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Fra jord til 
bord og 
stuttgått mat 
på Savalbete

Den gamle skysstasjonen fra middelalderen er setra til Lian 
gård på Fåset, og et ettertraktet sted for alle typer selskaper 
og arrangementer. Fjøset er etter omfattende restaurering 
blitt et flott lokale som har plass til 40 gjester. 

Her skreddersys selskaper både hva mat og aktiviteter angår og det serveres “stuttgått” 
mat som verten sjøl har foredlet. “Fra jord til bord” er et begrep som passer utmerket i 
Sorknes sitt konsept. Her går sauen på beite om sommeren og serveres som selskaps-
mat etter endt sesong. Han produserer spekemat av både vilt, lam og hest. Sommerens 
grillmat er også basert på egen gårdsproduksjon og han supplerer med mange produk-
ter fra Rørosmat.

– Målet er å utnytte de ressursene som eiendommen gir maksimalt, understreker 
Sorknes. Han er opprinnelig oslogutt og fikk guttedrømmen oppfylt da han kjøpte 
Lian gård med tilliggende herligheter som Savalbete i 1981. Mens andre mer urbane 
guttunger satt og tegnet brann- og politibiler da de var barn, tegnet han hester og 
tømmerhus.

– Jeg har tydelig hatt dette i meg fra barnsben av, sier Sorknes. Han betegner seg selv 
som en veldig heldig mann da barna nå vil gå inn i familiebedriften og drive livsverket 
hans videre. 

Savalbete var fra middelalderen skysstasjon for reisende mellom Trøndelag og 
Østerdalen. Her var det også trafikk i forbindelse med drifta ved Røstvangen gruver. Da 
gruvedrifta ble lagt ned ble det også slutt på virksomheten som skysstasjon. Fram til 1965 
var det aktiv seterdrift her under Lian gård på Fåset. Nå er det kjøtt- og skinnproduksjon 
av sau, en liten geitebesetning og avl og salg av hester som er inntekstgrunnlaget. Til 
gården hører i nordøsterdalsk målestokk, store utmarksressurser. 

– Salg av hyttetomter var fram til finanskrisa bærebjelken i gårdens økonomi, 
forteller Sorknes.  Cirka to tredjedeler av inntektene kom derfra, og pila pekte bare 
oppover. Så ble det bråstopp. Lian hyttefelt består av 100 tomter. Så langt er 40 
solgt. Det er lagt infrastruktur som vei, vann, kloakk og strøm til drøyt halvparten av 
de gjenværende 60 tomtene. Sorknes regner med å ha investert mellom sju og åtte 
millioner kroner i restaurering av Savalbete og infrastruktur til hyttefeltet i løpet av de 
siste 10 åra. 

Han er klar på at det er framtidig satsing på hytteturisme og salg av hyttetomter 
som er det som vil skape størst effekt for Savalen som destinasjon. Det gir volum og 
effekt. Her vil han berømme kommunen for dens bidrag til å sette fokus på Savalen 
som destinasjon. I Savalområdet er det tre aktører på tomtesalg.  Sorknes er den eneste 
enkeltaktør. 

– Med 250 ubebygde hyttetomter vil dette skape store ringvirkninger for alle som 
driver næring på Savalen, men også for lokale entreprenører og øvrig næringsliv i 
regionen, påpeker Sorknes.  Han eksemplifiserer dette med erfaringer fra egen drift: 
På ”Bete” står hytteeiere for en tredjedel av omsetningen, hotellet for en tredjedel 
og lokalbefolkningen for en tredjedel.  Hytteeiere er flinke til å bruke oss lokale 
levererandører for leie av lokaler til bryllup, bursdager og andre selskaper. Det ligger 
størst potensial i økning av antall hytteturister. Det er de som legger igjen penger 
til lokalsamfunnet, mener Sorknes. Savalen har i dag knapt 200 fritidsboliger med 
eksterne eiere, det vil si eiere som er bosatt utenfor Nord-Østerdalen. 

– Utviklingen av Savalen som destinasjon må skje med basis i naturressursene vi har. 
Masseturisme er det nok ingen som ønsker på Savalen. Vår styrke er opplevelsesbasert 
turisme med nærhet til natur, flere nasjonalparker og mange aktiviteter og 
arrangementer. Dette bidrar til et stort mangfold av tilbud innen en times kjøring. Det 
ligger utviklingsmuligheter i fiske og friluftslivsaktiviteter, men det nødvendig at disse 
settes i bedre system og blir synliggjort. Vi kan også bli flinkere til å utnytte Monsen-
effekten i den forstand at vi blir flinkere til å markedsfører det Lars Monsen mener er 
et av landets aller fineste turområder. 

– Derfor er samarbeid og samordning innen reiseliv og arrangementsutvikling både 
lokalt på Savalen og regionalt, av stor betydning, poengterer verten på Savalbete.

Tekst og foto : Ingrid Eide
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Sorknes er eier og vert på Savalbete, ei perle av 
en setervoll liggende i nordenden av Savalsjøen. 
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Vær bevisst din 
forbrukermakt!

I skrivende stund, sist i mai, er det nordavær og snø i lufta. 
Heldigvis fikk vi en smak av sommer i pinsen, vi hoppet over 
våren, og gikk rett på sommeren! 

