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TYNSET, den 04.05.2017
Merete Myhre Moen (s)
ordfører
Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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GODKJENNING AVMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
27.04.2017
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/731

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
55/17
Formannskapet

Møtedato
11.05.2017

MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 27.04.2017
Tid:
09:00
Drøfting av retningslinjer for konsesjon og bo- og driveplikt
Til stede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Merete Myhre Moen
Varaordfører
Nils Kristen Sandtrøen
Medlem
Stein Tronsmoen
Medlem
Per Hermann Køhn Hansæl
Medlem
Tone Hagen
Medlem
Margit Wang
Medlem
Berit Nordseth Moen
Varamedlem
Roar Estensgård
Varamedlem
Vidar Mortensen

Forfall Møtt for
FO

FO
Nils Kristen Sandtrøen
Margit Wang

Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 27.04.2017
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

51/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FORMANNSKAPET DEN 07.04.2017
52/17
FRADELING AV SETERBEBYGGELSE PÅ TOMT FRA GNR.
91 BNR.58 I TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
53/17
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN KVERNBEKKEN
HYTTEOMRÅDE - STØRRELSE PÅ HOVEDBYGG FRITIDSBOLIG- GNR/BNR 167/287
54/17
MOTORFERDSEL - UTVIDA BRUK AV MOTORBÅTEN
SAVAL1
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51/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
07.04.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 07.04.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 07.04.2017.

52/17
FRADELING AV SETERBEBYGGELSE PÅ TOMT FRA GNR. 91 BNR.58 I TYNSET
- JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Martin Ruud Rehder tillatelse til omdisponering og
fradeling av en inntil 800 m2 stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr. 91 m.fl.
bnr. 58 m.fl. i Tynset.
Den bebygde parsellen ligger på setereiendommen gnr. 98 bnr. 100, og må tildeles nytt
gnr/bnr og sikres ny atkomst.
2. Delingstillatelsen gis på vilkår av at resten av setereiendommen gnr. 98 bnr. 100, dvs. om
lag 8 dekar fulldyrka setervoll m/eventuelle tilhørende rettigheter, videreselges til en av de
to andre tilgrensende setereiendommene på Svartbergvangen innen 01.12.2017.
3. Vedtaket omfatter 300 m2 dyrkbar/fulldyrka mark og 500 m2 jorddekt fastmark, og er
fattet med hjemmel i jordloven, §§ 9 og 12.
4. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ivaretar hensynet til vern av arealressursene i
landbruket.
Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 mot 6 stemmer.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Martin Ruud Rehder tillatelse til omdisponering og
fradeling av en inntil 800 m2 stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr. 91 m.fl.
bnr. 58 m.fl. i Tynset.
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Den bebygde parsellen ligger på setereiendommen gnr. 98 bnr. 100, og må tildeles nytt
gnr/bnr og sikres ny atkomst.
2. Delingstillatelsen gis på vilkår av at resten av setereiendommen gnr. 98 bnr. 100, dvs. om
lag 8 dekar fulldyrka setervoll m/eventuelle tilhørende rettigheter, videreselges til en av de
to andre tilgrensende setereiendommene på Svartbergvangen innen 01.12.2017.
3. Vedtaket omfatter 300 m2 dyrkbar/fulldyrka mark og 500 m2 jorddekt fastmark, og er
fattet med hjemmel i jordloven, §§ 9 og 12.
4. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ivaretar hensynet til vern av arealressursene i
landbruket.

