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Formannskapet vedtok å behandle følgende tilleggssaker/bordsaker:
91/17
DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN TYNSET
TETTSTED, 2015-2027, PLANID 201501, TYNSET HOTELL
STØHOLEN ENTREPRENØRER AS
92/17
KVIKNE FJELLHOTELL - SØKNAD OM STØTTE
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69/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
01.06.2017
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 01.06.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 01.06.2017.

70/17
SØKNAD OM DELING AV SETERTEIG GNR/BNR 13/58 - JORDLOVEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunn Magni Hornseth tillatelse til omdisponering
og fradeling av en inntil 1 dekar stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr./bnr.
21/1 m.fl. i Tynset.
2. Parsellen ligger i eiendommens seterteig med gnr. 13 bnr. 58 og må tildeles nytt
matrikkelnummer, samt sikres adkomst.
3. Vedtaket omfatter inntil 0,5 dekar jorddekt fastmark og inntil 0,5 dekar overflatedyrka
jord, og er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12.
4. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ikke forringer landbrukseiendommens
arealressurser, samt at den ikke vil medføre drifts- og miljømessige ulemper for
landbrukseiendommens framtidige driftspotensiale.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunn Magni Hornseth tillatelse til omdisponering
og fradeling av en inntil 1 dekar stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr./bnr.
21/1 m.fl. i Tynset.
2. Parsellen ligger i eiendommens seterteig med gnr. 13 bnr. 58 og må tildeles nytt
matrikkelnummer, samt sikres adkomst.
3. Vedtaket omfatter inntil 0,5 dekar jorddekt fastmark og inntil 0,5 dekar overflatedyrka
jord, og er fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12.
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4. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ikke forringer landbrukseiendommens
arealressurser, samt at den ikke vil medføre drifts- og miljømessige ulemper for
landbrukseiendommens framtidige driftspotensiale.

71/17
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 1/14-DEL AV GNR. 71 BNR. 174
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Per Nesmoen Rognstad konsesjon på erverv av
1/14-del av gnr. 71 bnr. 174, til en pris på kr 9 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at 1/14-delen i Hobdsetersameiet legges til søkerens
landbrukseiendom, gnr. 71 m.fl. bnr. 157 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er hjemlet i konsesjonsloven § 9 og 11, og gjort ut fra en helhetsvurdering med
vekt på at ervervet sikrer en driftsmessig god løsning som ivaretar hensynet til en helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet i området.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Per Nesmoen Rognstad konsesjon på erverv av
1/14-del av gnr. 71 bnr. 174, til en pris på kr 9 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at 1/14-delen i Hobdsetersameiet legges til søkerens
landbrukseiendom, gnr. 71 m.fl. bnr. 157 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er hjemlet i konsesjonsloven § 9 og 11, og gjort ut fra en helhetsvurdering med
vekt på at ervervet sikrer en driftsmessig god løsning som ivaretar hensynet til en helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet i området.

72/17
SØKNAD OM KONSESJON PÅ AREAL FRA GNR./BNR. 137/1
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Sigurd Weidemann Stølan konsesjon på erverv av inntil
40 dekar dyrkajord, beite og bjørkeskog m.m. fra grunneiendommen gnr. 137 bnr. 1 i Tynset
kommune. Ervervet godkjennes med en pris på kr 95 000 og innbefatter de rettigheter og
plikter som tillegger arealet i dag. Før tinglysing av arealet skal det foretas oppmåling og
arealet skal gis eget gnr./bnr.
2. Det er et vilkår at konsesjon at konsesjonsarealet legges til og drives sammen med
konsesjonssøkers landbrukseiendom gnr./bnr. 106/4 m.fl. i Tynset.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at ervervet
samsvarer med konsesjonslovens bestemmelser.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Sigurd Weidemann Stølan konsesjon på erverv av inntil
40 dekar dyrkajord, beite og bjørkeskog m.m. fra grunneiendommen gnr. 137 bnr. 1 i Tynset
kommune. Ervervet godkjennes med en pris på kr 95 000 og innbefatter de rettigheter og
plikter som tillegger arealet i dag. Før tinglysing av arealet skal det foretas oppmåling og
arealet skal gis eget gnr./bnr.
2. Det er et vilkår at konsesjon at konsesjonsarealet legges til og drives sammen med
konsesjonssøkers landbrukseiendom gnr./bnr. 106/4 m.fl. i Tynset.

