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108/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
20.08.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 20.08.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 20.08.2015.

109/15
FRADELING AV JORDTEIG FRA GNR. 93 BNR. 2
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir samtykke til en fradeling av parsellen med gnr. 76
bnr. 23 fra gårdsbruket Snekkermoen, gnr. 93 m.fl., bnr. 2 m.fl. Parsellen er på 23,1 dekar
hvorav 20,8 dekar er fulldyrka jord. Det er et vilkår for fradelingen at arealet selges som
tilleggsjord til gårdsbruket Hansælplassen, gnr. 93 bnr. 30.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen vil styrke
eksisterende gardsbruk i drift og gi grunnlag for fortsatt bosetting.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir samtykke til en fradeling av parsellen med gnr. 76
bnr. 23 fra gårdsbruket Snekkermoen, gnr. 93 m.fl., bnr. 2 m.fl. Parsellen er på 23,1 dekar
hvorav 20,8 dekar er fulldyrka jord. Det er et vilkår for fradelingen at arealet selges som
tilleggsjord til gårdsbruket Hansælplassen, gnr. 93 bnr. 30.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen vil styrke
eksisterende gardsbruk i drift og gi grunnlag for fortsatt bosetting.

110/15
DELING AV MATRIKKELENHET GID124/37
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis avslag på fradeling av tomt fra gnr. 124
bnr. 37 i Sandviklia hyttefelt, som omsøkt.
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Avslaget begrunnes med at det er fire ledige tomter på naboeiendommen i Sandviklia
hyttefelt.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis avslag på fradeling av tomt fra gnr. 124
bnr. 37 i Sandviklia hyttefelt, som omsøkt.
Avslaget begrunnes med at det er fire ledige tomter på naboeiendommen i Sandviklia
hyttefelt.

111/15
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OPPFØRING AV
STABBUR 71/364
Rådmannens innstilling:
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om oppføring av stabbur på gnr/bnr. 71/364
innvilges etter plan- og bygningslovens § 19-2 under følgende forutsetninger:
1. Mønehøyden over planert terreng skal ikke overstige 4,5 meter, ei eller være høyere enn
mønet på hovedhytta.
2. Stabburet plasseres på nordsiden av tomt som anvist på situasjonsplanen som fulgte
søknaden.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om oppføring av stabbur på gnr/bnr. 71/364
innvilges etter plan- og bygningslovens § 19-2 under følgende forutsetninger:
1. Mønehøyden over planert terreng skal ikke overstige 4,5 meter, ei eller være høyere enn
mønet på hovedhytta.
2. Stabburet plasseres på nordsiden av tomt som anvist på situasjonsplanen som fulgte
søknaden.
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112/15
DISPENSASJONSSØKNAD OM HØYERE UTNYTTELSESGRAD VED TILBYGG
GID 39/168
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tynset kommune, formannskapet,
dispensasjon fra reguleringsplanen Haverslia I til å utnytte gnr./bnr 39/168, med en BYA% på
26 % .
Tomten anses da å være fullt utbygd og nye byggesøknader som øker bebygd areal kan ikke
innvilges.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Tynset kommune, formannskapet,
dispensasjon fra reguleringsplanen Haverslia I til å utnytte gnr./bnr 39/168, med en BYA% på
26 % .
Tomten anses da å være fullt utbygd og nye byggesøknader som øker bebygd areal kan ikke
innvilges.

113/15
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE
REGULERINGSBESTEMMELSE AD MØNEHØYDE PÅ TOMT GNR. 91/361, I
BRENNRUD BOLIGOMRÅDE
Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen for
Brennrud Boligområde, for at det skal kunne bygges bolig på GID 91/361 med gesimshøyde
på opp mot 5,7 m. fra sokkel-hus til to-etg. hus.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 19 og begrunnes med at en
økning av høyden ikke vil ha virkning for utsikten fra omkringliggende tomter. Det er også et
forholdsvis stort regulert og ubebygd friområde vest for boligtomtene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen for
Brennrud Boligområde, for at det skal kunne bygges bolig på GID 91/361 med gesimshøyde
på opp mot 5,7 m. fra sokkel-hus til to-etg. hus.
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 19 og begrunnes med at en
økning av høyden ikke vil ha virkning for utsikten fra omkringliggende tomter. Det er også et
forholdsvis stort regulert og ubebygd friområde vest for boligtomtene.