53/17
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN KVERNBEKKEN HYTTEOMRÅDE STØRRELSE PÅ HOVEDBYGG - FRITIDSBOLIG- GNR/BNR 167/287
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger dispensasjon fra planbestemmelser i
reguleringsplan R 96 – Kvernbekken hytteområde på Kvikne, for eiendommen gnr./bnr.
167/287 i Tynset.
2. Dispensasjonen gjelder hovedhyttas størrelse. Hovedhytta kan oppføres med et totalt BYA
på 97 m2.
3. Det er et vilkår for dispensasjonen at eiendommens behov for uthus dekkes av boder i
hytta.
4. Det er videre et vilkår at eiendommen gnr./bnr. 167/287 etter dette kun kan bebygges med
ytterligere ett bygg innenfor den begrensning av størrelser som reguleringsplanen gir.
5. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene er større enn ulempene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger dispensasjon fra planbestemmelser i
reguleringsplan R 96 – Kvernbekken hytteområde på Kvikne, for eiendommen gnr./bnr.
167/287 i Tynset.
2. Dispensasjonen gjelder hovedhyttas størrelse. Hovedhytta kan oppføres med et totalt BYA
på 97 m2.
3. Det er et vilkår for dispensasjonen at eiendommens behov for uthus dekkes av boder i
hytta.
4. Det er videre et vilkår at eiendommen gnr./bnr. 167/287 etter dette kun kan bebygges med
ytterligere ett bygg innenfor den begrensning av størrelser som reguleringsplanen gir.
5. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene er større enn ulempene.
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54/17
MOTORFERDSEL - UTVIDA BRUK AV MOTORBÅTEN SAVAL1
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Savalen drift v/ Trond Ola Hektoen tillatelse til bruk
av motorbåten Saval1 på Savalen mellom klokka 18.00 og 24.00, seks ganger per
sommersesong
2. Tillatelsen er en utvidelse av gjeldende tillatelse for bruk av motorbåt på Savalen, gitt i Fsak 60/14
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset
kommune § 6, og begrunnes med at en utvidelse av gjeldende tillatelse er å anse som et
særlig behov
Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Savalen drift v/ Trond Ola Hektoen tillatelse til
bruk av motorbåten Saval1 på Savalen mellom kl. 18.00 og kl. 24.00, seks ganger per
sommersesong (1. juni – 30. september), årene 2017-2018
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Savalen fiskeforening skal varsles i forkant av hver tur etter kl. 18.00
• Saval1 skal følge en fastsatt kjørerute avtalt med Savalen fiskeforening
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag,
Tynset kommune § 6, og begrunnes med at en utvidelse av gjeldende tillatelse er å
anse som et særlig behov
Formannskapets omforente forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Savalen drift v/ Trond Ola Hektoen tillatelse til
bruk av motorbåten Saval1 på Savalen mellom kl. 18.00 og kl. 24.00, seks ganger per
sommersesong (1. juni – 30. september), årene 2017-2018
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Savalen fiskeforening skal varsles i forkant av hver tur etter kl. 18.00
• Saval1 skal følge en fastsatt kjørerute avtalt med Savalen fiskeforening
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag,
Tynset kommune § 6, og begrunnes med at en utvidelse av gjeldende tillatelse er å
anse som et særlig behov

Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 27.04.2017.
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FRADELING AV BEBYGD HYTTETOMT FRA GNR./BNR. 44/30
Arkiv: GID 44/30
Arkivsaksnr.: 16/2280

Saksbehandler:
Finn Mortensen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
56/17
Formannskapet

Møtedato
11.05.2017

Kortversjon av saken:
Saken gjelder søknad om fradeling av eksisterende hytte på 2 dekar tomt, beliggende på
Kvernstøvangen i Aumdalen. Den bebygde parsellen ligger innenfor Reguleringsplan for
Aumdalen, er regulert til landbruk og seterlandskap. Søknaden er et ledd i et arveoppgjør
mellom søker og aktuell kjøper. Fradelingen er behandlet etter jordloven, og det er gitt
tillatelse til fradeling av hytte med 1,4 dekar tomt.
Andre dokumenter i saken
1. FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED HYTTE
GNR/BNR 44/30 , datert 05.10.2016
2. SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED HYTTE GNR/BNR 44/30 , datert
29.09.2016
3. SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED HYTTE
GNR./BNR. 44/30 , datert 01.05.2017
Melding om vedtak sendes til
Morten Terje Steen Alfarheimgata 24B, 2500 TYNSET
Arvid Steen, Ullavegen 145, 6290 Haramsøy
Saksopplysninger
Morten Terje Steen søker om fradeling av en eksisterende hytte på to dekar stor tomt fra
eiendommen, gnr. 44 m.fl. bnr. 30 m.fl. i Tynset.