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at ervervet
samsvarer med konsesjonslovens bestemmelser.

73/17
SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOMMEN BAKKER GNR 55 M.FL.
BNR 2 M.FL I TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Yngve Bakker samtykke til oppdeling av
driftsenheten Bakker, gnr. 55 m.fl. bnr. 2 m.fl. i Tynset.
Gardsbebyggelsen med inntil 10 dekar tunareal deles fra til boligformål. Det bebygde
tunarealet skal gis nytt gnr./bnr, og arealformålet skal fortsatt være LNF.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens øvrige landbruksareal med 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 kjøpere som oppgitt i søknaden, 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:
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Pkt. 1 i rådmannens innstilling: «.. inntil 10 dekar» endres til «.. inntil 6 dekar».
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt mot rådmannens innstilling.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Tone Hagen:
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Tynset kommune, formannskapet, gir ikke Yngve Bakker samtykke til oppdeling av
driftsenheten Bakker.
Eiendommen anses å ha betydelige ressurser og bør bestå som en egen enhet.
Forslaget fra Hagen vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer for forslaget fra ordfører Myhre
Moen.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, gir ikke Yngve Bakker samtykke til oppdeling av
driftsenheten Bakker.
Eiendommen anses å ha betydelige ressurser og bør bestå som en egen enhet.

74/17
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV GNR 71 BNR 123 OG 189, OG DEL AV
GNR 71 BNR 133 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir David Jacobsen konsesjon på erverv av følgende
arealer:
• 6,7 dekar overflatedyrka mark og 1,1 dekar jorddekt fastmark, Haugsmovangen,
del av gnr 71 bnr 133 i Tynset.
• En 44,5 dekar stor skogteig i Aumdalen, del av gnr 71 bnr. 133 i Tynset
• En 39,5 dekar stor skogteig ved Slåttrøsta/Tynsetbygda, gnr. 71 bnr. 189 i Tynset.
• Tre mindre skogteiger på til sammen 101,6 dekar ved Slåttrøsta i Tynsetbygda,
gnr. 71 bnr 123 i Tynset.
Kjøpesummen er avtalt til kr 181 900.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene, og eventuelle tilliggende rettigheter, legges til
og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Gammelutstumoen
gnr. 71 m.fl. bnr. 9 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir David Jacobsen konsesjon på erverv av følgende
arealer:
• 6,7 dekar overflatedyrka mark og 1,1 dekar jorddekt fastmark, Haugsmovangen,
del av gnr 71 bnr 133 i Tynset.
• En 44,5 dekar stor skogteig i Aumdalen, del av gnr 71 bnr. 133 i Tynset
• En 39,5 dekar stor skogteig ved Slåttrøsta/Tynsetbygda, gnr. 71 bnr. 189 i Tynset.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 8 av 23

•

Tre mindre skogteiger på til sammen 101,6 dekar ved Slåttrøsta i Tynsetbygda,
gnr. 71 bnr 123 i Tynset.

Kjøpesummen er avtalt til kr 181 900.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene, og eventuelle tilliggende rettigheter, legges til
og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Gammelutstumoen
gnr. 71 m.fl. bnr. 9 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

75/17
KONSESJON PÅ ERVERV AV GNR 91 BNR 24, GNR 71 BNR 133 OG GNR 11 BNR
16 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jakob Nordstad konsesjon på erverv av følgende:
• 19,6 dekar fulldyrka mark og 10,4 dekar skog og krattareal beliggende ved Neby, del
av gnr. 71 bnr 133 i Tynset.
• Skogteig på 44,7 dekar i Tunndalen, gnr. 91 bnr. 24 i Tynset
• Skogteig på 115,9 dekar i Aumlia, gnr. 11. bnr. 16 i Tynset.
Alle parsellene er del av landbrukseiendommen Øvre Often, gnr. 71 m.fl. bnr. 133 m.fl. i
Tynset. Ervervet er i henhold til kjøpekontrakter av 06.04.2017 og 24.04 2017, og
kjøpesum er avtalt til kr 215 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene, og eventuelle tilliggende rettigheter, legges til
og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Nordstad, gnr. 75
m.fl. bnr. 15 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir både drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Jakob Nordstad konsesjon på erverv av følgende:
• 19,6 dekar fulldyrka mark og 10,4 dekar skog og krattareal beliggende ved Neby, del
av gnr. 71 bnr 133 i Tynset.
• Skogteig på 44,7 dekar i Tunndalen, gnr. 91 bnr. 24 i Tynset
• Skogteig på 115,9 dekar i Aumlia, gnr. 11. bnr. 16 i Tynset.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 9 av 23

