TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 15.02.2018
Tid:
09:00
Plan, byggesak og geodata informerer om status på kommunens planarbeid
Til stede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Merete Myhre Moen
Varaordfører
Tone Hagen
Medlem
Stein Tronsmoen
Medlem
Per Hermann Køhn Hansæl
Medlem
Terje Hylen
Medlem
Margit Wang
Medlem
Berit Nordseth Moen
Varamedlem
Kjetil Lorentzen

Forfall Møtt for

FO

Per Hermann Køhn Hansæl

Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 15.02.2018

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Formannskapet

Side 1 av 14

BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

17/18
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FORMANNSKAPET DEN 01.02.2018
18/18
SØKNAD OM FRADELING AV BEBYGD HYTTETUN FRA
EIENDOMMEN GNR 71 BNR 265 I TYNSET
19/18
SØKNAD OM FRADELING AV GRUNNEIENDOM GNR/BNR
18/198 - JORDLOVEN
20/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV
TILLEGGSAREAL - SKOG OG UTMARK - GNR 72 M.FL.
BNR 103 M.FL. I TYNSET
21/18
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV
EIENDOMMEN GNR 4 M.FL. BNR. 159 M.FL. I TYNSET
22/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
23/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
24/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
25/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
26/18
SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FRA GNR/BNR 106/3
27/18
HØRING PÅ REVIDERT VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK
28/18
SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT GOKARTBANE
29/18
SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV BUTIKK MED
ALTERNATIVE MATVARER

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 2 av 14

30/18
SØKNAD OM STØTTE TIL GJENÅPNING AV CIRCLE K PÅ
KVIKNE - ETABLERING AV KVIKNE AUTOSENTER

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 3 av 14

17/18
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
01.02.2018
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 01.02.2018.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 01.02.2018.

18/18
SØKNAD OM FRADELING AV BEBYGD HYTTETUN FRA EIENDOMMEN GNR
71 BNR 265 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Øyvind Hodal tillatelse til omdisponering og
fradeling av en inntil ett dekar stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr. 71 m.fl.
bnr. 265 m.fl. i Tynset. Den bebygde parsellen er del av teigen gnr. 44 bnr. 540, og må
tildeles nytt gnr/bnr samt sikres veirett via eksisterende adkomstveg til teigen.
2. Vedtaket omfatter inntil 1 daa dyrkbar mark med påstående hyttebebyggelse, og er fattet
med hjemmel i jordloven, §§ 9 og 12.
3. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ivaretar hensynet til vern av arealressursene i
landbruket.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Øyvind Hodal tillatelse til omdisponering og
fradeling av en inntil ett dekar stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr. 71 m.fl.
bnr. 265 m.fl. i Tynset. Den bebygde parsellen er del av teigen gnr. 44 bnr. 540, og må
tildeles nytt gnr/bnr samt sikres veirett via eksisterende adkomstveg til teigen.
2. Vedtaket omfatter inntil 1 daa dyrkbar mark med påstående hyttebebyggelse, og er fattet
med hjemmel i jordloven, §§ 9 og 12.
3. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ivaretar hensynet til vern av arealressursene i
landbruket.
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19/18
SØKNAD OM FRADELING AV GRUNNEIENDOM GNR/BNR 18/198 JORDLOVEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir foreningen Tron ungdomssenter tillatelse til
fradeling av den 129,5 dekar store grunneiendommen gnr. 18 bnr. 198 i Tynset, på
følgende måte:
• Den bebygde tundelen av parsellen deles fra på inntil 2 dekar stor tomt, og
omdisponeres til fritidsformål. Omdisponeringen berører ca. 800 m2 dyrkajord.
Parsellen gis nytt matrikkelnummer, samt sikres veirett.
• Det øvrige arealet i teigen videreselges med tilliggende rettigheter til gårdsbruk i aktiv
drift i området.
2. Så raskt som mulig etter at oppmåling og kartforretning er utført settes det vilkår for at de
fradelte parsellene skal videreselges. Frist for videresalget settes til 1. september 2018.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gårdsbruk i drift, sikre bosetting, samt at delingen ivaretar
kulturlandskapet og hensynet til vern av arealressursene.
Behandling:
Kjetil Lorentzen, KrF, ble erklært habil.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Tronsmoen falt med 3 mot 4 stemmer.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Endring punkt 1, kulepunkt 1: … inntil 3,1 daa stor tomt, og …
Tillegg: Nytt punkt 4: Det forutsettes full rasjonalisering av eiendommen.
Forslaget fra Tronsmoen punkt 1, kulepunkt 1 enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Tronsmoen nytt punkt 4 falt med 3 stemmer mot 4.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir foreningen Tron ungdomssenter tillatelse til
fradeling av den 129,5 dekar store grunneiendommen gnr. 18 bnr. 198 i Tynset, på
følgende måte:
• Den bebygde tundelen av parsellen deles fra på inntil 3,1 daa stor tomt, og
omdisponeres til fritidsformål. Omdisponeringen berører ca. 1,6 daa dyrkajord.
Parsellen gis nytt matrikkelnummer, samt sikres veirett.
• Det øvrige arealet i teigen videreselges med tilliggende rettigheter til gårdsbruk i aktiv
drift i området.
2. Så raskt som mulig etter at oppmåling og kartforretning er utført settes det vilkår for at de
fradelte parsellene skal videreselges. Frist for videresalget settes til 1. september 2018.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gårdsbruk i drift, sikre bosetting, samt at delingen ivaretar
kulturlandskapet og hensynet til vern av arealressursene.

