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17/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
09.02.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 09.02.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 09.02.2017.

18/17
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GARD 91/165 OG
91/167
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Sindre og Oddrun Elisabeth Gjelten konsesjon på
erverv av 3 skogteiger på totalt 359,9 dekar, gnr. 91 bnr. 165 og 167 i Tynset, til en pris av
kr 100 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med
konsesjonssøkernes øvrige landbrukseiendom, gnr. 91 m.fl. bnr. 98 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet gir en drifts- og samfunnsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Sindre og Oddrun Elisabeth Gjelten konsesjon på
erverv av 3 skogteiger på totalt 359,9 dekar, gnr. 91 bnr. 165 og 167 i Tynset, til en pris av
kr 100 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med
konsesjonssøkernes øvrige landbrukseiendom, gnr. 91 m.fl. bnr. 98 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet gir en drifts- og samfunnsmessig god løsning.
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19/17
KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN, GNR. 176 BNR. 1 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ragnar Utne konsesjon på erverv av eiendommen
Sæter på Kvikne, gnr. 171 bnr. 2, 8 og 10, gnr. 176 bnr. 1, 3 og 8 samt gnr. 193 bnr. 2 og 4
i Tynset kommune, til en kjøpesum på kr 8 404 000.
2. Det er vilkår for konsesjon at søkerne tilflytter eiendommen innen 1 år, og bebor og driver
eiendommen sammenhengende i 5 år.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ragnar Utne konsesjon på erverv av eiendommen
Sæter på Kvikne, gnr. 171 bnr. 2, 8 og 10, gnr. 176 bnr. 1, 3 og 8 samt gnr. 193 bnr. 2 og 4
i Tynset kommune, til en kjøpesum på kr 8 404 000.
2. Det er vilkår for konsesjon at søkerne tilflytter eiendommen innen 1 år, og bebor og driver
eiendommen sammenhengende i 5 år.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.

20/17
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: KIRSTEN ELVERHØI STØEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kirsten Elverhøy Støen dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av ATV med belter og snøskuter til transport av materialer
og utstyr for vedlikehold av seterhus på Støsætra, samt proviant og utstyr ved utleie.
Transporten vil følge kjørespor fra Nedre Dølvad til Støsætra, eller fra gården Løkkja via
Stor-Børsjøen og Støsetervegen.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Barmark
• Tillatelsen gjelder bruk av ATV med belter eller annet beltegående kjøretøy
• Det gis dispensasjon for til inntil to turer på barmark hver sesong i perioden 20172020
• Kjørebok skal leveres Tynset kommune innen 1. november etter endt barmarkssesong
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Snødekt mark:
• Tillatelsen gjelder bruk av snøskuter
• Det gis dispensasjon for til inntil fire turer i perioden 1.1.2017-20.4.2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. juni etter endt sesong hvert år
Felles:
• Dispensasjonen skal medbringes under kjøringen, i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som viser sted og tid for start på den enkelte tur
• Førere på både snødekket og bar mark er Torey Kane Cothren, Per Olav Lyngstad,
Torgeir Støen og Helge E. Støen
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
• Dersom det blir oppdaget villrein under kjøringa, skal all transport umiddelbart
stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst mulig
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport av materialer og utstyr for
vedlikehold av seterhus, samt transport av proviant og utstyr i forbindelse med utleie av
setra er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
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 Kirsten Elverhøy Støen dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av ATV med belter og snøskuter til transport av materialer
og utstyr for vedlikehold av seterhus på Støsætra, samt proviant og utstyr ved utleie.
Transporten vil følge kjørespor fra Nedre Dølvad til Støsætra, eller fra gården Løkkja via
Stor-Børsjøen og Støsetervegen.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Barmark
• Tillatelsen gjelder bruk av ATV med belter eller annet beltegående kjøretøy
• Det gis dispensasjon for til inntil to turer på barmark hver sesong i perioden 20172020
• Kjørebok skal leveres Tynset kommune innen 1. november etter endt barmarkssesong
Snødekt mark:
• Tillatelsen gjelder bruk av snøskuter
• Det gis dispensasjon for til inntil fire turer i perioden 1.1.2017-20.4.2020
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. juni etter endt sesong hvert år
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Felles:
• Dispensasjonen skal medbringes under kjøringen, i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som viser sted og tid for start på den enkelte tur
• Førere på både snødekket og bar mark er Torey Kane Cothren, Per Olav Lyngstad,
Torgeir Støen og Helge E. Støen
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
• Dersom det blir oppdaget villrein under kjøringa, skal all transport umiddelbart
stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst mulig
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport av materialer og utstyr for
vedlikehold av seterhus, samt transport av proviant og utstyr i forbindelse med utleie av
setra er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
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.