Alle parsellene er del av landbrukseiendommen Øvre Often, gnr. 71 m.fl. bnr. 133 m.fl. i
Tynset. Ervervet er i henhold til kjøpekontrakter av 06.04.2017 og 24.04 2017, og
kjøpesum er avtalt til kr 215 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealene, og eventuelle tilliggende rettigheter, legges til
og drives sammen med konsesjonssøkerens øvrige landbrukseiendom Nordstad, gnr. 75
m.fl. bnr. 15 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir både drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

76/17
SØKNAD OM FRADELING AV BEBYGD TUN FRA EIENDOMMEN GNR. 25 M.FL.
BNR. 1 M.FL. I TYNSET - JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nina-Iren Grøvdal tillatelse til omdisponering og
fradeling av en inntil 4,6 stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr. 25 m.fl. bnr. 1
m.fl. i Tynset.
2. Den bebygde parsellen ligger på eiendommen gnr. 12 bnr. 7, og må tildeles nytt gnr/bnr
og sikres atkomst.
3. Vedtaket omfatter inntil 0,3 dekar fulldyrka jord og inntil 4,3 dekar dyrkbar mark, og er
fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12.
4. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ivaretar hensynet til vern av arealressursene i
landbruket, og ivaretar hensynet til bosettingen i Brydalen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nina-Iren Grøvdal tillatelse til omdisponering og
fradeling av en inntil 4,6 stor bebygd parsell fra sin landbrukseiendom gnr. 25 m.fl. bnr. 1
m.fl. i Tynset.
2. Den bebygde parsellen ligger på eiendommen gnr. 12 bnr. 7, og må tildeles nytt gnr/bnr
og sikres atkomst.
3. Vedtaket omfatter inntil 0,3 dekar fulldyrka jord og inntil 4,3 dekar dyrkbar mark, og er
fattet med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12.
4. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ivaretar hensynet til vern av arealressursene i
landbruket, og ivaretar hensynet til bosettingen i Brydalen.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 10 av 23

77/17
FRADELING BOLIGTUN FRA EIENDOMMEN GNR/BNR 12/7 GNR 12 BNR 7
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 5 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra eiendommen
gnr. 12, bnr. 7 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 gardstun.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og
bygningslovens § 19-2, mht. formålsendring av gardstunet til boligformål.
5. Fradelt parsell må sikres atkomst i samsvar med 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
inntil 5 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra eiendommen
gnr. 12, bnr. 7 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 gardstun.
4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og
bygningslovens § 19-2, mht. formålsendring av gardstunet til boligformål.
5. Fradelt parsell må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4. Det
vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
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78/17
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK –
SØKER: AAGE LILLEEIDET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Aage Lilleeidet dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av traktor til transport av materialer og utstyr for vedlikehold
av hytte ved Fisktjønkletten. Transporten vil i Tynset følge kjørespor fra Gardvikåsen
(Alvdal) mot Fisktjønkletten.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder bruk av traktor
• Det gis dispensasjon til inntil fem turer på barmark i 2017
• Det skal ikke kjøres etter 31. oktober
• Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok er felles for begge
kommuner og skal leveres Alvdal kommune etter endt barmarkssesong, senest 1.
desember
• Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll
• Førere er Aage Lilleeidet og Christian Lopez
• 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 renovering av hytte 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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Aage Lilleeidet dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av traktor til transport av materialer og utstyr for vedlikehold
av hytte ved Fisktjønkletten. Transporten vil i Tynset følge kjørespor fra Gardvikåsen
(Alvdal) mot Fisktjønkletten.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder bruk av traktor
• Det gis dispensasjon til inntil fem turer på barmark i 2017
• Det skal ikke kjøres etter 31. oktober
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•
•
•
•

Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok er felles for begge
kommuner og skal leveres Alvdal kommune etter endt barmarkssesong, senest 1.
desember
Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll
Førere er Aage Lilleeidet og Christian Lopez
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 renovering av hytte 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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.

