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33/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
10.03.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 10.03.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 10.03.2016.

34/16
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - RØSTVANGEN
GNR. 137 BNR. 1
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Birger Solbergs søknad om konsesjon på erverv
av utmarksteigen gnr. 137 bnr. 1 tilhørende Statskog SF, inkludert 1/16-del av
utmarkseiendommen gnr. 140 bnr. 12 Kvikneskogen Vest sameie.
2. Vedtaket er gjort med støtte i det forutgående delingsvedtaket, samt hjemlet i
konsesjonsloven § 9 med begrunnelse i at ervervet ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre
ressursgrunnlaget til landbrukets aktører i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Birger Solbergs søknad om konsesjon på erverv
av utmarksteigen gnr. 137 bnr. 1 tilhørende Statskog SF, inkludert 1/16-del av
utmarkseiendommen gnr. 140 bnr. 12 Kvikneskogen Vest sameie.
2. Vedtaket er gjort med støtte i det forutgående delingsvedtaket, samt hjemlet i
konsesjonsloven § 9 med begrunnelse i at ervervet ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre
ressursgrunnlaget til landbrukets aktører i området.
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35/16
FRADELING AV SETEREIENDOM GNR. 57 BNR. 11 FRA GNR. 20 BNR. 80 I
BRYDALEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Magnar Vestlis søknad om fradeling av
seterteigen gnr. 57 bnr. 11 på Hugudalsvangen fra landbrukseiendommen Berget gnr. 20
m.fl. bnr. 80 m.fl. i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ikke
ivaretar hensynet til vern av landbrukets arealressurser.
Behandling:
Endringsforslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Magnar Vestlis tillatelse til fradeling av seterteigen
gnr. 57 bnr. 11 på Hugudalsvangen fra landbrukseiendommen Berget gnr. 20 m.fl. bnr. 80
m.fl. i Tynset. Setertunet fradeles som egen fritidseiendom, med om lag ett dekar tomt.
2. Det er et vilkår for delingen at det øvrige av setervangen og dets rettigheter skal selges og
legges til Gunnar Borlaugs landbrukseiendom Storstuenga, gnr. 69 bnr. 2.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene og tilgodeser landbruksnæringa.

Forslaget fra Nordseth Moen falt med 1 stemme mot 6 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Magnar Vestlis søknad om fradeling av
seterteigen gnr. 57 bnr. 11 på Hugudalsvangen fra landbrukseiendommen Berget gnr. 20
m.fl. bnr. 80 m.fl. i Tynset.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen ikke
ivaretar hensynet til vern av landbrukets arealressurser.

36/16
FRADELING AV GÅRDSTUN GNR 6 BNR 12 I TYNSET JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Torud tillatelse til fradeling av gårdstun fra
eiendommen Stortrøa, gnr 6 bnr 12 i Tynset. Evt. rettigheter som følger gnr. 6 bnr. 12 skal
beholdes av Trond Torud.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene og tilgodeser landbruksnæringa og bosettingshensynet.
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Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Tillegg punkt 1:
Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Torud tillatelse til fradeling av gårdstun på inntil
3,1 daa fra eiendommen …
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Trond Torud tillatelse til fradeling av gårdstun på
inntil 3,1 daa fra eiendommen Stortrøa, gnr 6 bnr 12 i Tynset. Evt. rettigheter som følger
gnr. 6 bnr. 12 skal beholdes av Trond Torud.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens § 12 og begrunnes med at delingen ivaretar
hensynet til vern av arealressursene og tilgodeser landbruksnæringa og bosettingshensynet.

37/16
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - BARMARK SKADEFELLINGSLAGET ROVVILT
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
Esten Vingelen dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk 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:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november årene 2016-18
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt fra
andre kommuner som deltar i det aktuelle skadefellingsforsøket
• 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.
Det er ikke anledning til å benytte seg av denne tillatelsen dersom det ikke foreligger en
fellingstillatelse i det aktuelle området og tidsrommet.
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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.
Verneområder
Kjøring i verneområder krever spesiell tillatelse fra vernemyndighet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
Esten Vingelen dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk 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:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november årene 2016-18
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt fra
andre kommuner som deltar i det aktuelle skadefellingsforsøket
• 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.
Det er ikke anledning til å benytte seg av denne tillatelsen dersom det ikke foreligger en
fellingstillatelse i det aktuelle området og tidsrommet.
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.
Verneområder
Kjøring i verneområder krever spesiell tillatelse fra vernemyndighet.
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38/16
MOTORFERDSEL I GAMMELDALEN NATURRESERVAT - VURDERING ETTER
FREDNINGSFORSKRIFTEN - SKADEFELLINGSLAGET ROVVILT
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
Esten Vingelen dispensasjon fra forskrift om fredning for Gammeldalen naturreservat
punkt 4, for bruk av bil, traktor eller ATV til transport av personell og utstyr i forbindelse
med skadefellingsforsøk, samt oppsamling av kadaver.
2. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november 2016-2018
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt
deltakere fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk
• Det er ikke anledning til å benytte seg av denne tillatelsen dersom det ikke foreligger
en fellingstillatelse i det aktuelle området og tidsrommet.
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Tynset v/ leder
Esten Vingelen dispensasjon fra forskrift om fredning for Gammeldalen naturreservat
punkt 4, for bruk av bil, traktor eller ATV til transport av personell og utstyr i forbindelse
med skadefellingsforsøk, samt oppsamling av kadaver.
2. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. juni - 1. november 2016-2018
• Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Tynset kommune samt
deltakere fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk
• Det er ikke anledning til å benytte seg av denne tillatelsen dersom det ikke foreligger
en fellingstillatelse i det aktuelle området og tidsrommet.
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48