Formålet med søknaden er å dele fra eksisterende hytte med tomt til fritidsformål. Hytta ligger
på søkerens setervang, Kvernstøvangen, i Aumdalen i Tynset, og ble satt opp i slutten av 1980
–tallet/begynnelsen av 1990-tallet. Delingen er et ledd i et arveoppgjør etter kjøperens mor,
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Asta Steen. I skriv til Tynset kommune, datert 10.10.1993, skrev hun at hennes sønn Morten
Steen skal overta landbrukseiendommen gnr. 44 bnr. 30, mens hennes andre sønn Arvid
Steen, nå aktuell kjøper, skal overta hytta på 2 dekar tomt i Aumdalen. (skriv vedlagt
søknaden)
Omsøkte hytte og tomteareal ligger innenfor Reguleringsplan for Aumdalen på strekningen
Haversvangen – Arnemovangen, vedtatt 30.06.1999. Hovedformålet med planen er å bevare
seterlandskapet. Den omsøkte bebygde parsellen ligger innenfor område regulert til landbruk
og seterlandskap, det er strenge restriksjoner på ny bebyggelse og utformingen av denne.
Bestemmelsene omhandler ikke spørsmål rundt fradeling av eksisterende bebyggelse.
Søknaden er behandlet etter jordloven i arkivsak 16/23345, etter klagebehandling i sak 26/17
fattet Formannskapet følgende vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar klagen fra Morten Terje Steen til følge, og omgjør
sitt tidligere vedtak i formannskapssak 145/16.
2. Tynset kommune, formannskapet, gir Morten Terje Steen tillatelse til omdisponering og
fradeling av eksisterende hytte med tilhørende anneks/uthus i Aumdalen på inntil 1,4
dekar stor tomt fra eiendommen gnr. 44. bnr. 30 i Tynset.
3. Fritidstomta gis nytt gnr/bnr, og avgrensinga av tomtearealet skjer i forbindelse med
oppmåling. Fritidseiendommen må sikres vegrett.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 9 og 12, og begrunnes med at delingen
ivaretar hensynet til eiendommens arealressurser.
Saksvurdering
Eksisterende bebyggelse er i matrikkelen registrert som fritidsbebyggelse. Omsøkt areal er
avsatt til landbruk og seterlandskap. Søknaden krever derfor dispensasjon fra gjeldende
planstatus mht. formål, der formålet endres til fritidsformål.
Søknad om dispensasjon skal begrunnes. Det kreves at hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der
fordelene må vurderes opp mot ulempene.
I denne saken har bebyggelsen vært benyttet til fritidsformål i over 25 år. Som nevnt er også
bebyggelsen registrert som fritidsbebyggelse i matrikkelen. Delingen vil ikke endre dagens
bruk. En kan derfor hevde at fradelingen og formålsendringen av selve parsellen, er en
formalisering av en bruk som allerede er etablert.
Vedtaket etter jordloven skal også tillegges vekt. dvs. argument for fradeling.
Når det gjelder størrelsen på tomtearealet bør imidlertid dette avgrenses mest mulig. I følge
kommunens arealplan skal fritidstomter i utgangspunktet ikke overstige 1 dekar. I dette tilfelle
er det grunnet bebyggelsens plassering behov for et noe større areal, men et tomteareal på
inntil 1,4 dekar bør være stort nok.
Etter ei totalvurdering har rådmannen konkludert med at det foreligger en overvekt av hensyn
som taler for fradeling som omsøkt. Tomtens størrelse begrenses imidlertid til det areal som
oppgis i jordlovsvedtaket, dvs. 1,4 dekar.
TYNSET KOMMUNE
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
En eventuell fradeling vil ikke endre på dagens bruk av hytta, og en deling har ingen
umiddelbar negativ konsekvens for en bærekraftig utvikling med hensyn til klima og miljø.
Det foreligger heller ikke noen risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.
Jfr. naturmangfoldloven § 9. Den omsøkte delingen innebærer ikke annen omdisponering enn
til det formål bebyggelsen benyttes til. Det vil derfor ikke påvirke økosystemet eller medføre
noen miljøforringelse. Jfr. naturmangfoldloven §§ 10 og 11.

Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av 1,4
dekar stor parsell med påstående fritidsbebyggelse fra eiendommen gnr. 44, bnr. 30.
2. Det vises til Tynset formannskaps vedtak i sak 26/17 etter jordloven.
3. Parsellen må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.
4. Det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i samsvar med plan- og
bygningslovens § 19-2 mht. formålsendring fra landbruk og seterlandskap til fritidsformål
av omsøkte parsell.
5. Forøvrig vises det til gjeldende reguleringsplan for Aumdalen - vedtatt 30.06.1999.
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DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - OPPARBEIDELSE AV VEG OVER
GNR/BNR. 113/24 FRAM TIL FRITIDSEIENDOM - GNR/BNR. 112/57
Arkiv: GID 112/57
Arkivsaksnr.: 16/2436

