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31/18
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
15.02.2018
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 15.02.2018.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 15.02.2018.

32/18
KLAGE PÅ JORDLOVSVEDTAK - FRADELING AV TUNBEBYGGELSEN PÅ
LANDBRUKSEIENDOMMEN GNR 5 M.FL BNR. 21 M.FL I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen fra Siw Jeanett Ljøner, datert
13.09.2017/20, til følge.
2. Formannskapet opprettholder sitt vedtak i sak 99/17
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark, som klageinstans, for endelig avgjørelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen fra Siw Jeanett Ljøner, datert
13.09.2017/20, til følge.
2. Formannskapet opprettholder sitt vedtak i sak 99/17
3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark, som klageinstans, for endelig avgjørelse.

33/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN
STRØMSENGBAKKEN, GNR 127 M.FL. BNR. 3 M.FL. I TYNSET
SØKER: TAVONNA NIRA SIVERTSEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tavonna Nira Sivertsen konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen Strømsengbakken, gnr 127 m.fl. bnr 3 m.fl. i Tynset,
inkludert eventuelle rettigheter.
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Følgende matrikkelnummer inngår i ervervet: gnr/bnr 124/57, 124/69, 127/3 og 127/5.
Avtalt pris for eiendommen er kr 790 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at søkeren bosetter seg på eiendommen innen 01.06.2020, og
deretter bebor eiendommen sammenhengende 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:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Rådmannens innstilling punkt 3: Siste setning strykes.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tavonna Nira Sivertsen konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen Strømsengbakken, gnr 127 m.fl. bnr 3 m.fl. i Tynset,
inkludert eventuelle rettigheter.
Følgende matrikkelnummer inngår i ervervet: gnr/bnr 124/57, 124/69, 127/3 og 127/5.
Avtalt pris for eiendommen er kr 790 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at søkeren bosetter seg på eiendommen innen 01.06.2020, og
deretter bebor eiendommen sammenhengende i minimum 5 år.
3. Det er videre et vilkår for konsesjon at driveplikten opprettholdes.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet samsvarer med konsesjonslovens bestemmelser.

34/18
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOG OG UTMARK, SAMT ANDEL I
FJELLSAMEIE - GNR/BNR 167/7
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stein Haanshus konsesjon på erverv av gnr. 167 bnr. 7 i
Tynset. Ervervet omfatter totalt ca. 2 080 dekar skog og utmark med alle tilliggende
rettigheter, samt andel i et umatrikulert fjellsameie. Kjøpesummen er kr 870 000.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives som en del av
landbrukseiendommen gnr. 132 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Midtre Gauldal kommune.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at ervervet
medfører en styrking av søkerens landbrukseiendom og at ervervet gir gode drifts- og
arronderingsmessige løsninger, samt ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet i området.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stein Haanshus konsesjon på erverv av gnr. 167 bnr. 7 i
Tynset. Ervervet omfatter totalt ca. 2 080 dekar skog og utmark med alle tilliggende
rettigheter, samt andel i et umatrikulert fjellsameie. Kjøpesummen er kr 870 000.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives som en del av
landbrukseiendommen gnr. 132 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Midtre Gauldal kommune.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at ervervet
medfører en styrking av søkerens landbrukseiendom og at ervervet gir gode drifts- og
arronderingsmessige løsninger, samt ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet i området.

35/18
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV GNR/BNR 167/294
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Anne Mette Grøtli konsesjon på erverv av gnr. 167 bnr.
294 i Tynset. Ervervet omfatter ca. 42 dekar dyrka jord, samt 27 dekar uproduktiv skog og
myr. Kjøpesummen er kr 107 500.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives som en del av
landbrukseiendommen gnr. 157 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset kommune.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at ervervet
medfører en styrking av søkerens landbrukseiendom, gir en driftsmessig god løsning, samt
ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i området.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Anne Mette Grøtli konsesjon på erverv av gnr. 167 bnr.
294 i Tynset. Ervervet omfatter ca. 42 dekar dyrka jord, samt 27 dekar uproduktiv skog og
myr. Kjøpesummen er kr 107 500.
2. Det er et vilkår for konsesjonen at arealet legges til og drives som en del av
landbrukseiendommen gnr. 157 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset kommune.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at ervervet
medfører en styrking av søkerens landbrukseiendom, gir en driftsmessig god løsning, samt
ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i området.

36/18
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
• 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»
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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 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
• 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»
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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.

