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Saksnr.

Tittel

135/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
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MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON BAKKAGRENDA VANNVERK - NY BEHANDLING
137/15
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MOTORFERDSEL - KLAGE PÅ VEDTAK

138/15
REGULERINGSPLAN FOR BUBAKKEN GRUSTAK VEDTAK AV PLANPROGRAM
139/15
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135/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
12.11.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 12.11.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 12.11.2015.

136/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - BAKKAGRENDA
VANNVERK - NY BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bakkgrenda vannverk v/ Leif Vidar Gullstad
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av
utstyr i forbindelse med vedlikehold av anlegget og eventuell nødhjelp. Transporten skal
foregå i tidsrommet 1. november - 20. april årene 2015-2018. Det gis tillatelse til fire turer
årlig.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Dersom 3. påskedag kommer etter 20. april er det den siste dag det tillates transport
• Transporten vil følge gammel setervei til vannverket
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
• 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 nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transporten transport av utstyr og
personell i forbindelse med drift av vannverk er å anse som et særlig tilfelle.
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.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Bakkgrenda vannverk v/ Leif Vidar Gullstad
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av
utstyr i forbindelse med vedlikehold av anlegget og eventuell nødhjelp. Transporten skal
foregå i tidsrommet 1. november - 20. april årene 2015-2018. Det gis tillatelse til fire turer
årlig.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Dersom 3. påskedag kommer etter 20. april er det den siste dag det tillates transport
• Transporten vil følge gammel setervei til vannverket
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
• 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 nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transporten transport av utstyr og
personell i forbindelse med drift av vannverk er å anse som et særlig tilfelle.
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.

137/15
Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
MOTORFERDSEL - KLAGE PÅ VEDTAK
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen på vedtak i sak 437/15, 19.10.2015 til
følge.
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark for endelig behandling og avgjørelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, tar ikke klagen på vedtak i sak 437/15, 19.10.2015 til
følge.
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark for endelig behandling og avgjørelse.
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138/15
REGULERINGSPLAN FOR BUBAKKEN GRUSTAK - VEDTAK AV
PLANPROGRAM
Rådmannens innstilling:
Formannskapet slutter seg til høringsutkastet til planprogram for Bubakken grusuttak med
følgende merknader:
Relevante nasjonale retningslinjer må inngå i planbeskrivelsen.
Følgende innspill skal supplere de angitte utredningsbehov i planprogrammet:
1. Massetakets uttaksmengde og bunnkotenivå må vurderes.
2. Etterbruken av området må utredes og vurderes, sammen med en eventuell
tilbakefylling av rene masser. Istandsetting etter endt uttak skal omfattes av
reguleringsplanen.
3. Eventuelt uttak av stein og de sikkerhetsmessige forhold ved sprengningsarbeider for
omgivelsene samt for drift og arealbruk i planområdet må utredes.
4. Atkomsten og trafikkbelastningen som virksomheten i massetaket medfører må
vurderes nærmere.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til høringsutkastet til planprogram for Bubakken grusuttak med
følgende merknader:
Relevante nasjonale retningslinjer må inngå i planbeskrivelsen.
Følgende innspill skal supplere de angitte utredningsbehov i planprogrammet:
1. Massetakets uttaksmengde og bunnkotenivå må vurderes.
2. Etterbruken av området må utredes og vurderes, sammen med en eventuell
tilbakefylling av rene masser. Istandsetting etter endt uttak skal omfattes av
reguleringsplanen.
3. Eventuelt uttak av stein og de sikkerhetsmessige forhold ved sprengningsarbeider for
omgivelsene samt for drift og arealbruk i planområdet må utredes.
4. Atkomsten og trafikkbelastningen som virksomheten i massetaket medfører må
vurderes nærmere.
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139/15
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016
Rådmannens innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2016 - 2019 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2016 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 54 369 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser
virksomhetsplanen side 131 – 143.

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2016
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2016.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2016 - 2019 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2016 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 54 369 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser
virksomhetsplanen side 131 – 143.

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2016
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2016.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
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