Saksbehandler:
Kurt Olav Fossum

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
57/17
Formannskapet

Møtedato
11.05.2017

Kortversjon av saken:
Søker Marit Aslesen ønsker å anlegge en hyttevei fra Klettvangveien i Fådalen ned til sin
fritidseiendom gnr/bnr. 112/57. De begrunner søknaden med at behovet for å komme seg til
hytta med en mindre bil er at de er blitt eldre. Traseen de søker å opparbeide til en enkel
hyttevei er ca. 100-110 m. Det er tidligere kjørespor i traseen i dag, da dette har vært/er
adkomsten til de 2 jordstykkene som ligger på hver side av fritidseiendommen. Det er noen
spredte eldre fritidseiendommer langs Klettvangvegen, og i området er det stort sett anlagt en
enkel vei til de hyttene som ligger langs veien. Fritidseiendommen er opprettet i 1967.
Vedlegg:
SØKNAD OM OPPARBEIDELSE AV VEG TIL HYTTE GNR/BNR. 112/57.
MED VEDLEGG: NABOVARSEL, KART, OG AVTALER MED GRUNNEIERE.
Melding om vedtak sendes til
Geir Sindre Fremmergård, Fådalen 2500 TYNSET
Simen Fremmergård, Fådalen 2500 TYNSET
Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR
Saksopplysninger
Kommunen har mottatt søknad om anlegg av vei frem til fritidseiendommen gnr./bnr. 112/5.
Søknaden mottatt fra tiltakshaver 01.11.16 om tillatelse til å anlegge hyttevei ned fra
Klettvangveien til sin fritidseiendom. Det har vært flere samtaler med søker etter det og i
forbindelse med arbeid med byggesaken kom det frem at det omsøkte tiltaket krever
dispensasjon fra planens arealformål.
Søknaden er ikke sendt til høring hos Fylkesmannen i Hedmark, da tiltaket ansees ikke å
komme i konflikt med regionale interesser. Grunneiere som er berørte har skrevet avtale med
tiltakshaver for bygging av veien.
Omsøkt tiltak gjelder vei frem til eksisterende fritidseiendom i et område som det ikke er
reguleringsplan. Gjeldende kommuneplan for Tynset er, kommuneplan 2002 – 2013.
Fritidseiendommen ligger i et LNF-område ca. 400m nord for gården Fremmergard, langs
Klettvangveien.
Det er i dag ikke vei frem til hytta annet enn en dårlige kjørespor etter traktor, slik at de i dag
benytter den som gangsti fra eksisterende vei. Eieren beskriver behovet for vei frem blant
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annet ut fra praktiske forhold som for eksempel frakt av større ting som møbler og varer med
mer. Bruker av jordstykkene nord og sør for hytta kan fortsatt benytte vegen i driftsøyemed.
Det er fremlagt bekreftelse til å anlegge vei frem til hytta, og vegens lengde blir 100-110m.
Det er noen få hytter i området fra før og de fleste har bilvei til hytta, mens et par har tydelige
kjørespor. En kort bilvei frem til hytta vil ikke åpne for utvidet ferdsel.
Saksvurdering
Plan- og bygningsloven § 19-2 sier at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon
fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan. Dispensasjon kan ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og dens forskrifter skal det legges særlig
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Det bør heller ikke gis dispensasjon fra planer når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.
Den omsøkte veien vil etter rådmannens mening ikke åpne for tilgjengelighet i nye områder.
De fleste hyttene i området langs Klettvangveien har i dag enkel bilvei og det vil derfor være
rimelig å tillate det omsøkt tiltak. Det vil gjøre fritidseiendommen lettere tilgjengelig for
eierne av hytta og en opparbeidet vei vil også ved behov kunne lette grunneiers adkomst til
jord- og beitearealene. Rådmannen mener det i denne saken er klart større fordeler enn
ulemper ved en dispensasjon fra planbestemmelsene.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø
I følge tilgjengelige databaser er det ikke påvist sårbare eller utrydningstruede arter, som vil
bli skadelidende av tiltaket i område der veien anlegges. Tiltaket innebærer ikke ny eller økt
bruk av området, som i dag er bebygd med flere fritidsboliger. En dispensasjon vil derfor ikke
medføre negative konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for
bygging av vei frem til fritidseiendom gnr./bnr. 112/57 i Tynset.
2. Det er en forutsetning for dispensasjon at veien opparbeides til bilveistandard med
fremkommelighet for vanlig personbil.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene.
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DISPENASASJONSSØKNAD RIVING OG OPPFØRING AV NY HYTTE
GNR/BNR 111/18
Arkiv: GID 111/18
Arkivsaksnr.: 17/193

