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1/18
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
07.12.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 07.12.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 07.12.2017.

2/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, GNR 70 BNR 28 I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunnar Borlaug og Synnøve Sletten Borlaug
konsesjon på erverv av hver sin ideelle ½-part av gnr 70 bnr 28 i Tynset.
Konsesjonsarealet består av 54,3 dekar fulldyrka mark og 9 dekar skog- og utmarksareal,
og erverves til en kjøpesum av kr 360 000.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkernes øvrige landbrukseiendom Storstuenget, gnr. 69 m.fl. bnr. 2 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunnar Borlaug og Synnøve Sletten Borlaug
konsesjon på erverv av hver sin ideelle ½-part av gnr 70 bnr 28 i Tynset.
Konsesjonsarealet består av 54,3 dekar fulldyrka mark og 9 dekar skog- og utmarksareal,
og erverves til en kjøpesum av kr 360 000.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkernes øvrige landbrukseiendom Storstuenget, gnr. 69 m.fl. bnr. 2 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
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3/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV TILLEGGSAREAL GNR 91 BNR 84 I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Barstad konsesjon på erverv av gnr 91 bnr. 84,
med 13 beiteretter og andre eventuelle tilliggende rettigheter, i Tynset. Konsesjonsarealet
består av 0,1 dekar fulldyrka jord, 16,5 dekar innmarksbeite, 85,3 dekar produktiv skog og
66,4 dekar uproduktiv skog, jorddekt fastmark og samferdselsareal (veg). Kjøpesummen
på kr 87 500 godkjennes.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Hansælplassen, gnr. 93 m.fl. bnr. 30 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Barstad konsesjon på erverv av gnr 91 bnr. 84,
med 13 beiteretter og andre eventuelle tilliggende rettigheter, i Tynset. Konsesjonsarealet
består av 0,1 dekar fulldyrka jord, 16,5 dekar innmarksbeite, 85,3 dekar produktiv skog og
66,4 dekar uproduktiv skog, jorddekt fastmark og samferdselsareal (veg). Kjøpesummen
på kr 87 500 godkjennes.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Hansælplassen, gnr. 93 m.fl. bnr. 30 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

4/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, GNR 71 BNR 102
I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Eivind Langberg Vangen konsesjon på erverv av
gnr 71 bnr. 102 i Tynset. Konsesjonsarealet består av 53,6 dekar fulldyrka jord, 0,6 dekar
produktiv skog og 1,2 dekar uproduktiv skog og jorddekt fastmark, og erverves til en
kjøpesum av kr 385 000.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Nesbakken, gnr. 69 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Eivind Langberg Vangen konsesjon på erverv av
gnr 71 bnr. 102 i Tynset. Konsesjonsarealet består av 53,6 dekar fulldyrka jord, 0,6 dekar
produktiv skog og 1,2 dekar uproduktiv skog og jorddekt fastmark, og erverves til en
kjøpesum av kr 385 000.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Nesbakken, gnr. 69 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

5/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL, GNR 70 BNR 25 I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Leif Arne Harsjøen konsesjon på erverv av gnr 70
bnr 25, med eventuelle tilliggende rettigheter, i Tynset. Konsesjonsarealet består av 81,7
dekar fulldyrka jord, 239,8 dekar produktiv skog, 51,9 dekar uproduktiv skog og jorddekt
fastmark og 2,2 dekar samferdselsareal (veg). Kjøpesummen på kr 873 000 godkjennes.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Storstuegga, gnr. 70 m.fl. bnr. 10 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Leif Arne Harsjøen konsesjon på erverv av gnr 70
bnr 25, med eventuelle tilliggende rettigheter, i Tynset. Konsesjonsarealet består av 81,7
dekar fulldyrka jord, 239,8 dekar produktiv skog, 51,9 dekar uproduktiv skog og jorddekt
fastmark og 2,2 dekar samferdselsareal (veg). Kjøpesummen på kr 873 000 godkjennes.
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2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Storstuegga, gnr. 70 m.fl. bnr. 10 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkernes driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

