FL.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, fastsetter høgeste konsesjonspris for
landbrukseiendommen Sørheims enkeltvise teiger slik:
a. Gnr. 50, bnr. 22 – teig 1, tunparsellen med bygningsmasse jord og litt skog settes
til kr 2 379 400,b. Gnr. 50, bnr. 22 – teig 2, fulldyrket areal på motsatt side av fv. 681 i forhold til
tunparsellen settes til kr 206 550,c. Gnr. 75, bnr. 48 – seter med bebyggelse og areal settes til totalt kr 306 300,d. Gnr. 75, bnr. 155 – matrikulert ikke oppmålt teig kr 0,e. Gnr. 75, bnr. 245 – dyrkingsteig ved setereiendommen 75/48 settes til kr 38 700,f. Gnr. 71, bnr. 6 – skogteig i Grønnfjellia settes til kr 57 060,g. Gnr. 62, bnr. 22 – skog- og utmarksteig i Gammeldalen settes til kr 68 800,h. 11 stk beiteretter tilliggende eiendommen er estimert til kr 16 500,2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9, og i henhold til de gjeldende
verdisettingsprinsipper i forbindelse med konsesjon på erverv av landbrukseiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, fastsetter høgeste konsesjonspris for
landbrukseiendommen Sørheims enkeltvise teiger slik:
a. Gnr. 50, bnr. 22 – teig 1, tunparsellen med bygningsmasse jord og litt skog settes
til kr 2 379 400,b. Gnr. 50, bnr. 22 – teig 2, fulldyrket areal på motsatt side av fv. 681 i forhold til
tunparsellen settes til kr 206 550,c. Gnr. 75, bnr. 48 – seter med bebyggelse og areal settes til totalt kr 306 300,d. Gnr. 75, bnr. 155 – matrikulert ikke oppmålt teig kr 0,e. Gnr. 75, bnr. 245 – dyrkingsteig ved setereiendommen 75/48 settes til kr 38 700,-
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f. Gnr. 71, bnr. 6 – skogteig i Grønnfjellia settes til kr 57 060,g. Gnr. 62, bnr. 22 – skog- og utmarksteig i Gammeldalen settes til kr 68 800,h. 11 stk beiteretter tilliggende eiendommen er estimert til kr 16 500,2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9, og i henhold til de gjeldende
verdisettingsprinsipper i forbindelse med konsesjon på erverv av landbrukseiendom.

57/15
DELING AV EIENDOM - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Christian Fredrik Steenland samtykke til å skille ut
den tidligere ervervede Strømsengbakken, gnr. 127 bnr. 3, fra driftsenheten Strømsås gård,
gnr. 124 bnr. 65 m.fl., og gjenskape Strømsengbakken som en selvstendig enhet i
landbruket i Tynset kommune.
2. Det er et vilkår for delingstillatelsen at det fradelte arealet (Strømsengbakken) igjen inngår
i en driftsenhet sammen med tunet på Strømsengbakken, jf. jordloven § 1.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Christian Fredrik Steenland samtykke til å skille ut
den tidligere ervervede Strømsengbakken, gnr. 127 bnr. 3, fra driftsenheten Strømsås gård,
gnr. 124 bnr. 65 m.fl., og gjenskape Strømsengbakken som en selvstendig enhet i
landbruket i Tynset kommune.
2. Det er et vilkår for delingstillatelsen at det fradelte arealet (Strømsengbakken) igjen inngår
i en driftsenhet sammen med tunet på Strømsengbakken, jf. jordloven § 1.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12.