Saksbehandler:
Bjørn Magne Brekken

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
58/17
Formannskapet

Møtedato
11.05.2017

Kortversjon av saken:
Dispensasjonssøknaden gjelder rivning av en maskinlaftet fritidsbolig for å oppføre ny som
består av gammelt tømmer. Eksisterende fritidsbolig har et bebygd areal(BYA) på 42 m2 og
ny har et BYA på 94 m2. I følge kommunedelplan for Savalen er 80 m2 førende for
fritidsboliger i LNF områder. Ettersom BYA overstiger 80 m2 og eiendommen gnr/bnr 111/18
ligger i et LNF område, er det søkt om dispensasjon fra kommunedelplan for Savalen.
Vedlegg
1. Dispensasjonssøknad.
2. Oversiktskart.
3. Plankart.
4. Situasjonsplan og tegninger.
Melding om vedtak sendes til
Hogg & Slå Industriveien 64, 2560 ALVDAL
Saksopplysninger
Saken gjelder dispensasjonssøknad om rivning av en maskinlafthytte for å oppføre ny hytte
som består av gammelt tømmer på samme sted.
Eiendommen gnr/bnr 111/18 er seksjonert i to seksjoner. Eier av fritidseiendommen med
seksjonsnummer gnr/bnr/fnr/snr 111/18/0/1 søker om tillatelse til å erstatte tilhørende
fritidsbolig. Ut fra framlagt tegning og planskisse har omsøkt fritidsbolig et BYA på 94 m2,
hvorav overbygd inngangspartiet er på 8 m2. Eksisterende fritidsbolig som skal rives har et
BYA på ca 42 m2, dette ifølge eiendomsskattbesiktigelsen.
På naboeiendommen 111/16 er det i sak 16/2292 gitt dispensasjon til å oppfør et tilbygg til
eksisterende fritidsbolig, med tilbygget vil til sammenlikning denne få et bebygd areal på 108
m2 .
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Eiendommen ligger ved Kvitsteinsetra på østsida av Savalen. Oversiktskart og plankart følger
vedlagt. Gjeldende plan for området er kommunedelplanen for Savalen, vedtatt 30.10.14.
Eiendommen ligger innenfor LNF-område. Dette er landbruks-, natur- og friluftsområde der
bygging og deling til annet formål enn landbruk ikke er tillatt. Tiltaket det søkes om er ikke i
tråd med LNF-formålet. Det kan derfor ikke gis tillatelse til tiltaket uten at det foreligger
dispensasjon fra kommunedelplanen.
Kommunedelplanen punkt 2.2 gir bestemmelser for tiltak på eksisterende bebyggelse i LNFområder. Det er fastsatt retningslinjer til bestemmelsen. Dersom vurderinger tilsier at
dispensasjon kan gis, sier bestemmelsen blant annet at hovedhyttas areal kan være inntil 80 m2
BYA. Totalt BYA pr tomt kan være inntil 115 m2. Anneks og uthus kan være inntil 25 m2
BYA.
Søknaden om dispensasjon er ikke sendt regionale myndigheter til høring siden en eventuell
dispensasjon ikke anses å berøre regionale eller nasjonale hensyn.
Saksvurdering
Plan- og bygningsloven § 19-2 sier at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon
fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan. Dispensasjonen kan ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
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saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og dens forskrifter skal det legges særlig
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Tiltaket gjelder erstatning av eksisterende fritidsbebyggelse på en eiendom i et område med
andre bebygde fritidseiendommer. En dispensasjon vil derfor ikke medføre ny bruk eller
aktivitet i et uberørt område. Dersom det gis dispensasjon vil fritidseiendommens behov for
anneks måtte anses dekt gjennom det omsøkte tiltaket. Det vil det dermed gjenstå 21 m2 av
totalt tillatt BYA på eiendommen. Dette kan, dersom det ikke er uthus på eiendommen fra før,
bare benyttes til uthus. Dette fordi det ansees å kompenseres mot manglende anneks med økt
areal på ny fritidsbolig. En kan se positivt på at det vil bli brukt gammelt tømmer i ved
oppføring av den nye fritidsboligen. Noe som vil gi et gammelt preg på bebyggelsen, sett i
forhold til den fritidsboligen som skal rives.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Tiltaket gjelder utvidelse av areal i forhold til eksisterende bebyggelse som i lang tid har vært
benyttet til fritidsformål. Tiltaket vil ikke innebære at nytt areal tas i bruk til annet formål enn
dagens bruk. Tiltaket vil så langt rådmannen kan se ikke medføre noen negative konsekvenser
for klima og miljø i området.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen ser at det kan være behov for å erstatte dagens fritidsbolig som har et relativt
beskjedent areal. En fravikelse fra planens bestemmelse om størrelse på fritidsboliger i LNFområder vil neppe tilsidesette hensynet bak planens arealformål.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommunedelplan for Savalen til å
erstatte fritidsbolig på eiendommen gnr./bnr./fnr./snr. 111/18/0/1 i Tynset, med fritidsbolig
bestående av gammelt tømmer med et totalt BYA på 94 m2.
2. Det er et vilkår for dispensasjonene av eiendommens behov for anneks dekkes gjennom
arealet som går ut over begrensingen på 80 m2 bebygd areal satt i kommunedelplan for
Savalen punkt 2.2.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.
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HØRINGSSVAR FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I SYKEHUSET INNLANDET
HF - HØRING AV IDÉFASERAPPORT
Arkiv: 000
Arkivsaksnr.: 17/762

