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18/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
03.02.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 03.02.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 03.02.2016.

19/16
FRADELING AV SKOGTEIG FRA NYTRØEN GNR 71 BNR 36 I TYNSET JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Roza Nytrøen samtykke til fradeling av skogteig på
41 dekar fra grunneiendommen gnr 71 bnr 36 i Tynset.
2. Det er vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendommen Brustad
gnr 73 m.fl. bnr 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Roza Nytrøen samtykke til fradeling av skogteig på
41 dekar fra grunneiendommen gnr 71 bnr 36 i Tynset.
2. Det er vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendommen Brustad
gnr 73 m.fl. bnr 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.
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20/16
FRADELING AV SKOGTEIG FRA GODTLAND YTRE GNR 55 BNR 1 I TYNSET JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tor Harald Godtland samtykke til en fradeling av
omsøkt parsell fra gårdsbruket Godtland ytre, gnr. 55 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendommen Brustad
gnr 73 m.fl. bnr 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tor Harald Godtland samtykke til en fradeling av
omsøkt parsell fra gårdsbruket Godtland ytre, gnr. 55 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendommen Brustad
gnr 73 m.fl. bnr 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.

21/16
FRADELING AV SKOGTEIG FRA KUSKMOEN GNR 54 BNR 1 I TYNSET JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Skancke samtykke til fradeling av skogteig på
41 dekar fra grunneiendommen gnr 54 m.fl. bnr 1 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendommen Brustad
gnr 73 m.fl. bnr 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Skancke samtykke til fradeling av skogteig på
41 dekar fra grunneiendommen gnr 54 m.fl. bnr 1 m.fl. i Tynset.
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2. Det er et vilkår for delingen at arealet selges som tillegg til landbrukseiendommen Brustad
gnr 73 m.fl. bnr 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til arealressursene.

22/16
DELING AV EIENDOMMEN ASPHEIM GNR 91 BNR 165 M.FL. I TYNSET JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir True Skårsmoen samtykke til deling av eiendommen
Aspheim, gnr 91 bnr 165 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at hus, tun og jordbruksjorda skilles fra, og selges for fast
bosetting. Eiendommen sikres vegrett fra rv. 3. Kjøper må søke konsesjon.
3. Det er et vilkår at skogressursene selges til aktive gårdsbruk som gir gode drifts- og
arronderingsmessige løsninger. Landbruksmyndighetene skal godkjenne kjøper og pris i
etterfølgende konsesjonssaker.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene og tilgodeser landbruksnæringa og bosettingshensynet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir True Skårsmoen samtykke til deling av eiendommen
Aspheim, gnr 91 bnr 165 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at hus, tun og jordbruksjorda skilles fra, og selges for fast
bosetting. Eiendommen sikres vegrett fra rv. 3. Kjøper må søke konsesjon.
3. Det er et vilkår at skogressursene selges til aktive gårdsbruk som gir gode drifts- og
arronderingsmessige løsninger. Landbruksmyndighetene skal godkjenne kjøper og pris i
etterfølgende konsesjonssaker.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene og tilgodeser landbruksnæringa og bosettingshensynet.
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23/16
FRADELING AV FESTETOMT GNR 167 BNR 12 FNR 1 I TYNSET JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kåre Frengstad samtykke til fradeling av festetomt
nr. 1 på landbrukseiendommen gnr. 167 bnr. 12 i Tynset, med et areal på inntil 1042 m2.
2. Vilkår for delingen er at koia med fradelt areal overføres til Ya-Gryta utmarkslag.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen er
forsvarlig ut fra den avkastningen som eiendommen kan gi.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kåre Frengstad samtykke til fradeling av festetomt
nr. 1 på landbrukseiendommen gnr. 167 bnr. 12 i Tynset, med et areal på inntil 1042 m2.
2. Vilkår for delingen er at koia med fradelt areal overføres til Ya-Gryta utmarkslag.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen er
forsvarlig ut fra den avkastningen som eiendommen kan gi.

24/16
Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
MOTORFERDSEL - BEHANDLING AV KLAGE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen på vedtak i sak 10/16, 14.1.2016 til
følge
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark for endelig behandling og avgjørelse
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen på vedtak i sak 10/16, 14.1.2016 til
følge
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark for endelig behandling og avgjørelse
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25/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: HALVOR HEKTOEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Halvor Hektoen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved i sekk, proviant og
materialer til egen seter ved Vesl-Marsjøen. Transporten vil i Tynset kommune foregå
etter følgende trasé: langs Rødalsveien til Rødalssetrene og etter elva og veien til setra ved
Vesl-Marsjøen.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2016-2021
• 20. april er sluttdato det enkelte år, eller 3. påskedag dersom denne kommer senere
• Halvor Hektoen, Merete Hektoen og Asbjørn Strømseng kan benyttes som sjåfører
• Det gis tillatelse til fire turer per sesong
• Det skal føres felles kjørebok med Alvdal kommune. Kjøreboka skal 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 hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at det er en fordel å transportere mest
mulig ved, proviant og materialer på vinterføre da kjørespor på barmark er bløtt.
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 Halvor Hektoen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved i sekk, proviant og
materialer til egen seter ved Vesl-Marsjøen. Transporten vil i Tynset kommune foregå
etter følgende trasé: langs Rødalsveien til Rødalssetrene og etter elva og veien til setra ved
Vesl-Marsjøen.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april årene 2016-2021
• 20. april er sluttdato det enkelte år, eller 3. påskedag dersom denne kommer senere
• Halvor Hektoen, Merete Hektoen og Asbjørn Strømseng kan benyttes som sjåfører
• Det gis tillatelse til fire turer per sesong
• Det skal føres felles kjørebok med Alvdal kommune. Kjøreboka skal fylles ut før
kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Alvdal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
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• All kjøring skal foregå hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at det er en fordel å transportere mest
mulig ved, proviant og materialer på vinterføre da kjørespor på barmark er bløtt.
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.