6/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL GNR. 55 BNR. 2 I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Hanne Aasbrenn konsesjon på erverv av gnr 55 bnr
2 i Tynset. Konsesjonsarealet består av 61,3 dekar fulldyrka jord, 13,7 dekar produktiv
skog og 5,2 dekar uproduktiv skog, jorddekt fastmark og annet areal. Kjøpesummen på kr
431 000 godkjennes.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med landbrukseiendommen Stølien, gnr. 57 m.fl. bnr. 3 m.fl. i Tynset, som søker er i ferd med å overta.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en betydelig styrking av driftsenheten, gnr. 57 m.fl. bnr. 3 m.fl., og at
ervervet gir drifts- og arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Hanne Aasbrenn konsesjon på erverv av gnr 55 bnr
2 i Tynset. Konsesjonsarealet består av 61,3 dekar fulldyrka jord, 13,7 dekar produktiv
skog og 5,2 dekar uproduktiv skog, jorddekt fastmark og annet areal. Kjøpesummen på kr
431 000 godkjennes.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives sammen med landbrukseiendommen Stølien, gnr. 57 m.fl. bnr. 3 m.fl. i Tynset, som søker er i ferd med å overta.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en betydelig styrking av driftsenheten, gnr. 57 m.fl. bnr. 3 m.fl., og at
ervervet gir drifts- og arronderingsmessige gode løsninger.
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7/18
SØKNAD OM FRADELING AV GRUNNEIENDOM FRA GNR/BNR 71/29 JORDLOVEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Aina og Atle Nyutstumoens søknad om
tillatelse til fradeling av en ca. 1 050 m2 stor bebygd parsell fra gnr. 71 bnr. 29 i
Tynset, jfr. vedlagt kartskisse.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12, og begrunnes med at fradelingen
vil kunne gi driftsmessige ulemper for landbruket i området. Det er ellers i
kommunes nylig vedtatte retningslinjer for jordlovssaker, sagt at slike
boligparseller ikke bør fradeles.

Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12, og begrunnes med at eiendommen utgjør en
del av tunet på jordbrukseiendommen og at fradelingen vil være til stor drifts- og miljømessig
ulempe.
Endringsforslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:

1. Tynset kommune, formannskapet, imøtekommer Aina og Atle Nyutstumoens søknad om
tillatelse til fradeling av en ca. 1 050 m2 stor bebygd parsell fra gnr. 71 bnr. 29 i Tynset, jfr.
vedlagt kartskisse.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12, og begrunnes med hensyn til bosetting.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 2 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Aina og Atle Nyutstumoens søknad om
tillatelse til fradeling av en ca. 1 050 m2 stor bebygd parsell fra gnr. 71 bnr. 29 i
Tynset, jfr. vedlagt kartskisse.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12, og begrunnes med at
eiendommen utgjør en del av tunet på jordbrukseiendommen og at fradelingen vil
være til stor drifts- og miljømessig ulempe.
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8/18
FRADELING EKSISTERENDE HYTTE FRA GNR/BNR 124/15
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 1,0 dekar stor parsell med påstående bebyggelse fra eiendommen
gnr. 124, bnr. 15, som omsøkt.
2. Parsellen må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.
3. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og
bygningslovens § 19-2 mht. formålsendring fra LNF-formål til fritidsformål av omsøkte
parsell.
4. For øvrige vilkår vises det til Tynset formannskaps vedtak i sak 155/17 etter jordloven.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 1,0 dekar stor parsell med påstående bebyggelse fra eiendommen
gnr. 124, bnr. 15, som omsøkt.
2. Parsellen må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.
3. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og
bygningslovens § 19-2 mht. formålsendring fra LNF-formål til fritidsformål av omsøkte
parsell.
4. For øvrige vilkår vises det til Tynset formannskaps vedtak i sak 155/17 etter jordloven.

9/18
BUBAKKEN GRUSTAK – 2.GANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Detaljregulering for Bubakken grustak, Plan-ID 201402, vedtas med tilhørende
plandokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, datert 06.12.17.
2. Plankart, datert 31.05.2017
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 31.05.17
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Detaljregulering for Bubakken grustak, Plan-ID 201402, vedtas med tilhørende
plandokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, datert 06.12.17.
2. Plankart, datert 31.05.2017
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 31.05.17

10/18
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017–2020
2.GANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Med hjemmel i pbl. § 11-15 fatter kommunestyret følgende vedtak:
Kommunedelplan for trafikksikkerhet med tiltaksplan for 2018-2021 vedtas.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Med hjemmel i pbl. § 11-15 fatter kommunestyret følgende vedtak:
Kommunedelplan for trafikksikkerhet med tiltaksplan for 2018-2021 vedtas.