Saksbehandler:
Øystein Kyrre Johansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
59/17
Formannskapet

Møtedato
11.05.2017

Kortversjon av saken:
I idéfasen skal Sykehuset Innlandet innstille overfor Helse Sør-Øst på valg av framtidig
sykehusstruktur i Innlandet. Idéfaserapporten er utarbeidet i tråd med nasjonal veileder for
sykehusbygging1 og utgjør høringsgrunnlaget sammen med en samfunnsanalyse.
Konklusjonen vår er at Sykehuset Innlandet bør gå for en av hovedsykehusmodellene som vil
sikre Sykehuset innlandet sin posisjon, rolle og robusthet både faglig og strukturelt. Dette vil
komme hele befolkningen i innlandet til gode. I en slik hovedsykehusmodell må det tydelig
beskrives ambisjoner for de desentraliserte delene av foretaket. Disse ambisjonene bør
inneholde nødvendige innvesteringer og satsninger for denne delen av foretaket inn i en
fremtidig sykehus modell.
Vedlegg
1. Høringsdokumenter https://sykehuset-innlandet.no/fremtidig-sykehusstruktur/horing
2. Forslag til høringssvar
Andre dokumenter i saken
1. HØRINGSSVAR FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I SYKEHUSET INNLANDET
HF - HØRING AV IDÉFASERAPPORT , datert 26.04.2017
2. HØRINGSBREV FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I SYKEHUSET INNLANDET
HF - HØRING AV IDÉFASERAPPORT , datert 26.04.2017
Melding om vedtak sendes til
Høringsuttalelser må sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no eller til postadresse
Sykehuset Innlandet HF, Postboks 104, 2381 Brumunddal, innen fristen 12. mai 2017, og
merkes ”Høringsuttalelse Idéfaserapport”.
Saksopplysninger
Sykehuset Innlandet ser at utviklingen påvirker hvordan vi tilbyr helsehjelp, hvem vi
samarbeider med og hvor vi tilbyr helsehjelp. Slik behandlingstilbudene utvikles, og slik
sykehusbyggene er utformet i dag, er det svært krevende for Sykehuset Innlandet å møte
pasientenes behov i framtida.
Sykehuset Innlandets mål er å skape pasientenes helsetjeneste. I tiden fremover står Sykehuset
Innlandet overfor store utfordringer for å kunne tilby gode og likeverdige helsetjenester til
befolkningen. Både pasientenes krav og behov samt medisinsk utvikling, gjør at behandling
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og oppfølging stadig må utvikle seg. Spørsmålet er hvordan Sykehuset Innlandet skal sørge
for at pasienter blir vurdert likt og behandlet like godt døgnet rundt i hele Innlandet i 2040 og
hvilke tjenester som skal tilbys hvor for å oppfylle dette.
Hovedformålet med høringsprosessen er å få fram synspunkter på utformingen av Sykehuset
Innlandets framtidige faglige tilbud.
Dokumentmengden, både idefaserapporten, analyser m.m. representerer en betydelig
saksmengde. For utfyllende bakgrunnsmaterialet kan man gå inn på Sykehuset Innlandets
nettsider og lese de ulike dokumentene.
Tynset kommunes høringssvar går ikke inn i alle spørsmålsstillingene som presenteres i
høringsbrevet, men er et kortfattet svar med fokus på det vi mener er sentralt.
Saksvurdering
Sykehuset Innlandet bør gå for en av hovedsykehusmodellene som vil sikre Sykehuset
innlandet sin posisjon, rolle og robusthet både faglig og strukturelt. Dette vil komme hele
befolkningen i innlandet til gode. I en slik hovedsykehusmodell må det tydelig beskrives
ambisjoner for de desentraliserte delene av foretaket. Disse ambisjonene bør inneholde
nødvendige innvesteringer og satsninger for denne delen av foretaket inn i en fremtidig
sykehus modell.
For utfyllende vurdering henvises det til selve høringssvaret som ligger vedlagt saken.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Hvilke konsekvenser strukturen og organiseringen av Sykehuset Innlandet vil få for klima og
miljø er det gjort et eget utredningsarbeid på. Dette ligger som en del av samfunnsanalysen
som er gjennomført. Konklusjoner er avhenger av hvilke modell som velges.
Hovedargumentene for styrket og videreførte desentraliserte helsetilbud der dette er forsvarlig
og hensiktsmessig, vil bidra til mindre utslipp knyttet til transport etc. Oppgraderinger og
nybygg vil også bidra til redusert energiforbruk.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, avgir høringssvar som vedlagt i saken.
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HØRINGSSVAR FRAMTIDIG HELSEFORETAKSTILHØRIGHET FOR
KONGSVINGER SYKEHUS
Arkiv: 000
Arkivsaksnr.: 17/763