Berit Nordseth Moen, uavh., fratrådte møtet f.o.m. behandling av sak 39/16.
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39/16
MOTORFERDSEL - KLAGE PÅ VEDTAK
SØKER: BØRRE NILSEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, rådmannen, tar klage fra Børre Nilsen til følge, og utvider antall turer
som tillates kjørt i forbindelse med utleie av setra Betet fra åtte til 20 turer. Transporten vil
foregå etter vegtrasé opp lia fra Brydalen til Betet, eventuelt etter vegtrasé i Spekedalen og
over fjellet mellom Spekehøan og Vakkerfjellet.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april, og er gyldig for
sesongene vår 2016 – 2016/17 – 2017/18 – 2018/19.
• Børre Nilsen og Ingrid Bakken kan benyttes som sjåfører
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Det gis tillatelse til 20 turer per sesong
• Det skal føres kjørebok som skal 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 hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
3. Etter endt fireårsperiode skal det leveres næringsoppgave som viser inntekt basert på utleie
av seter. Det skal spesifiseres om utleie skjer vinter eller sommer.
4. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 5 bokstav d. Begrunnelsen for vedtaket er at transport til seter som leies
ut som en del av landbruksdrifta anses som kurant dispensasjonsgrunn.
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:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Kulepunkt 2 under punkt 2 i rådmannens innstilling tas ut.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 4 stemmer mot 2 for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Tynset kommune, rådmannen, tar klage fra Børre Nilsen til følge, og utvider antall turer
som tillates kjørt i forbindelse med utleie av setra Betet fra åtte til 20 turer. Transporten vil
foregå etter vegtrasé opp lia fra Brydalen til Betet, eventuelt etter vegtrasé i Spekedalen og
over fjellet mellom Spekehøan og Vakkerfjellet.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november – 20. april, og er gyldig for
sesongene vår 2016 – 2016/17 – 2017/18 – 2018/19.
• 20. april er stoppdato det enkelte år, eller 2. påskedag dersom denne kommer senere
• Det gis tillatelse til 20 turer per sesong
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• Det skal føres kjørebok som skal 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 hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker
3. Etter endt fireårsperiode skal det leveres næringsoppgave som viser inntekt basert på utleie
av seter. Det skal spesifiseres om utleie skjer vinter eller sommer.
4. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 5 bokstav d. Begrunnelsen for vedtaket er at transport til seter som leies
ut som en del av landbruksdrifta anses som kurant dispensasjonsgrunn.
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.

40/16
SØKNAD OM DISPENSASJON - FRADELING AV TOMT TIL NÆRINGSFORMÅL
- GNR./BNR. 118/4
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m gis det tillatelse til fradeling av ca.
2,0 dekar stor parsell til næringstomt fra eiendommen gnr./bnr. 118/4, som omsøkt.
2. Planlagt buffersone på minimum 10 meter til nærmeste boligeiendom skal opprettholdes.
3. Fradelte parsell må sikres atkomst iht. plan- og bygningslovens § 27-4. Det vises også til
lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
4. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel, delplan Fåset – B703.
5. Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretning, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m gis det tillatelse til fradeling av ca.
2,0 dekar stor parsell til næringstomt fra eiendommen gnr./bnr. 118/4, som omsøkt.
2. Planlagt buffersone på minimum 10 meter til nærmeste boligeiendom skal opprettholdes.
3. Fradelte parsell må sikres atkomst iht. plan- og bygningslovens § 27-4. Det vises også til
lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.
4. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel, delplan Fåset – B703.
5. Tomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretning, slik at denne blir
mest mulig hensiktsmessig.
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41/16
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BESTEMMELSE OM BYGGING AV
FRITIDSBOLIG GNR./BNR. 103/9 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Edvin Holm dispensasjon fra
kommuneplanbestemmelse nr. 7 om størrelse på anneks i forbindelse med oppføring av ny
fritidsbolig på eiendommen gnr. 103 bnr. 9 i Tynset.
2. Videre gis det på samme eiendom, dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for
oppføring av fritidsbolig.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
dispensasjonen ikke tilsidesetter hensynet bak arealformålet i planen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Edvin Holm dispensasjon fra
kommuneplanbestemmelse nr. 7 om størrelse på anneks i forbindelse med oppføring av ny
fritidsbolig på eiendommen gnr. 103 bnr. 9 i Tynset.
2. Videre gis det på samme eiendom, dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for
oppføring av fritidsbolig.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at
dispensasjonen ikke tilsidesetter hensynet bak arealformålet i planen.
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