79/17
MOTORFERDSEL - DISPENSASJON - SKADEFELLINGSLAGET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk snøskuter, bil, ATV eller traktor
for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt oppsamling
av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående skadefellingsforsøk
og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for skadefellingsforsøket.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder årene 2017-2020
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt fra
andre kommuner som deltar i det aktuelle skadefellingsforsøket
• Kjøring på barmark skal kun foregå etter eksisterende kjørespor
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
• Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Antall kjøretøy per dag skal
rapporteres
• 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 og begrunnes med at transport i forbindelse med et skadefellingsforsøk er å
anse som kurant dispensasjonsgrunn.
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Verneområder
Kjøring i verneområder krever spesiell tillatelse fra vernemyndighet. Unntaket er MagnilldalenBusjødalen landskapsvernområde, i tilknytning til Forollhogna, som kommunen selv gir
tillatelse til.
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 innebærer at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk snøskuter, bil, ATV eller traktor
for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt oppsamling
av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående skadefellingsforsøk
og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for skadefellingsforsøket.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder årene 2017-2020
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt fra
andre kommuner som deltar i det aktuelle skadefellingsforsøket
• Kjøring på barmark skal kun foregå etter eksisterende kjørespor
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
• Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Antall kjøretøy per dag skal
rapporteres
• 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 og begrunnes med at transport i forbindelse med et skadefellingsforsøk er å
anse som kurant dispensasjonsgrunn.
Verneområder
Kjøring i verneområder krever spesiell tillatelse fra vernemyndighet. Unntaket er MagnilldalenBusjødalen landskapsvernområde, i tilknytning til Forollhogna, som kommunen selv gir
tillatelse til.

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 innebærer at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 14 av 23

80/17
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK SØKER: ODD BRENDRYEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Brendryen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av bil til transport av materialer og utstyr for vedlikehold av
seterhus, samt transport i forbindelse med utleie på Fjellægret. Transporten vil følge
kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til Fjellægret i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder bruk av bil
• Det gis dispensasjon til inntil ti turer per år på barmark i perioden 1. juni til 20.
oktober årene 2017-2020
• Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok er felles for Oppdal og
Tynset kommuner og skal leveres Oppdal kommune etter endt barmarkssesong
• Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll
• Førere er Odd Brendryen og Lillian Kristiansen
• 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 renovering av hytte og transport
i forbindelse med utleie 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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Brendryen dispensasjon fra forbudet mot
motorferdsel i utmark for bruk av bil til transport av materialer og utstyr for vedlikehold av
seterhus, samt transport i forbindelse med utleie på Fjellægret. Transporten vil følge
kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til Fjellægret i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder bruk av bil
• Det gis dispensasjon til inntil ti turer per år på barmark i perioden 1. juni til 20.
oktober årene 2017-2020
• Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok er felles for Oppdal og
Tynset kommuner og skal leveres Oppdal kommune etter endt barmarkssesong
• Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll
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Førere er Odd Brendryen og Lillian Kristiansen
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 renovering av hytte og transport
i forbindelse med utleie 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. Dette betyr at det må
innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter.

81/17
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALT VILTFOND
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, vedtar vedlagte «Retningslinjer for bruk av kommunalt
viltfond».
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, vedtar vedlagte «Retningslinjer for bruk av kommunalt
viltfond».

82/17
PROSJEKT - PROFESJONALISERING AV KOMMUNALE
ROVVILTFELLINGSLAG
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune forplikter seg til deltakelse i prosjektet «Profesjonalisering av
kommunale rovviltfellingslag for mer effektive fellingsforsøk og en styrket beitenæring»
for årene 2017 – 2020.
2. Det bevilges kr 30 000 for årlig deltakelse fra og med 2017. Dette innarbeides i
forbindelse med budsjettjustering.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Tynset kommune forplikter seg til deltakelse i prosjektet «Profesjonalisering av
kommunale rovviltfellingslag for mer effektive fellingsforsøk og en styrket beitenæring»
for årene 2017 – 2020.
2. Det bevilges kr 30 000 for årlig deltakelse fra og med 2017. Dette innarbeides i
forbindelse med budsjettjustering.