Saksbehandler:
Øystein Kyrre Johansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
60/17
Formannskapet

Møtedato
11.05.2017

Kortversjon av saken:
Helse Sør-Øst RHF er av Helse og omsorgsdepartementet bedt om å vurdere om det kan være
hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde fra
Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus.
Tynset Kommunes vurdering er at hvis Sykehuset Innlandet skal kunne fremstå som et robust
helseforetak i fremtiden til det beste for alle i Innlandet, må Kongsvinger sykehus beholde sin
tilhørighet til dette foretaket. Nødvendig utviklings- forbedringsarbeid må gjennomføres.
Vedlegg
1. Høringsdokumenter https://www.helse-sorost.no/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/regionaleutviklingsplaner-og-store-utviklingsprosjekter/regionalt-planarbeid
2. Forslag til høringssvar
Andre dokumenter i saken
1. HØRINGSBREV FRAMTIDIG HELSEFORETAKSTILHØRIGHET FOR
KONGSVINGER SYKEHUS - HØRING , datert 26.04.2017
2. HØRINGSSVAR FRAMTIDIG HELSEFORETAKSTILHØRIGHET FOR
KONGSVINGER SYKEHUS , datert 26.04.2017
Melding om vedtak sendes til
postmottak@helse-sorost.no og merkes «Høringsuttalelse helseforetakstilhørighet for
Kongsvinger sykehus». Inkludert vedlagt høringssvar.
Saksopplysninger
I august 2016 etablerte Helse Sør-Øst RHF en prosjektgruppe som skulle vurdere om og
eventuelt hvordan Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde kan overføres til
Akershus universitetssykehus, eller om Kongsvinger sykehus fortsatt bør være en del av
Sykehuset Innlandet.
Mandatet ble 2.november 2016 utvidet til også å beskrive hvordan Sykehuset Innlandet og
Akershus universitetssykehus ser for seg framtidens Kongsvinger sykehus basert på modellene
i Nasjonal helse- og sykehusplan..
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Det ble samtidig med at rapporten ble sendt ut bedt om av administrerende direktør at det
skulle utarbeides en fornyet risiko og mulighetsanalyse av en eventuell endret
foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Denne ligger vedlagt.
Det står blant annet i rapporten at: «Den viktigste konklusjonen er at det er behov for styrking
av faglig tilbud og mer arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Det er behov for å endre
kompetansesammensetningen på legesiden med flere overleger og antagelig færre
turnuskandidater. Faglig samarbeid må inkludere at fagfolk beveger seg mellom sykehusene i
helseforetaket, og dersom Kongsvinger sykehus forblir som en del av Sykehuset Innlandet kan
man også styrke samarbeidet over foretaksgrensen til Akershus universitetssykehus.»
Videre står det: «Helseforetakenes oppsummering er at gitt at den faglige utviklingen og
utviklingen av tjenestetilbudet i Kongsvinger sykehus vil bli nokså likt i begge foretak, så
synes omstillingsutfordringene å være større enn gevinstene ved en overføring».
For utdypende saksopplysninger henvises det til vedlagt rapport.
Saksvurdering
Tynset Kommunes vurdering er det er av avgjørende betydning at Sykehuset Innlandet
beholder og videreutvikler en posisjon hvor de kan forvalte og utvikle sine helsetjenester i
hele sitt nedslagsfelt. Dette bør slik vi vurderer det også inkludere Kongsvinger sykehus.
Kongsvinger sykehus har i tiår levert gode tjenester til sine pasienter, både lokalt og for
befolkningen i Innlandet. De representer derfor en viktig ressurs for Sykehuset Innlandet og
dermed også Tynset sykehus, Fjellregionen, Tynset kommune og befolkningen.
Konklusjonen vår blir altså at skal Sykehuset Innlandet kunne fremstå som et robust
helseforetak i fremtiden til det beste for alle i Innlandet, må Kongsvinger sykehus beholde sin
tilhørighet til dette foretaket. Nødvendig utviklings- forbedringsarbeid må gjennomføres.
For utdypende vurdering se vedlagt høringssvar.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, avgir høringssvar som vedlagt i saken.
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HØRINGSSVAR - "EN MER EFFEKTIV OG FREMTIDSRETTET
HJELPEMIDDELFORMIDLING"
Arkiv: F12 &13
Arkivsaksnr.: 17/755

