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120/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
16.10.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 16.10.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 16.10.2014.

121/14
JORDLOVSBEHANDLING - FRADELING AV BEBYGD AREAL PÅ SETERVANG,
GNR. 71 BNR. 237
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Rolf Øverengs søknad om fradeling av bebygd
areal på setervangen på ytre Åsan fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 71/237 mfl i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12, og begrunnes med at delingen ikke
ivaretar hensynet til vern av arealressursene.
Behandling:
Endringsforslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen og Sosialistisk Venstreparti v/Inger Lise
Stubsjøen Martinsen:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Rolf Øvereng tillatelse til fradeling av bebygd areal
på inntil 1 dekar på setervangen på ytre Åsan fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 71/237
mfl i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 9, og begrunnes med at delingen er
forsvarlig ut ifra det faktum at bygningene som søkes fradelt er av eldre dato og utgjør et
element i kulturlandskapet. Den omsøkte delingen kan bidra til at disse bygningene blir
ivaretatt som en del av kulturlandskapet også i framtida.
-

I tillegg finnes det andre fritidsbebyggelser i området slik at det ikke etableres noen ny
bruk av området.
Reduksjonen av ressursgrunnlaget er ikke en grunn til å avslå siden bygningene er «til
overs» i dagens driftsopplegg.
Det er et vilkår at den fradelte tomta sikres adkomst.

Forslaget fra Nordseth Moen og Stubsjøen Martinsen vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer
for rådmannens innstilling.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 3 av 12

Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Rolf Øvereng tillatelse til fradeling av bebygd areal
på inntil 1 dekar på setervangen på ytre Åsan fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 71/237
mfl i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 9, og begrunnes med at delingen er
forsvarlig ut ifra det faktum at bygningene som søkes fradelt er av eldre dato og utgjør et
element i kulturlandskapet. Den omsøkte delingen kan bidra til at disse bygningene blir
ivaretatt som en del av kulturlandskapet også i framtida.
-

I tillegg finnes det andre fritidsbebyggelser i området slik at det ikke etableres noen ny
bruk av området.
Reduksjonen av ressursgrunnlaget er ikke en grunn til å avslå siden bygningene er «til
overs» i dagens driftsopplegg.
Det er et vilkår at den fradelte tomta sikres adkomst.

122/14
MOTORFERDSEL- SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: N.-Ø. UTMARKSTJENESTER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nord-Østerdal utmarkstjenester, v/ Kristian LundVang dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter i
forbindelse med oppsynsvirksomhet i området som har medlemslag i Tynset utmarksråd.
Det gis tillatelse til å kjøre 15 turer årlig i tidsrommet 1. november- 20. april i årene 20142017
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Som sjåfører kan Kristian Lund-Vang og Gudmund Nygaard benyttes
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Det skal føres felles kjørebok med Alvdal kommune. Kjørebok skal fylles ut før
kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune, innen 1. juni
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn
til villrein og annet vilt
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i forbindelse
med oppsynsarbeid. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper overfor natur eller
miljø i det omsøkte området
Det gjøres oppmerksom på at kjøring i verneområder ikke er tillatt.
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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.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nord-Østerdal utmarkstjenester, v/ Kristian LundVang dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter i
forbindelse med oppsynsvirksomhet i området som har medlemslag i Tynset utmarksråd.
Det gis tillatelse til å kjøre 15 turer årlig i tidsrommet 1. november- 20. april i årene 20142017
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Som sjåfører kan Kristian Lund-Vang og Gudmund Nygaard benyttes
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Det skal føres felles kjørebok med Alvdal kommune. Kjørebok skal fylles ut før
kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune, innen 1. juni
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn
til villrein og annet vilt
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i forbindelse
med oppsynsarbeid. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper overfor natur eller
miljø i det omsøkte området
Det gjøres oppmerksom på at kjøring i verneområder ikke er tillatt.
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.