20/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV TILLEGGSAREAL - SKOG OG
UTMARK - GNR 72 M.FL. BNR 103 M.FL. I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Erling Birger Semmingsen konsesjon på erverv av
skogeiendommen gnr. 72 bnr. 103 og gnr. 91 bnr. 193 i Tynset kommune, inkludert de
rettigheter og forpliktelser som tilligger eiendommen. Avtalt pris for eiendommen er kr
406 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
konsesjonssøkers landbrukseiendom gnr. 135 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at ervervet
er i samsvar med konsesjonslovens bestemmelser.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Erling Birger Semmingsen konsesjon på erverv av
skogeiendommen gnr. 72 bnr. 103 og gnr. 91 bnr. 193 i Tynset kommune, inkludert de
rettigheter og forpliktelser som tilligger eiendommen. Avtalt pris for eiendommen er kr
406 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
konsesjonssøkers landbrukseiendom gnr. 135 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at ervervet
er i samsvar med konsesjonslovens bestemmelser.

21/18
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 4 M.FL. BNR.
159 M.FL. I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ute Sturm og Ingo Kommnick konsesjon på erverv
av landbrukseiendommen Strømbu, gnr/bnr 4/159 m.fl. i Tynset, inkludert eiendommens
rettigheter og forpliktelser. Følgende matrikkelnummer inngår i ervervet – gnr. 3 bnr. 42,
samt gnr. 4 bnr. 2, 36, 159, 164 og 169 i Tynset kommune. Avtalt pris for eiendommen er
kr 1 400 000.
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2. Det er et vilkår for konsesjon at søkerne fra vedtak om konsesjon er gitt 15. februar 2018,
fortsetter å bebo eiendommen i minimum 5 år.
3. Det er videre et vilkår for konsesjon at driveplikten opprettholdes. Ved eventuell utleie av
dyrkajorda skal kopi av 10-årig leiekontrakt sendes kommunen.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet samsvarer med konsesjonslovens bestemmelser.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ute Sturm og Ingo Kommnick konsesjon på erverv
av landbrukseiendommen Strømbu, gnr/bnr 4/159 m.fl. i Tynset, inkludert eiendommens
rettigheter og forpliktelser. Følgende matrikkelnummer inngår i ervervet – gnr. 3 bnr. 42,
samt gnr. 4 bnr. 2, 36, 159, 164 og 169 i Tynset kommune. Avtalt pris for eiendommen er
kr 1 400 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at søkerne fra vedtak om konsesjon er gitt 15. februar 2018,
fortsetter å bebo eiendommen i minimum 5 år.
3. Det er videre et vilkår for konsesjon at driveplikten opprettholdes. Ved eventuell utleie av
dyrkajorda skal kopi av 10-årig leiekontrakt sendes kommunen.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet samsvarer med konsesjonslovens bestemmelser.