Saksbehandler:
Øystein Kyrre Johansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
61/17
Formannskapet

Møtedato
11.05.2017

Kortversjon av saken:
I november 2015 sette Regjeringen ned et ekspertutvalg for å få en helhetlig undersøkelse av
hjelpemiddelpolitikken. Ekspertgruppa la fram sin sluttrapport 6. februar 2017, og denne
rapporten er sendt på høring.
Tynset kommune deler Norges Handikap-forbunds, Funksjonshemmedes fellesorganisasjons
og Ergoterapeutenes bekymring for hvilke konsekvenser det kan få dersom statens ansvar for
hjelpemidler i dagliglivet og bolig flyttes til kommunene.
Vedlegg
1. Rapport: «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling»
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-om-en-mer-effektiv-og-fremtidsrettethjelpemiddelformidling--for-okt-deltakelse-og-mestring/id2539843
Andre dokumenter i saken
1. HØRINGSSVAR - "EN MER EFFEKTIV OG FREMTIDSRETTET
HJELPEMIDDELFORMIDLING", datert 02.05.2017
2. HØRINGSRUNDE FORMIDLING AV HJELPEMIDLER TIL
FUNKSJONSHEMMEDE, datert 20.03.2017
3. HØRINGSRUNDE FORMIDLING AV HJELPEMIDLER TIL
FUNKSJONSHEMMEDE- OPPFORDRING OM Å GI UTTALELSE , datert 25.04.2017
Melding om vedtak sendes til
https://svar.regjeringen.no/nn/registrer_horingsuttalelse/H2539843/
(Link til skjema som skal fylles ut. Sak/uttalelse kan legges som vedlegg.)
Saksopplysninger
Regjeringen har sendt på høring rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet
hjelpemiddelformidling». Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er svært bekymret for konsekvensene dersom
folketrygdens ansvar for hjelpemidler i dagliglivet og bolig overføres til kommunale
budsjetter. De mener dette vil ramme funksjonshemmede hardt, samtidig som kommunene vil
få flere oppgaver, uten sikkerhet for at finansieringen er forsvarlig ivaretatt.
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De er opptatt av at de sterke sidene i dagens modell blir videreført, for å sikre likestilling og
muligheten til å leve selvstendig. Folketrygdens rolle er avgjørende for rettigheter og
finansiering, og kommuner og hjelpemiddelsentraler samarbeider om faglig rådgivning.
Tynset kommune støtter disse bekymringene og innspillene, og ønsker å komme med følgende
høringssvar på rapporten:
«Tynset kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig
finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av
hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle
livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.
Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-økonomi.
Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud og
rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger.
At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for
funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.
Det bør også legges vekt på det som de nevnte forbundene refererer til om at Verdens
Helseorganisasjon har Norge som en god modell for hjelpemiddelformidling, fordi vi har en
helhetlig organisering med høy ekspertise og ivaretar behovet gjennom hele livsløpet.
Hjelpemidler sikres uansett alder, bosted og økonomi.»
Saksvurdering
Tynset kommune mener at de sterke sidene i dagens modell må videreføres, for å sikre
likestilling og muligheten til å leve selvstendig. Folketrygdens rolle er avgjørende for
rettigheter og finansiering, og kommuner og hjelpemiddelsentraler samarbeider om faglig
rådgivning. Hjelpemiddelformidlingen må videreutvikles og effektiviseres gjennom å bygge
videre på gode tradisjoner.
Tynset kommune støtter de innspill og bekymringer brukerorganisasjonene har kommet med
og høringssvaret støtter derfor opp om deres vurderinger.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant

Rådmannens innstilling:
Forslag til høringssvar godkjennes og sendes til aktuell høringsinstans.
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