58/15
SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT, GNR. 91 BNR. 1 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om omdisponering og fradeling av
omsøkte boligtomt på 2,5 dekar dyrka mark fra eiendommen gnr. 91 bnr. 1, i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 1, 9 og 12, og begrunnes med at en
fradeling ikke ivaretar hensynet til vern av landbruksressursene, at det ikke foreligger
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viktige bosettingshensyn i saken, og at det er påregnelig at fradelingen vil medføre driftsog miljømessige ulemper for landbruksdrifta i området.
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
1. Tynset kommune, formannskapet, godtar søknad om omdisponering og fradeling av
omsøkte boligtomt på 2,5 dekar dyrka mark fra eiendommen gnr. 91 bnr. 1 i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at boligeiendommen sikres atkomst ved tinglyst vegrett.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen tilgodeser
hensynet til bosetting i området.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 stemme mot 6 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om omdisponering og fradeling av
omsøkte boligtomt på 2,5 dekar dyrka mark fra eiendommen gnr. 91 bnr. 1, i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens §§ 1, 9 og 12, og begrunnes med at en
fradeling ikke ivaretar hensynet til vern av landbruksressursene, at det ikke foreligger
viktige bosettingshensyn i saken, og at det er påregnelig at fradelingen vil medføre driftsog miljømessige ulemper for landbruksdrifta i området.

59/15
KOMMUNALE MÅL OG RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I
TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, sender Kommunale mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltning i Tynset kommune på høring.
2. Høringsfristen er 16. juli 2015, 8 uker
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, sender Kommunale mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltning i Tynset kommune på høring.
2. Høringsfristen er 16. juli 2015, 8 uker
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60/15
REGULERINGSPLAN FOR KAMSTEINEN HYTTEFELT 2. GANGS
BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår at Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for
Kamsteinen Hytteområde, planid R96, med planbeskrivelse datert 20.01.15, plankart,
bestemmelser og Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 20.11.14 og Rapport grunnundersøkelser
datert 17.10.14.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår at Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for
Kamsteinen Hytteområde, planid R96, med planbeskrivelse datert 20.01.15, plankart,
bestemmelser og Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 20.11.14 og Rapport grunnundersøkelser
datert 17.10.14.

61/15
VEG- OG GATENAVN TYNSET KOMMUNE - OMADRESSERING, NYE
BOLIGFELT OG INNSPILL TIL SUPPLERENDE NAVN ETTER TIDLIGERE
VEDTAK
Rådmannens innstilling:
1. Etter ny veiføring, vil Sjukehusveien starte ved rundkjøringa, slik at bla. Nord-Østerdal
videregående skole adresseres til denne. Omnummerering og evt. ny adressetildeling
gjøres av PBG.
2. Ny veiføring, øst for Fedraheimveien, beholder navnet Fedraheimveien.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
3. Ny veiføring for Ramm Østgaards gate nord vest for bussplass beholder navnet.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
4. Nedre del av Krullhaugen boligfelt på Kvikne, som ikke er gitt nytt veinavn under vei- og
gatenavnprosjektet, gis navnet Krullhaugen.
5. Søndre del av Jørgensmoen boligfelt gis navnet Jørgensmoen.
6. Savaltunet, som ikke fikk tildelt eget navn under vei- og gatenavnprosjektet, gis eget navn
- Savaltunet.
7. Ønsket om eget navn for «Nissegata» avslås.
8. Nye skilt tas inn i skiltplanen og settes ut av utførende entreprenør for tidligere bestilt
skilting.
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Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Punkt 7 i rådmannens innstilling: «avslås» endres til «innvilges».
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Etter ny veiføring, vil Sjukehusveien starte ved rundkjøringa, slik at bla. Nord-Østerdal
videregående skole adresseres til denne. Omnummerering og evt. ny adressetildeling
gjøres av PBG.
2. Ny veiføring, øst for Fedraheimveien, beholder navnet Fedraheimveien.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
3. Ny veiføring for Ramm Østgaards gate nord vest for bussplass beholder navnet.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
4. Nedre del av Krullhaugen boligfelt på Kvikne, som ikke er gitt nytt veinavn under vei- og
gatenavnprosjektet, gis navnet Krullhaugen.
5. Søndre del av Jørgensmoen boligfelt gis navnet Jørgensmoen.
6. Savaltunet, som ikke fikk tildelt eget navn under vei- og gatenavnprosjektet, gis eget navn
- Savaltunet.
7. Ønsket om eget navn for «Nissegata» innvilges.
8. Nye skilt tas inn i skiltplanen og settes ut av utførende entreprenør for tidligere bestilt
skilting.
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