26/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: HENNING DALBAKK
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad fra Henning Dalbakk om dispensasjon fra
forbudet mot motorferdsel i utmark.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transporten ikke er å anse som et «særlig
behov», da det i dette tilfellet er snakk om ren persontransport for bruk av fritidsbolig.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Henning Dalbakk dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter for å ivareta stell, pleie og avl av pelsdyr.
Transporten vil foregå korteste veg mellom fritidsbolig i Tylldalen og pelsdyrgård på
Finstad, og på snødekket veitrasé.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 22.–28. mars 2016
• Det gis tillatelse til 6 turer
• Det skal føres felles kjørebok. Kjøreboka skal fylles ut før kjøring og bringes med i
tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Tynset kommune senest 1. juni 2016
• All kjøring skal foregå hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at det sparer miljøet CO²-utslipp
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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Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme for forslaget fra Tronsmoen.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad fra Henning Dalbakk om dispensasjon fra
forbudet mot motorferdsel i utmark.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transporten ikke er å anse som et «særlig
behov», da det i dette tilfellet er snakk om ren persontransport for bruk av fritidsbolig.

27/16
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BYGGING AV
HYTTE GNR/BNR 13/50
Rådmannens innstilling:
Søknaden om dispensasjon innvilges delvis ved at på eiendommen gnr./bnr. 13/50 gis det
tillatelse til å oppføre ny fritidsbolig mot at eksisterende fritidsbolig rives. Oppføring av ny og
rivning av eksisterende fritidsbolig krever også et eget vedtak om tillatelse til tiltak etter planog bygningslovens kapittel 20.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplanens arealdel
2002-2013.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknaden om dispensasjon innvilges delvis ved at på eiendommen gnr./bnr. 13/50 gis det
tillatelse til å oppføre ny fritidsbolig mot at eksisterende fritidsbolig rives. Oppføring av ny og
rivning av eksisterende fritidsbolig krever også et eget vedtak om tillatelse til tiltak etter planog bygningslovens kapittel 20.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplanens arealdel
2002-2013.

28/16
OMRÅDEPLAN FOR SERVERPARK I TYLLDALEN
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fremmer det faste utvalget for plansaker i
Tynset kommune Områderegulering for serverpark i Tylldalen, plan-id 201502, og vedtar å
legge planen ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse, plan-ID 201502, datert 26.02.2016
2. Plankart, plan-ID 201502, datert 26.02.2016
3. Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201502, datert 26.02.2016
4. Konsekvensanalyse, plan-ID 201502, datert 26.02.2016
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fremmer det faste utvalget for plansaker i
Tynset kommune Områderegulering for serverpark i Tylldalen, plan-id 201502, og vedtar å
legge planen ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse, plan-ID 201502, datert 26.02.2016
2. Plankart, plan-ID 201502, datert 26.02.2016
3. Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201502, datert 26.02.2016
4. Konsekvensanalyse, plan-ID 201502, datert 26.02.2016

29/16
RAMMSMOEN-KVARTALET - 1. GANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10 fremmer formannskapet saken og vedtar
å legge reguleringsplanforslaget for Rammsmoen kvartalet , plan-ID R85b ut til høring og
offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
2. Plankart med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
3. Reguleringsbestemmelser med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
4. ROS-analyse med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
Behandling:
Berit Nordseth Moen, uavhengig representant, ble enstemmig erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10 fremmer formannskapet saken og vedtar
å legge reguleringsplanforslaget for Rammsmoen kvartalet , plan-ID R85b ut til høring og
offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
2. Plankart med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
3. Reguleringsbestemmelser med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
4. ROS-analyse med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
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30/16
NY UNDERGANG VED JERNBANEN I RINGVEIEN, TYNSET SENTRUM FINANSIERING AV FORPROSJEKT
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 100000 til forprosjektet som skal utrede hvilke muligheter som
foreligger for utbedring av jernbaneundergangen på Fv. 30 i Tynset sentrum.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 100000 til forprosjektet som skal utrede hvilke muligheter som
foreligger for utbedring av jernbaneundergangen på Fv. 30 i Tynset sentrum.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

31/16
KLAGE FRA BEDRIFTEN LIVSKRAFTEN PÅ AVSLAG OM STØTTE
Formannskapets innstilling ble lagt frem i møtet:
Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen til følge.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen til følge.
Saken oversendes klagenemnda for endelig behandling.

32/16
SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV BUTIKK MED VARER FRA ASIA
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 100 000 til Ali Shaikhzadeh for etablering av butikk med
asiamat og halalkjøtt på Tynset.
Vilkår for utbetaling er at dokumentasjon på faktiske utgifter foreligger.
Tilsagnet gjelder i ett år fra tilsagnsdato.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
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Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
Tynset kommune bevilger kr 51 000 til Ali Shaikhzadeh for etablering av butikk med asiamat
og halalkjøtt på Tynset.
Vilkår for utbetaling er at dokumentasjon på faktiske utgifter foreligger.
Tilsagnet gjelder i ett år fra tilsagnsdato.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

Det omforente forslaget fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 51 000 til Ali Shaikhzadeh for etablering av butikk med asiamat
og halalkjøtt på Tynset.
Vilkår for utbetaling er at dokumentasjon på faktiske utgifter foreligger.
Tilsagnet gjelder i ett år fra tilsagnsdato.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
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