83/17
SØKNAD TILBYGG HYTTE GNR 141 BNR 77
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra planbestemmelsene for oppføring
av tilbygg med bebygd areal (BYA) inntil 24 m2 på eiendommen gnr./bnr. 141/77 i
Tynset.
2. Det er et vilkår for dispensasjonen at eiendommens behov for anneks anses dekket
gjennom tilbygget. Det kan ikke seinere påregnes tillatelse til frittliggende anneks.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene anses klart større enn ulempene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra planbestemmelsene for oppføring
av tilbygg med bebygd areal (BYA) inntil 24 m2 på eiendommen gnr./bnr. 141/77 i
Tynset.
2. Det er et vilkår for dispensasjonen at eiendommens behov for anneks anses dekket
gjennom tilbygget. Det kan ikke seinere påregnes tillatelse til frittliggende anneks.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene anses klart større enn ulempene.

84/17
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENE FOR OPPFØRING
AV FRITIDSBOLIG - GNR/BNR 160/9
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon fra planbestemmelser i
forbindelse med omsøkt bebyggelse på Grønlienget, gnr./bnr. 160/9 i Tynset.
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2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at en
dispensasjon vil tilsidesette nasjonale hensyn bak planen. Fordelene anses ikke som større
enn ulempene.
Behandling:
Roar Estensgård, SP, ble erklært habil.
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
1. Tynset kommune imøtekommer søknaden om dispensasjon fra planbestemmelsene i
forbindelse med omsøkt bebyggelse på Grønlienget, gnr./bnr. 160/9 i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene.
Forslaget fra Nordseth Moen vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak:
1. Tynset kommune imøtekommer søknaden om dispensasjon fra planbestemmelsene i
forbindelse med omsøkt bebyggelse på Grønlienget, gnr./bnr. 160/9 i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
fordelene ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene.

85/17
KLAGE PÅ AVSLÅTT BYGGESØKNAD - BOD/GARASJE MED TAKOVERBYGG,
GNR/BNR 48/25
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår dispensasjon fra planbestemmelse § 2 om
tomteutnyttelse/maksimum BYA.
2. Avslaget begrunnes med at fordelene ikke er klart større enn ulempene.
3. Klagen på avslått byggesøknad tas ikke til følge.
4. Avslaget begrunnes med at det ikke framkommer nye opplysninger i klagen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår dispensasjon fra planbestemmelse § 2 om
tomteutnyttelse/maksimum BYA.
2. Avslaget begrunnes med at fordelene ikke er klart større enn ulempene.
3. Klagen på avslått byggesøknad tas ikke til følge.
4. Avslaget begrunnes med at det ikke framkommer nye opplysninger i klagen.
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86/17
MONTERING AV SOLCELLEANLEGG I FORHOLD TIL PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN - VEILEDER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, vedtar det framlagte forslaget til veileder for montering
av solcelleanlegg i Tynset kommune.
2. Veilederen bygger på plan- og bygningslovens bestemmelser om fasadeendring.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, vedtar det framlagte forslaget til veileder for montering
av solcelleanlegg i Tynset kommune.
2. Veilederen bygger på plan- og bygningslovens bestemmelser om fasadeendring.

87/17
DETALJREGULRINGSPLAN FOR KONGSVEIEN – 1. GANGSBEHANLDING
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10 fremmer formannskapet saken og vedtar å
legge planforslaget for Reguleringsplan for Kongsveien, plan-ID 201301, ut til høring og offentlig
ettersyn med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser datert 06.06.17.
2. Plankart datert 06.06.17.
3. Planbeskrivelse, datert 06.06.17.
4. ROS-analyse datert 06.06.17.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10 fremmer formannskapet saken og vedtar å
legge planforslaget for Reguleringsplan for Kongsveien, plan-ID 201301, ut til høring og offentlig
ettersyn med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser datert 06.06.17.
2. Plankart datert 06.06.17.
3. Planbeskrivelse, datert 06.06.17.
4. ROS-analyse datert 06.06.17.
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88/17
REGULERINGSPLAN FOR RULLESKILØYPE HAVERSVEIEN
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10 fremmer formannskapet saken og vedtar å
legge reguleringsplanforslaget for Reguleringsplan for rulleskiløype i Haversveien, plan-ID
201601, ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser datert 02.06.17.
2. Plankart datert 02.06.17.
3. Planbeskrivelse, datert 02.06.17.
4. ROS-analyse datert 02.06.17.
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 Reguleringsplan for rulleskiløype i Haversveien, plan-ID
201601, ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser datert 02.06.17.
2. Plankart datert 02.06.17.
3. Planbeskrivelse, datert 02.06.17.
4. ROS-analyse datert 02.06.17.

