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34/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
05.03.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 05.03.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 05.03.2015.

35/15
UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER 2015-2017
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, sender følgende forskrift ut på høring, med frist for
uttalelse 9. april 2015:
Forskrift om utvida jakttid på bever i Tynset kommune for jaktsesongene fra og med 1.
april 2015 til og med 31. mars 2017
Fastsatt av Tynset kommune dd.mm. 2015 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med
31. mars 2017, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. mars 2012, jf lov 19. juni 2009
nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38
om jakt og fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Tynset kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med
15.mai.
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, sender følgende forskrift ut på høring, med frist for
uttalelse 9. april 2015:
Forskrift om utvida jakttid på bever i Tynset kommune for jaktsesongene fra og med 1.
april 2015 til og med 31. mars 2017
Fastsatt av Tynset kommune dd.mm. 2015 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med
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31. mars 2017, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. mars 2012, jf lov 19. juni 2009
nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38
om jakt og fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Tynset kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med
15.mai.
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks.

36/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: ARNE MAGNE LUNAAS
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, rådmannen, avslår søknad fra Arne Magne Lunaas om dispensasjon
fra forbudet om motorferdsel i utmark fra Lonåsen på ubrøyta vei til Magnillkroken seter.
Formålet med transporten er tilsyn med seterhus, transport av proviant og som sikkerhet i
et område uten mobildekning.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Transporten henvises til leiekjører.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, rådmannen, avslår søknad fra Arne Magne Lunaas om dispensasjon
fra forbudet om motorferdsel i utmark fra Lonåsen på ubrøyta vei til Magnillkroken seter.
Formålet med transporten er tilsyn med seterhus, transport av proviant og som sikkerhet i
et område uten mobildekning.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6. Transporten henvises til leiekjører.

37/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: TRON HANGGLIDERKLUBB
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tron Hanggliderklubb v/ Tor Kåre Sannes
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av
utstyr og personer i forbindelse med kurs. Transporten vil følge veitrasé fra Tronsvangen
opp til Flattron.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 20. april årene 2015-2018
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• Tor Kåre Sannes, Roy Andre Sannes og Erlend Kalbækken kan benyttes som sjåfører
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres felles kjørebok med Alvdal kommune. Kjøreboka fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Alvdal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transporten ikke knytter seg
direkte til turkjøring, og ikke medfører noen skader eller ulemper overfor dyr, vegetasjon
eller mennesker i 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:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Kulepunkt 2 i punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tron Hanggliderklubb v/ Tor Kåre Sannes
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av
utstyr og personer i forbindelse med kurs. Transporten vil følge veitrasé fra Tronsvangen
opp til Flattron.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 20. april årene 2015-2018
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres felles kjørebok med Alvdal kommune. Kjøreboka fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Alvdal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transporten ikke knytter seg
direkte til turkjøring, og ikke medfører noen skader eller ulemper overfor dyr, vegetasjon
eller mennesker i 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.
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38/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: BAKKAGRENDA VANNVERK
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bakkgrenda vannverk v/ Leif Vidar Gullstad
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av
utstyr i forbindelse med vedlikehold av anlegget og eventuell nødhjelp. Transporten skal
foregå i tidsrommet 1. november - 20. april årene 2015-2018. Det gis tillatelse til ti turer
årlig.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Dersom 3. påskedag kommer etter 20. april er det den siste dag det tillates transport
• Transporten vil følge gammel setervei til vannverket
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transporten transport av utstyr og
personell i forbindelse med drift av vannverk er å anse som et særlig tilfelle.
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:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

39/15
STRØMFREMFØRING TIL KNØSEN FRITIDSBEBYGGELSE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune mener det er en overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon fra
gjeldende planstatus, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.
Tynset kommune gir NØK Kraftlag tillatelse til framføring av ca. 800m lang lavspentlinje fram til
fritidsbebyggelsen på Knøsen i Brydalen som omsøkt, under disse vilkår:
1. Strømfremføring skal legges i bakken i kulturlandskapet rundt setrene.
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2. Det forutsettes at linjetraseen går utenom de bløteste områdene i myra nord for
seterområdet og at det under oppføring av linjetraseen unngås å lage kjørespor i myra.

Dette begrunnes ut fra vurderingen om at det ikke er sårbare arter, vilttrekk eller kulturminner
som må hensyntas i traseen. De landskapsmessige vurderingene tilsier heller ikke at tiltaket vil
bli fremtredende i landskapet. Det er heller ikke lagt opp til noen spesielt høy standard i
forhold til energibruk i hytteområdet.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Første setning i rådmannens innstilling endres til:
Tynset kommune gir dispensasjon fra gjeldende planstatus, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tynset kommune gir dispensasjon fra gjeldende planstatus, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.
Tynset kommune gir NØK Kraftlag tillatelse til framføring av ca. 800m lang lavspentlinje fram til
fritidsbebyggelsen på Knøsen i Brydalen som omsøkt, under disse vilkår:
1. Strømfremføring skal legges i bakken i kulturlandskapet rundt setrene.
2. Det forutsettes at linjetraseen går utenom de bløteste områdene i myra nord for
seterområdet og at det under oppføring av linjetraseen unngås å lage kjørespor i myra.
Dette begrunnes ut fra vurderingen om at det ikke er sårbare arter, vilttrekk eller kulturminner
som må hensyntas i traseen. De landskapsmessige vurderingene tilsier heller ikke at tiltaket vil
bli fremtredende i landskapet. Det er heller ikke lagt opp til noen spesielt høy standard i
forhold til energibruk i hytteområdet.
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