11/18
"ØSTERDALSPORTEN NORD" - OPPSTART PLANARBEID
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet varsler i henhold til plan – og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9,
oppstart av arbeidet med områderegulering for Østerdalsporten nord, og legger forslaget
til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.
Behandling:
Ordfører Merete Myhre Moen, Sp, og Per Hermann Køhn Hansæl, Sp, ble erklært inhabile og
fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet varsler i henhold til plan – og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9,
oppstart av arbeidet med områderegulering for Østerdalsporten nord, og legger forslaget
til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.
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12/18
DISPENSASJONSBEHANDLING AV SØKNAD I TORGGATA 4, TYNSET
SENTRUM
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad datert 06.12.17 om dispensasjon. Avslaget
begrunnes med at fordelen ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene for
helheten i området, jfr. vedlagte høringsuttalelser.
Tynset kommune, formannskapet, varsler oppstart av reguleringsplan for hele området så
snart som mulig. Det forutsettes utarbeidet et planprogram som viser hvordan planprosessen
skal foregå, medvirkning og hvilke temaer som skal utredes nærmere.
Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Formannskapet gir tillatelse til dispensasjon for Torvgata 4 i tråd med søknad datert 06.12.17
med følgende vilkår:
1. Prosjektet må tilby sine beboere et uteareal i tråd med kommunedelplanens bestemmelse
pkt. 1.14.5.
2. Det gis tillatelse til å bebygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense for torgområdet
(kommunes eiendom) dersom prosjektet gjennomføres med de kvaliteter som beskrevet i
søknaden med illustrasjoner som viser en felles fasade mot torgområdet.
3. Dersom adkomst til omsøkte bygg betinger tiltak på dagens torgareal må dette inngå som
en del av samlet plan for torget. Eventuelle tiltak knyttet til bygget må planlegges i
samarbeid med Tynset kommune og bekostes av tiltakshaver selv.
Tynset kommune, formannskapet, varsler oppstart av reguleringsplan for hele området så
snart som mulig. Det forutsettes utarbeidet et planprogram som viser hvordan planprosessen
skal foregå, medvirkning og hvilke temaer som skal utredes nærmere.
Dispensasjon gis med følgende begrunnelse:
• Tiltakshaver har svart opp og innfridd de vilkår formannskapet stilte ved
dispensasjonsbehandling i sitt møte 24.08.2017.
• Det er viktig for Tynset som tettsted og regionssenter at det er aktivitet i bygningene
da dette er et svært sentralt punkt i Tynset sentrum. For å kunne gjennomføre planene
og skape liv og ny bruk av bygget er tidsaspektet viktig. Nye boliger og renoverte
næringsarealer vil gi et løft for sentrum og gi mer aktivitet både på dag og kveldstid.
Det er i dag en optimisme i et ellers stramt marked i forhold andre pågående tiltak i
kommunen med blant annet etablering av norsk helsearkiv og serverpark.
• Tiltaket er i tråd med ønsket fra sentrale myndigheter om fortetting rundt
knutepunkter.
• Kommunen jobber for tiden med et eget prosjekt for planlegging og utvikling av
torgområdet, noe som også aktualiserer aktivitet i dette området.
• Tiltaket er i tråd med vår relativt ferske kommuneplan som ønsker en fortetting i
sentrum.
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Formannskapet konklusjon er at det er en overvekt av samfunnshensyn og positive virkninger
for Tynset kommune som taler for dispensasjon i saken.
Forslaget fra Myhre Moen vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Formannskapet gir tillatelse til dispensasjon for Torvgata 4 i tråd med søknad datert 06.12.17
med følgende vilkår:
1. Prosjektet må tilby sine beboere et uteareal i tråd med kommunedelplanens bestemmelse
pkt. 1.14.5.
2. Det gis tillatelse til å bebygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense for torgområdet
(kommunes eiendom) dersom prosjektet gjennomføres med de kvaliteter som beskrevet i
søknaden med illustrasjoner som viser en felles fasade mot torgområdet.
3. Dersom adkomst til omsøkte bygg betinger tiltak på dagens torgareal må dette inngå som
en del av samlet plan for torget. Eventuelle tiltak knyttet til bygget må planlegges i
samarbeid med Tynset kommune og bekostes av tiltakshaver selv.
Tynset kommune, formannskapet, varsler oppstart av reguleringsplan for hele området så
snart som mulig. Det forutsettes utarbeidet et planprogram som viser hvordan planprosessen
skal foregå, medvirkning og hvilke temaer som skal utredes nærmere.
Dispensasjon gis med følgende begrunnelse:
• Tiltakshaver har svart opp og innfridd de vilkår formannskapet stilte ved
dispensasjonsbehandling i sitt møte 24.08.2017.
• Det er viktig for Tynset som tettsted og regionssenter at det er aktivitet i bygningene
da dette er et svært sentralt punkt i Tynset sentrum. For å kunne gjennomføre planene
og skape liv og ny bruk av bygget er tidsaspektet viktig. Nye boliger og renoverte
næringsarealer vil gi et løft for sentrum og gi mer aktivitet både på dag og kveldstid.
Det er i dag en optimisme i et ellers stramt marked i forhold andre pågående tiltak i
kommunen med blant annet etablering av norsk helsearkiv og serverpark.
• Tiltaket er i tråd med ønsket fra sentrale myndigheter om fortetting rundt
knutepunkter.
• Kommunen jobber for tiden med et eget prosjekt for planlegging og utvikling av
torgområdet, noe som også aktualiserer aktivitet i dette området.
• Tiltaket er i tråd med vår relativt ferske kommuneplan som ønsker en fortetting i
sentrum.
Formannskapet konklusjon er at det er en overvekt av samfunnshensyn og positive virkninger
for Tynset kommune som taler for dispensasjon i saken.

TYNSET KOMMUNE
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