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11/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
26.01.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 26.01.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 26.01.2017.

12/17
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GAR 56/7
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Roger Øvereng konsesjon på erverv av 31 dekar
fulldyrka jord og 21 dekar skog og utmark i to teiger med gnr. 56 bnr. 7 i Tynset, til avtalt
pris kr 251 235. Tinglysing av konsesjonsvedtaket kan ikke gjøres før fradelt boligtun med
areal er oppmålt, tinglyst og matrikulert med eget gnr og bnr.
2. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommene legges til konsesjonssøkers øvrige
landbrukseiendom Øvereng i Tynset, gnr. 71 m.fl. bnr. 237 m.fl.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet gir en drifts- og samfunnsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Roger Øvereng konsesjon på erverv av 31 dekar
fulldyrka jord og 21 dekar skog og utmark i to teiger med gnr. 56 bnr. 7 i Tynset, til avtalt
pris kr 251 235. Tinglysing av konsesjonsvedtaket kan ikke gjøres før fradelt boligtun med
areal er oppmålt, tinglyst og matrikulert med eget gnr og bnr.
2. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommene legges til konsesjonssøkers øvrige
landbrukseiendom Øvereng i Tynset, gnr. 71 m.fl. bnr. 237 m.fl.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet gir en drifts- og samfunnsmessig god løsning.
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13/17
SØKNAD OM OPPDELING AV LANDBRUKSEIENDOMMEN, GNR. 71 BNR. 133 I
TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Grete Seim samtykke til oppdeling av driftsenheten
Øvre Often, gnr. 71 m.fl. bnr. 133 m.fl. i Tynset.
Gardsbebyggelsen på inntil 10 dekar tomt deles fra til boligformål, hvorav 5 dekar
jordbruksareal omdisponeres. Boligtomta skal gis nytt gnr./bnr, og arealformålet skal
fortsatt være LNF-formål.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens øvrige areal av fulldyrka jord-, skog- og
utmarksteiger, samt eventuelle rettigheter, selges som tillegg til gardsbruk i aktiv drift i
området.
3. Det er videre et vilkår at landbruksressursene, jf. pkt. 2 i vedtaket, innen 1. desember 2017
selges til kjøper(-e) og til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gardsbruk i drift og dermed gi grunnlag for fortsatt bosetting. Delingen
anses å ivareta hensynet til vern av arealressursene
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Grete Seim samtykke til oppdeling av driftsenheten
Øvre Often, gnr. 71 m.fl. bnr. 133 m.fl. i Tynset.
Gardsbebyggelsen på inntil 10 dekar tomt deles fra til boligformål, hvorav 5 dekar
jordbruksareal omdisponeres. Boligtomta skal gis nytt gnr./bnr, og arealformålet skal
fortsatt være LNF-formål.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens øvrige areal av fulldyrka jord-, skog- og
utmarksteiger, samt eventuelle rettigheter, selges som tillegg til gardsbruk i aktiv drift i
området.
3. Det er videre et vilkår at landbruksressursene, jf. pkt. 2 i vedtaket, innen 1. desember 2017
selges til kjøper(-e) og til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og begrunnes med at delingen vil
styrke eksisterende gardsbruk i drift og dermed gi grunnlag for fortsatt bosetting. Delingen
anses å ivareta hensynet til vern av arealressursene
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14/17
MOTORFERDSEL - TRANSPORT AV TV2 UNDER FEMUNDLØPET 2017
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Femundløpet AS v/ Lars Ivar Eide dispensasjon fra
forbudet mot motorferdsel i utmark for transport av massemedia på reportasjeoppdrag
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 10. – 13. februar 2017
• Som sjåfør kan Tarjei Kristiansen og Anders Moe benyttes
• Kun Femundløpets godkjente løypetrasé skal benyttes
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 transport av massemedia på
reportasjeoppdrag 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.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Femundløpet AS v/ Lars Ivar Eide dispensasjon fra
forbudet mot motorferdsel i utmark for transport av massemedia på reportasjeoppdrag
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 10. – 13. februar 2017
• Som sjåfør kan Tarjei Kristiansen og Anders Moe benyttes
• Kun Femundløpets godkjente løypetrasé skal benyttes
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 transport av massemedia på
reportasjeoppdrag 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.
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15/17
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN – TILBYGG TIL
HYTTE PÅ GNR/BNR 111/16
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommunedelplan for Savalen for
tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr./bnr. 111/16 i Tynset, inntil totalt BYA
påbygningen er 108 m².
2. Det er et vilkår for dispensasjonene av eiendommens behov for anneks dekkes gjennom
oppføring av tilbygget.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommunedelplan for Savalen for
tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr./bnr. 111/16 i Tynset, inntil totalt BYA
påbygningen er 108 m².
2. Det er et vilkår for dispensasjonene av eiendommens behov for anneks dekkes gjennom
oppføring av tilbygget.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 og begrunnes med at
fordelene anses som klart større enn ulempene.

16/17
NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - PRIORITERING
AV SØKNADER
Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar følgende prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom:
1. Sammen om rett aktivitet for alle – Tynset idrettsforening
2. Teatergruppe på tvers av kulturer – Tynset kommune ved kulturskolen
3. Fritidsklubben et sted å være – Tynset kommune ved kulturkontoret
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar følgende prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom:
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1. Sammen om rett aktivitet for alle – Tynset idrettsforening
2. Teatergruppe på tvers av kulturer – Tynset kommune ved kulturskolen
3. Fritidsklubben et sted å være – Tynset kommune ved kulturkontoret
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