89/17
Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
TYNSET KOMMUNES TALENTSTIPEND 2017
Rådmannens innstilling:
Søker nummer tre tildeles Tynset kommunes talentstipend for 2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søker nummer tre tildeles Tynset kommunes talentstipend for 2017.
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90/17
Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
KULTURPRISEN 2017
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet tildeler Tynset kommunes kulturpris til en av de foreslåtte kandidater.
Valg av prisvinner gjøres i henhold til kulturprisens vedtekter.
2. Marius Lehn Reed tildeles oppdraget med å lage kulturprisens kunstgjenstand for 2017.
Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
1. Formannskapet tildeler Tynset kommunes kulturpris til kandidat nummer en. Valg av
prisvinner gjøres i henhold til kulturprisens vedtekter.
2. Marius Lehn Reed tildeles oppdraget med å lage kulturprisens kunstgjenstand for 2017.
Formannskapets omforente forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet tildeler Tynset kommunes kulturpris til kandidat nummer en. Valg av
prisvinner gjøres i henhold til kulturprisens vedtekter.
2. Marius Lehn Reed tildeles oppdraget med å lage kulturprisens kunstgjenstand for 2017.

91/17
DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED, 2015-2027,
PLANID 201501, TYNSET HOTELL, STØHOLEN ENTREPRENØRER AS
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad om dispensasjon fra Støholen Entreprenør
AS fra bestemmelsene i KDP Tynset tettsted, plan-ID 201202, om krav til regulering, jf.
bestemmelsen § 1.3.2. Det stilles følgende vilkår:
1. Det tillates bygd inntil kotehøyde 502,25 moh, dvs. gesims- og mønehøyde tillates
inntil 12,25 m, målt fra gjennomsnittlig høydekote 488 moh.
2. Tynset hotell AS skal til enhver tid minst ha parkeringskapasitet for 0,15
parkeringsplasser pr. rom og 0,3 parkeringsplasser pr ansatt ved hotellet. Dette kan
dekkes ved leieavtaler innen 300 meter fra hotellet.
3. Dersom det ikke kan dokumenteres gyldig leieavtale, kan ikke de nye hotellrommene
som ikke har parkeringsplasser, tas i bruk.
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Vedtaket fattes med hjemmel i Pbl § 19-2 og begrunnes med at dette er en god løsning for å få
økt kapasiteten ved hotellet. Dispensasjonen vil gi en klar overvekt av fordeler gjennom at
eiendommen kan driftes i tråd med overordnet plan, uten å ha negative konsekvenser for
omgivelsene eller miljøet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, innvilger søknad om dispensasjon fra Støholen Entreprenør
AS fra bestemmelsene i KDP Tynset tettsted, plan-ID 201202, om krav til regulering, jf.
bestemmelsen § 1.3.2. Det stilles følgende vilkår:
1. Det tillates bygd inntil kotehøyde 502,25 moh, dvs. gesims- og mønehøyde tillates
inntil 12,25 m, målt fra gjennomsnittlig høydekote 488 moh.
2. Tynset hotell AS skal til enhver tid minst ha parkeringskapasitet for 0,15
parkeringsplasser pr. rom og 0,3 parkeringsplasser pr ansatt ved hotellet. Dette kan
dekkes ved leieavtaler innen 300 meter fra hotellet.
3. Dersom det ikke kan dokumenteres gyldig leieavtale, kan ikke de nye hotellrommene
som ikke har parkeringsplasser, tas i bruk.
Vedtaket fattes med hjemmel i Pbl § 19-2 og begrunnes med at dette er en god løsning for å få
økt kapasiteten ved hotellet. Dispensasjonen vil gi en klar overvekt av fordeler gjennom at
eiendommen kan driftes i tråd med overordnet plan, uten å ha negative konsekvenser for
omgivelsene eller miljøet.

92/17
KVIKNE FJELLHOTELL - SØKNAD OM STØTTE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 200 000 til oppussing av Kvikne fjellhotell.
Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske utgifter
foreligger.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Solfrid Storli:
Saken utsettes.
Forslaget fra Storli falt med 2 mot 5 stemmer.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 200 000 til oppussing av Kvikne fjellhotell.
Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales når dokumentasjon på faktiske utgifter
foreligger.
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