123/14
MOTORFERDSEL- SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: ODD ARNE RØNNING
Rådmannens innstilling:
SNØDEKKET MARK:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Arne Rønning dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter i forbindelse med transport av vann mm. til
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Jervheim skihytte (gnr/bnr 106/178). Det gis tillatelse til å kjøre i tidsrommet 1.
november- 20. april i årene 2014-2017
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå etter kjørespor fra Nytrøa til Jervheim
• Som sjåfører kan Odd Arne Rønning, Vigleik Røhme, Bernt Ola Aurtande og Ole
Martin S. Rønning benyttes
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som skal fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune, innen 1. juni
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn
til villrein
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter til frakt av
vann mm. til drift av skihytte i skisesongen. Transporten vil ikke medføre skader eller
ulemper overfor natur eller miljø i det omsøkte området
BARMARK:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad fra Odd Arne Rønning om
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av proviant og utstyr i forbindelse
med småviltjakt ikke er å anse som et særlig behov etter rundskriv T-1/96

Det gjøres oppmerksom på at kjøring i verneområder ikke er tillatt uten spesiell tillatelse fra
vernemyndigheter.
Forholdet til grunneier:
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
SNØDEKKET MARK:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Arne Rønning dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter i forbindelse med transport av vann mm. til
Jervheim skihytte (gnr/bnr 106/178). Det gis tillatelse til å kjøre i tidsrommet 1.
november- 20. april i årene 2014-2017
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2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå etter kjørespor fra Nytrøa til Jervheim
• Som sjåfører kan Odd Arne Rønning, Vigleik Røhme, Bernt Ola Aurtande og Ole
Martin S. Rønning benyttes
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som skal fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune, innen 1. juni
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn
til villrein
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter til frakt av
vann mm. til drift av skihytte i skisesongen. Transporten vil ikke medføre skader eller
ulemper overfor natur eller miljø i det omsøkte området
BARMARK:
3. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad fra Odd Arne Rønning om
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark
4. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av proviant og utstyr i forbindelse
med småviltjakt ikke er å anse som et særlig behov etter rundskriv T-1/96

Det gjøres oppmerksom på at kjøring i verneområder ikke er tillatt uten spesiell tillatelse fra
vernemyndigheter.
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.

124/14
MOTORFERDSEL- SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: KVIKNEHYTTA
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kviknehytta v/ Gjermund Rønning dispensasjon fra
forbudet mot motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter til transport av folk, utstyr og
materialer til hytter i Kvikneområdet. Det gis tillatelse til å kjøre 15 turer per år i
tidsrommet 1. november- 20. april i årene 2014-2017.
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i Kvikneområdet, området i Tynset kommune som tidligere
var Kvikne sogn.
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•
•
•
•
•

Som sjåfører kan Gjermund Rønning, Leif Børli og Kjell Sveum benyttes
Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
Det skal føres kjørebok som skal fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll
Kjørebok skal returneres Tynset kommune, innen 1. juni
Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn
til villrein

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter til frakt av
arbeidsfolk, utstyr og materialer. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper
overfor natur eller miljø i det omsøkte området
Det gjøres oppmerksom på at kjøring i verneområder ikke er tillatt uten spesiell tillatelse fra
vernemyndigheter.
Forholdet til grunneier:
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kviknehytta v/ Gjermund Rønning dispensasjon fra
forbudet mot motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter til transport av folk, utstyr og
materialer til hytter i Kvikneområdet. Det gis tillatelse til å kjøre 15 turer per år i
tidsrommet 1. november- 20. april i årene 2014-2017.
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i Kvikneområdet, området i Tynset kommune som tidligere
var Kvikne sogn.
• Som sjåfører kan Gjermund Rønning, Leif Børli og Kjell Sveum benyttes
• Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll
• Det skal føres kjørebok som skal fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll
• Kjørebok skal returneres Tynset kommune, innen 1. juni
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for
å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn
til villrein
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter til frakt av
arbeidsfolk, utstyr og materialer. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper
overfor natur eller miljø i det omsøkte området
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Det gjøres oppmerksom på at kjøring i verneområder ikke er tillatt uten spesiell tillatelse fra
vernemyndigheter.
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.