37/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: JOHN HALVOR TÆRUD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir John Halvor Tærud dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av ATV med belter til transport av tømmer under vedhogst.
Transporten vil foregå på eiendommen til Morten Storeng i Brydalen.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Det gis tillatelse til å kjøre fem turer per vintersesong
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april vintersesongene 2017/18
– 2021/22
• 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 i utmark og på
islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport med ATV med belter under
vedhogst anses som kurant dispensasjonsgrunn og et «særlig behov»
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir John Halvor Tærud dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av ATV med belter til transport av tømmer under vedhogst.
Transporten vil foregå på eiendommen til Morten Storeng i Brydalen.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Det gis tillatelse til å kjøre fem turer per vintersesong
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november - 15. april vintersesongene 2017/18
– 2021/22
• 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 i utmark og på
islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport med ATV med belter under
vedhogst anses som kurant dispensasjonsgrunn og et «særlig behov»
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38/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: JUUL-ARNE SINNERUD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jul Arne Sinnerud dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved, proviant og materialer til
vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge kjørerute fra Gardvikåsen i Alvdal
kommune via Rødalen, Fallet og inn til seter ved Vesle Marsjøen i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar - 20. april 2018
• Det gir tillatelse til inntil fire turer i året
• Jul Arne Sinnerud og Arne Jakob Sinnerud kan benyttes som sjåfører
• Det skal føres felles kjørebok i Tynset og Alvdal. Kjøreboka skal fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Alvdal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå 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 ved, proviant, og 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 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jul Arne Sinnerud dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av ved, proviant og materialer til
vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge kjørerute fra Gardvikåsen i Alvdal
kommune via Rødalen, Fallet og inn til seter ved Vesle Marsjøen i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar - 20. april 2018
• Det gir tillatelse til inntil fire turer i året
• Jul Arne Sinnerud og Arne Jakob Sinnerud kan benyttes som sjåfører
• Det skal føres felles kjørebok i Tynset og Alvdal. Kjøreboka skal fylles ut før kjøring
og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Alvdal kommune etter endt sesong, senest 1. juni
• All kjøring skal foregå 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 ved, proviant, og 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.

39/18
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: NILS IVAR BØRLI
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nils-Ivar Børli dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av proviant, gass og materialer til
vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge kjørerute fra Børlia til seter ved Nappsjøen.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar - 20. april årene 2018 – 2019 og
2020.
• Det gir tillatelse til seks turer i året
• Nils-Ivar Børli og Marianne Børli kan benyttes som sjåfører
• Det skal føres kjørebok som skal 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 ved, proviant, gass og materialer og utstyr til vedlikehold av
seterhus er å anse som et «særlig behov» da det ikke finnes opparbeida veg sommerstid

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 Nils-Ivar Børli dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av proviant, gass og materialer til
vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge kjørerute fra Børlia til seter ved Nappsjøen.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
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•
•
•
•
•
•

Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar - 20. april årene 2018 – 2019 og
2020.
Det gir tillatelse til seks turer i året
Nils-Ivar Børli og Marianne Børli kan benyttes som sjåfører
Det skal føres kjørebok som skal 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 ved, proviant, gass og materialer og utstyr til vedlikehold av
seterhus er å anse som et «særlig behov» da det ikke finnes opparbeida veg sommerstid

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.

40/18
TILTAK I SØRSJØEN NATURRESEVAT - PREPARERE SKILØYPE
SØKER: ODD ARNE RØNNING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nytrøa løypelag tillatelse til bruk av snøskuter i
Sørsjøen naturreservat for oppkjøring av skiløyper.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår
• Oppkjøring av skiløyper kan foregå i tidsrommet 1. november – 20. april
vintersesongene 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021
• Tillatelsen gjelder de som kjører løyper for Nytrøa løypelag
• Transporten skal foregå på godt snødekket mark for ikke å skade vegetasjon og terreng
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nytrøa løypelag tillatelse til bruk av snøskuter i
Sørsjøen naturreservat for oppkjøring av skiløyper.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår
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• Oppkjøring av skiløyper kan foregå i tidsrommet 1. november – 20. april
vintersesongene 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021
• Tillatelsen gjelder de som kjører løyper for Nytrøa løypelag
• Transporten skal foregå på godt snødekket mark for ikke å skade vegetasjon og terreng
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48

41/18
BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON AVVIKENDE TAKFORM OG
HØYDE GNR/BNR 39/494
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad om dispensasjon, mottatt 17.01.18,
om dispensasjon reguleringsplanen R17H gjeldende bestemmelser om:
a. Takform og høyde for Bjønnkroken 20 og 22, gnr./bnr. 39/494 og 39/496.
2. Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad om dispensasjon, mottatt 05.03.18,
om dispensasjon reguleringsplanen R17H gjeldende bestemmelser om:
a. Regulert tomtegrense og byggets plassering på gnr./bnr. 39/494 og 39/496.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at
fordelen etter en samlet vurdering ansees klart større enn ulempene.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad om dispensasjon, mottatt 17.01.18,
om dispensasjon reguleringsplanen R17H gjeldende bestemmelser om:
a. Takform og høyde for Bjønnkroken 20 og 22, gnr./bnr. 39/494 og 39/496.
2. Tynset kommune, Formannskapet, innvilger søknad om dispensasjon, mottatt 05.03.18,
om dispensasjon reguleringsplanen R17H gjeldende bestemmelser om:
a. Regulert tomtegrense og byggets plassering på gnr./bnr. 39/494 og 39/496.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at
fordelen etter en samlet vurdering ansees klart større enn ulempene.
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42/18
BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN SAVALEN HESTESENTER - GNR/BNR 124/327
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra planbestemmelser i forbindelse
med oppføring av service-/fasilitetsbygning ved Savalen hestesenter, gnr./bnr. 124/327 i
Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.
3. Formannskapet anbefaler at tiltakshaver fremmer en reguleringsendring framfor å søke
dispensasjon for eventuelle framtidige tiltak.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra planbestemmelser i forbindelse
med oppføring av service-/fasilitetsbygning ved Savalen hestesenter, gnr./bnr. 124/327 i
Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.
3. Formannskapet anbefaler at tiltakshaver fremmer en reguleringsendring framfor å søke
dispensasjon for eventuelle framtidige tiltak.
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