114/15
OMREGULERING AV HYTTEFELT PÅ KVIKNEDØLSÅSEN
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10 fremmer formannskapet saken og vedtar
å legge reguleringsplanforslaget for Kviknedølsåsen hyttefelt, plan-ID R83a ut til høring og
offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensvurdering, datert 02.06.15.
2. Plankart datert 02.06.15.
3. Reguleringsbestemmelser datert 02.06.15.
4. Illustrasjonsplan datert 02.06.15.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10 fremmer formannskapet saken og vedtar
å legge reguleringsplanforslaget for Kviknedølsåsen hyttefelt, plan-ID R83a ut til høring og
offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensvurdering, datert 02.06.15.
2. Plankart datert 02.06.15.
3. Reguleringsbestemmelser datert 02.06.15.
4. Illustrasjonsplan datert 02.06.15.

115/15
ET NAV MED MULIGHETER
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, avgir slik høringsuttalelse til rapporten «Et NAV med
muligheter»:
1. Tynset kommune mener at forslagene fra ekspertgruppen i rapporten ”Et NAV med
muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” for
det meste er gode og gjennomtenkte.
2. Tynset kommune støtter imidlertid ikke forslaget om å utrede flytting av tiltaksinnsats
knyttet til brukergrupper som står langt unna arbeid (VTA/VTO). Dette begrunnes
med kommunens gode erfaring med dagens løsning, og med stor brukertilfredshet. På
dette området ber vi om at dagens ordning videreføres.
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3. Tynset kommune mener at forslaget om større frihet til å velge lokalt tilpassede
løsninger/tiltak ved det enkelte NAV-kontor er godt.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, avgir slik høringsuttalelse til rapporten «Et NAV med
muligheter»:
1. Tynset kommune mener at forslagene fra ekspertgruppen i rapporten ”Et NAV med
muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” for
det meste er gode og gjennomtenkte.
2. Tynset kommune støtter imidlertid ikke forslaget om å utrede flytting av tiltaksinnsats
knyttet til brukergrupper som står langt unna arbeid (VTA/VTO). Dette begrunnes
med kommunens gode erfaring med dagens løsning, og med stor brukertilfredshet. På
dette området ber vi om at dagens ordning videreføres.
3. Tynset kommune mener at forslaget om større frihet til å velge lokalt tilpassede
løsninger/tiltak ved det enkelte NAV-kontor er godt.

116/15
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV GNR 136/1
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Svein Støre Dolven konsesjon på erverv av
utmarksteigen gnr. 136 bnr. 1, tilhørende Statskog SF som del av tidligere Røstvangen
gruveskog på Kvikne i Tynset. I ervervet inngår tilhørende jakt- og fiskeretter.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Stubsjøen søndre, gnr. 106 bnr. 3 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for driftsmessige gode løsninger, samt styrker arealgrunnlaget på
søkerens eiendom og opprettholder bosettingen i området.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Nytt punkt 1: Formannskapets vedtak i sak 98/15 oppheves.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med vedtatt nytt punkt 1 enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Formannskapets vedtak i sak 98/15 oppheves.
2. Tynset kommune, formannskapet, gir Svein Støre Dolven konsesjon på erverv av
utmarksteigen gnr. 136 bnr. 1, tilhørende Statskog SF som del av tidligere Røstvangen
gruveskog på Kvikne i Tynset. I ervervet inngår tilhørende jakt- og fiskeretter.
3. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Stubsjøen søndre, gnr. 106 bnr. 3 i Tynset.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for driftsmessige gode løsninger, samt styrker arealgrunnlaget på
søkerens eiendom og opprettholder bosettingen i området.
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