125/14
TILTAK I GAMMELDALEN NATURRESERVAT - VURDERING ETTER
FREDNINGSFORKSRIFTEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Henning Sandmæl dispensasjon fra forskrift om
fredning for Gammeldalen naturreservat, Tynset kommune for å bruke gravemaskin til å
åpne bekkeløp på myr i Brybotn
2. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:
• Åpning av bekk skal foregå i Brybotn på teig med gnr/bnr 39/4
• Tiltaket skal ikke settes i verk uten godkjenning fra grunneier
• Ved åpning av bekk skal dagens bekkeløp følges
• Tiltaket skal utføres innen utgangen av 2015
3. Vedtaket er hjemla i forskrift om fredning for Gammeldalen naturreservat, Tynset
kommune, punkt IV 1 og 3
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, deltok ikke under behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (6–0).
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Henning Sandmæl dispensasjon fra forskrift om
fredning for Gammeldalen naturreservat, Tynset kommune for å bruke gravemaskin til å
åpne bekkeløp på myr i Brybotn
2. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:
• Åpning av bekk skal foregå i Brybotn på teig med gnr/bnr 39/4
• Tiltaket skal ikke settes i verk uten godkjenning fra grunneier
• Ved åpning av bekk skal dagens bekkeløp følges
• Tiltaket skal utføres innen utgangen av 2015
3. Vedtaket er hjemla i forskrift om fredning for Gammeldalen naturreservat, Tynset
kommune, punkt IV 1 og 3
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126/14
SØKNAD OM FRADELING GNR. 91, BNR. 53, 57, 183, 196 OG 211
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
følgende parseller:
a. Gammel gardsbebyggelse med inntil 4 dekar tomt.
b. Bolighus, dagens våningshus med inntil 3 dekar tomt.
c. Seterbebyggelse deles fra med inntil 2 dekar tomt.
d. Inntil 1,5 dekar skoggrunn deles fra som tillegg til eksisterende hyttetomt, gnr. 91, bnr.
269, beliggende ved gardsvegen.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål, setertunet til fritidsformål og
dagens våningshus til boligformål. I medhold av samme lovparagraf gis det dispensasjon
til formålsendring av tilleggsareal til fritidseiendom gnr/bnr 91/269 fra LNF – formål til
fritidsformål.
3. Fradelte parseller med seterbebyggelse og gardsbebyggelse må sikres atkomst iht. plan- og
bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og
avløp.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
følgende parseller:
a. Gammel gardsbebyggelse med inntil 4 dekar tomt.
b. Bolighus, dagens våningshus med inntil 3 dekar tomt.
c. Seterbebyggelse deles fra med inntil 2 dekar tomt.
d. Inntil 1,5 dekar skoggrunn deles fra som tillegg til eksisterende hyttetomt, gnr. 91, bnr.
269, beliggende ved gardsvegen.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål, setertunet til fritidsformål og
dagens våningshus til boligformål. I medhold av samme lovparagraf gis det dispensasjon
til formålsendring av tilleggsareal til fritidseiendom gnr/bnr 91/269 fra LNF – formål til
fritidsformål.
3. Fradelte parseller med seterbebyggelse og gardsbebyggelse må sikres atkomst iht. plan- og
bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og
avløp.
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127/14
DELING AV EIENDOMMEN 54/5, FRADELING AV IKKE TINGLYST FESTE
SØKER: TROND SKANCKE
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
av inntil 1,0 dekar delvis bebygd areal fra setervollen på Hugudalsvangan, gnr. 54 bnr. 5
til fritidsformål, som omsøkt
2. Eiendommens gjenværende arealer benyttes til landbruksformål.
3. Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig, både for drift av tilliggende jordbruksareal og for fremtidig
eier av fradelt fritidseiendom.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. formålsendring av deler av landbruksarealet til fritidsformål.
5. Fradelt parsell må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
av inntil 1,0 dekar delvis bebygd areal fra setervollen på Hugudalsvangan, gnr. 54 bnr. 5
til fritidsformål, som omsøkt
2. Eiendommens gjenværende arealer benyttes til landbruksformål.
3. Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig, både for drift av tilliggende jordbruksareal og for fremtidig
eier av fradelt fritidseiendom.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. formålsendring av deler av landbruksarealet til fritidsformål.
5. Fradelt parsell må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.

128/14
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER
OPPSTART AV PLANARBEID OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet ser positivt på oppstart av felles kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer for Tynset og Alvdal.
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2. Formannskapet slutter seg til forslag til planprogram for kommunedelplanen med det
innhold, organisering og fremdrift som er skissert, og legger planprogrammet ut til høring
og offentlig ettersyn j.f. pbl. § 4-1.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet ser positivt på oppstart av felles kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer for Tynset og Alvdal.
2. Formannskapet slutter seg til forslag til planprogram for kommunedelplanen med det
innhold, organisering og fremdrift som er skissert, og legger planprogrammet ut til høring
og offentlig ettersyn j.f. pbl. § 4-1.
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