22/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: RAGNVALD VERDICH
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ragnvald Verdich dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter og ATV med belter, til transport av proviant,
materialer og utstyr for vedlikehold av seterhus på Støsætra. Transporten vil på barmark følge
kjørespor fra Nedre Dølvad til Støsætra, og på snødekket mark følge ubrøyta bilveg fra Orkelbogen
til Nedre Dølvad, og videre etter kjørespor. Alternativ trasé vinterstid er fra brøyta vei ved
Storinnsjøen, på ubrøyta vei til Øvre Dølvad og videre etter Støsetereien til Støsetra. Grunnet
omfattende kjøreskader i bløte myrpartier skal alt tyngre utstyr som materialer og lignende
transporteres inn med snøskuter på frossen og snødekket mark
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Barmark
• Tillatelsen gjelder bruk av ATV med belter eller annet beltegående kjøretøy
• Det gis dispensasjon til én tur på barmark hver sesong i perioden 2018-2021
• Det skal ikke kjøres etter 31. oktober hvert år
• Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok skal leveres Tynset kommune
etter endt barmarkssesong, senest 1. november
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•

Kjøreskader fra tidligere transporter skal forsøkes flates ut ved at det kjøres slik at kanter
og rygger på tidligere og nye kjøreskader blir klemt ned. På denne måten kan de gro igjen
og bli borte etter hvert

Snødekket mark
• Tillatelsen gjelder bruk av snøskuter på frossen og snødekket mark
• Det gis dispensasjon til inntil tre turer hver vintersesong, fra vårsesongen 2018 til
20.4.2021
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Det skal føres kjørebok ved hver tur. Kjøreboka fylles ut før hver tur. Kjørebok skal
leveres Tynset kommune etter endt vintersesong, senest 1. juni
Felles
• Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll
• Førere er Rune Storli, Per Olav Lyngstad og Rangvald Verdich
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker
• Dersom det oppdages 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 forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte vassdrag § 6, og
begrunnes med at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus 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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.

Behandling:
Rådmannens innstilling falt enstemmig.

23/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: KJELL SCHÄRER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kjell Schärer dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved i sekk, samt materialer og
utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Bjørgan Søndre på
Kvikne, langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april vintersesongene
2017/18, 2018/19 og 2019/20
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• 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
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•

All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker

3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte vassdrag § 6, og
begrunnes med at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus i aktiv landbruksdrift
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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kjell Schärer dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved i sekk, samt materialer og
utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Bjørgan Søndre på
Kvikne, langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april vintersesongene
2017/18, 2018/19 og 2019/20
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• 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 forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte vassdrag § 6, og
begrunnes med at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus i aktiv landbruksdrift
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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.

24/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: ARNE INGVAR NYMOEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Ingvar Nymoen dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved i sekk, samt materialer og
utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Didrikshaug på
Kvikne, langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan.
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2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. desember - 15. april vintersesongene 2017/18,
2018/19 og 2019/20
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• 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 forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte vassdrag § 6, og
begrunnes med at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus i aktiv landbruksdrift
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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Ingvar Nymoen dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved i sekk, samt materialer og
utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Didrikshaug på
Kvikne, langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. desember - 15. april vintersesongene 2017/18,
2018/19 og 2019/20
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• 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 forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte vassdrag § 6, og
begrunnes med at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus i aktiv landbruksdrift
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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.
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25/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: CONRAD SCHÄRER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Conrad Schärer dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved i sekk, samt materialer og
utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Utgård på Kvikne,
langs Plasseterveien til seter og jaktbuer ved Grønntjønnan.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april vintersesongene 2017/18,
2018/19 og 2019/20
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• 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 forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte vassdrag § 6, og
begrunnes med at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus i aktiv landbruksdrift
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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Conrad Schärer dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved i sekk, samt materialer og
utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Utgård på Kvikne,
langs Plasseterveien til seter og jaktbuer ved Grønntjønnan.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april vintersesongene 2017/18,
2018/19 og 2019/20
• Det gir tillatelse til fire turer i året
• 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
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3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte vassdrag § 6, og
begrunnes med at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus i aktiv landbruksdrift
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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.