21/17
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: TRON UNGDOMSSENTER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tron ungdomssenter dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for oppkjøring av skiløyper og transport av ved, mat og annet utstyr
i forbindelse med arrangementer på ungdomssenteret. Det gis tillatelse til å kjøre opp
skiløyper ved behov og transport av ved, mat og utstyr i forbindelse med arrangementer.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten kan foregå i tidsrommet 1. januar – 20. april 2017
• Det skal ikke kjøres senere enn 20. april av hensyn til viltet i området
• Som sjåfør kan Niels Westphal, Kasper Slettan og Einar Sørhus benyttes
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 oppkjøring av skiløyper og
transport av ved, mat og annet utstyr i forbindelse med arrangementer på ungdomssenteret
er å anse som et «særlig behov»
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.
For kjøring innafor Ripan naturreservat er dette vedtaket er kun gyldig i kombinasjon med
dispensasjon fra naturmangfoldloven.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tron ungdomssenter dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for oppkjøring av skiløyper og transport av ved, mat og annet utstyr
i forbindelse med arrangementer på ungdomssenteret. Det gis tillatelse til å kjøre opp
skiløyper ved behov og transport av ved, mat og utstyr i forbindelse med arrangementer.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten kan foregå i tidsrommet 1. januar – 20. april 2017
• Det skal ikke kjøres senere enn 20. april av hensyn til viltet i området
• Som sjåfør kan Niels Westphal, Kasper Slettan og Einar Sørhus benyttes
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 oppkjøring av skiløyper og
transport av ved, mat og annet utstyr i forbindelse med arrangementer på ungdomssenteret
er å anse som et «særlig behov»
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.
For kjøring innafor Ripan naturreservat er dette vedtaket er kun gyldig i kombinasjon med
dispensasjon fra naturmangfoldloven.

22/17
TILTAK I RIPAN NATURRESEVAT - PREPARERE SKILØYPE, TRANSPORT AV
VED O.A.
SØKER: TRON UNGDOMSSENTER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tron ungdomssenter dispensasjon fra forskrift om
fredning av Ripan naturreservat, punkt 3 for bruk av snøskuter i Ripan naturreservat til
oppkjøring av skiløyper og transport av ved, mat og annet utstyr i forbindelse med
arrangementer på ungdomssenteret. Det gis tillatelse til å kjøre opp skiløyper ved behov
og transport av ved, mat og utstyr i forbindelse med arrangementer.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten kan foregå i tidsrommet 1. januar – 20. april 2017
• Det skal ikke kjøres senere enn 20. april av hensyn til viltet i området
• Som sjåfør kan Niels Westphal, Kasper Slettan og Einar Sørhus benyttes
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tron ungdomssenter dispensasjon fra forskrift om
fredning av Ripan naturreservat, punkt 3 for bruk av snøskuter i Ripan naturreservat til
oppkjøring av skiløyper og transport av ved, mat og annet utstyr i forbindelse med
arrangementer på ungdomssenteret. Det gis tillatelse til å kjøre opp skiløyper ved behov
og transport av ved, mat og utstyr i forbindelse med arrangementer.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten kan foregå i tidsrommet 1. januar – 20. april 2017
• Det skal ikke kjøres senere enn 20. april av hensyn til viltet i området
• Som sjåfør kan Niels Westphal, Kasper Slettan og Einar Sørhus benyttes
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48

23/17
REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG
IDRETTSVEGEN - ANDREGANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering for
fortau i Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, datert 17.02.17
2. Plankart, datert 17.02.17
3. Planbeskrivelse, datert 17.02.17
4. ROS-analyse, datert 11.11.16
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering for
fortau i Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, datert 17.02.17
2. Plankart, datert 17.02.17
3. Planbeskrivelse, datert 17.02.17
4. ROS-analyse, datert 11.11.16
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24/17
REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FÅSET - OPPSTART OG
PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING
Rådmannens innstilling:
1. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 varsles oppstart av arbeidet med revidering
av kommuneplanens arealdel for Fåset.
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes forslag til planprogram,
høringsversjon datert 17.02.17 ut til høring og legges offentlig ettersyn i seks uker.
3. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av arbeidet med
detaljregulering av området Fåset skole med omkringliggende boligfelter med plangrense
som vist i saksutredningen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 varsles oppstart av arbeidet med revidering
av kommuneplanens arealdel for Fåset.
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes forslag til planprogram,
høringsversjon datert 17.02.17 ut til høring og legges offentlig ettersyn i seks uker.
3. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av arbeidet med
detaljregulering av området Fåset skole med omkringliggende boligfelter med plangrense
som vist i saksutredningen.
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