26/18
SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FRA GNR/BNR 106/3
Rådmannens innstilling:
Søknad fra Svein Støre Dolven om dispensasjon til fradeling av en parsell på 2000 m2 fra
eiendommen gnr/bnr 106/3 som omsøkt jfr. plan- og bygningslovens § 19-2 – avslås.
Avslaget begrunnes med at søknaden om dispensasjon tilsidesetter planbestemmelsene i
vesentlig grad.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Svein Støre Dolven om dispensasjon til fradeling av en parsell på 2000 m2 fra
eiendommen gnr/bnr 106/3 som omsøkt jfr. plan- og bygningslovens § 19-2 – avslås.
Avslaget begrunnes med at søknaden om dispensasjon tilsidesetter planbestemmelsene i
vesentlig grad.

27/18
HØRING PÅ REVIDERT VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK
Rådmannens innstilling:
Formannskapet slutter seg til framlagte vegnettsplan med følgende forslag til endringer:
 Lokal adkomstvei Fv. 715 Åkrann x Midtmoen Rv. 3 oppgraderes til funksjonsklasse
D, omkjøringsvei for nasjonal veg Rv. 3.
 Jernbaneundergangen på Fv. 30 samt rundkjøringa i krysset Fv. 30 Tynset x Fv. 681 –
Tolga grense må prioriteres høyt for å fjerne kritisk flaskehals for tungtrafikk ved
omkjøring for Rv. 3.
Endringene begrunnes med behovet for å sikre framkommelighet for nasjonal hovedveg.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til framlagte vegnettsplan med følgende forslag til endringer:
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 Lokal adkomstvei Fv. 715 Åkrann x Midtmoen Rv. 3 oppgraderes til funksjonsklasse
D, omkjøringsvei for nasjonal veg Rv. 3.
 Jernbaneundergangen på Fv. 30 samt rundkjøringa i krysset Fv. 30 Tynset x Fv. 681 –
Tolga grense må prioriteres høyt for å fjerne kritisk flaskehals for tungtrafikk ved
omkjøring for Rv. 3.
Endringene begrunnes med behovet for å sikre framkommelighet for nasjonal hovedveg.

28/18
SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT GOKARTBANE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune bevilger kr 50 000 til Nord-Østerdal Motorsport. Beløpet skal benyttes
som delfinansiering av nødvendig planarbeid for etablering av felles baneareal for NAFs
øvingsbane og gokartbane.
2. Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske utgifter
foreligger.
Behandling:
Terje Hylen, H, ble erklært habil.
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
1. Tynset kommune bevilger kr 60 000 til Nord-Østerdal Motorsport.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune bevilger kr 60 000 til Nord-Østerdal Motorsport. Beløpet skal benyttes
som delfinansiering av nødvendig planarbeid for etablering av felles baneareal for NAFs
øvingsbane og gokartbane.
2. Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske utgifter
foreligger.

29/18
SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV BUTIKK MED ALTERNATIVE
MATVARER
Rådmannens innstilling:
Søknaden om støtte til etablering av butikk med mat for innvandrere imøtekommes med
kr 75 000. Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske
utgifter foreligger.
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Behandling:
Endringsforslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Søknaden om støtte til etablering av butikk med mat for innvandrere imøtekommes med
kr 68 700.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknaden om støtte til etablering av butikk med mat for innvandrere imøtekommes med
kr 68 700. Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske
utgifter foreligger.

30/18
SØKNAD OM STØTTE TIL GJENÅPNING AV CIRCLE K PÅ KVIKNE ETABLERING AV KVIKNE AUTOSENTER
Rådmannens innstilling:
Søknaden om støtte til gjenåpning av Circle K på Kvikne og til etablering av Kvikne
Autosenter AS imøtekommes med et tilskudd på kr 50 000.
Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske utgifter
foreligger.
Behandling:
Terje Hylen, H, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknaden om støtte til gjenåpning av Circle K på Kvikne og til etablering av Kvikne
Autosenter AS imøtekommes med et tilskudd på kr 50 000.
Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske utgifter
foreligger.
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