Gradestokken viste 36 grader (i sola, riktignok), men det var godt og varmt i lufta 
også. Det var nesten mer enn vi tålte, sa vi, bunadskledde i konfirmasjon, og jammen 
gikk det over igjen!

Vinteren har vært på det jevne - egentlig, lite snø først på vinteren, og ikke så veldig 
kaldt over lengre perioder i alle fall. 

Ozonlaget har kommet på plass igjen over landet vårt, og det ble ingen avskrekkende 
solbrenning på påskeskiturene. Så har vel verdensklimaet falt på plass igjen..og alt er ved 
det gamle. Eller?? 

Yr varsler om at det har vært ekstremt varmt i USA i 2011 og 2012, faktisk er det de 
varmeste årene som er målt i løpet av de 117 årene det er gjort værmålinger i USA. Andre 
meldinger viser det samme, det er mye ekstremvær - kaldt og varmt og vått og vind, som 
tyder på ubalanse i atmosfæren.

FNs klimapanel fokuserer nå på sammenhengen mellom byplanlegging og 
klimagassutslipp. I 2007 bodde for første gang mer enn halvparten av verdens befolkning 
i byer. Andelen er forventet å øke, og sammenhengen mellom bosetting, infrastruktur og 
arealplanlegging vil bli stadig viktigere i klimasammenheng. Hvilke bygningsmaterialer 
som brukes, hvor folk bor i forhold til arbeid, transportmuligheter og andre faktorer med 
betydning for energibruk og utslipp vi få en stadig større betydning.

Fremdeles er nok forventet befolkningsvekst større i Tokyo enn på Tynset, men det 
betyr ikke at vi skal lene oss tilbake og si at vårt bidrag ikke betyr noe i denne sammenheng. 
Vårt ”økologiske fotavtrykk” pr person er flere ganger større enn i utviklingslandene, 
siden vårt forbruk av jordens ressurser er så stort. 

Vi kjøper og kaster ting vi strengt tatt ikke trenger, i stadig raskere tempo,- telefonen 
er for tung og pc’n er for treg,- sofaen er slitt, og furubordet må ut!

Så hva gjør vi? Jo, vær bevisst ditt eget forbruk – stopp opp og vurder behovet før du 
kjøper nytt! Kjøp kvalitet, ikke billig og dårlig! Handle lokalt – støtt opp omkring de 
lokalproduserte varene. Vi sykler til jobben, om vi kan, eller kjører buss og tog! Lar vi 
bilen stå, sparer vi både klimatutslipp og penger!

Husdyrgjødsel er en verdifull ressurs som bør utnyttes maksimalt, den bør ikke spres 
i stekende sol og luftes ut i atmosfæren før den moldes ned!  

Kortreist mat, produsert i regionen, sparer også klimautslipp, samtidig som du 
støtter naboens drift, og holder kulturlandskapet åpent! Kort sagt, vær bevisst din 
forbrukermakt!

Les mer på www.gronnhverdag.no

Klimaspalten
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Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide / Ingrafo

Planer 
- til forargelse og glede!

En kan av og til lure på om en har bruk for alle 
planene her i samfunnet. Det lages et vell av 
planer på alle samfunnsnivåer, og om vi ikke 
blir pålagt å lage noen sjøl, så bes vi stadig om 
høringsinnspill til utallige planer fra alle hold.

Kravet til at en skal ha planer i en 
kommune har alltid vært der, men har stadig 
blitt større. Det går med mange ressurser 
til å lage en plan, avhengig av hvor stor og 
omfattende den er, og hvor vidt tematisk den 
spenner. Alle virksomheter har sine ulike 
planer med forskjellige tema, og kommunen 
som helhet har sine overordnede planer. 
De mest overgripende og overordnede 
planer i kommunen er kommuneplanen, 
med arealdelen og samfunnsdelen, samt 
virksomhetsplanen, som vedtas hvert år. I 
sistnevnte plan inngår de årlige budsjetter, 
samtidig som planen strekker seg over fire 
år. Gjennom kommunekompasset har hele 
Tynset kommune blitt «undersøkt» på 
strukturelt nivå, og det henvises der stadig til at 
vi mangler en god del overordna planer på det 
ene og det andre felt. Så kan en spørre seg om 
nytteverdien av alle disse planene, og mange 
vil nok mene at det er mye bortkasta arbeid å 
utarbeide disse. Vi vet, og det påpekes også i 
kommunekompasset, at det utføres veldig mye 
godt arbeid i Tynset kommune. Likevel kan en 
med tyngde mene at dersom en hadde blitt 

enda flinkere til å lage gode planer og strategier 
for vårt arbeid, kunne vi blitt enda bedre.  I 
Tynset har vi manglet en spesifikk samfunnsdel 
i kommuneplanen. I dag ligger den delvis inne i 
arealdelen i kommuneplanen. Vi ser nå frem til 
prosessene med å få til en slik samfunnsdel av 
kommuneplanen, som peker på de overordna 
retningene vi vil legge for kommunen vår. Med 
den på plass, og en rullering av arealplanen, vil 
vi få gode styringsverktøy for all virksomhet 
i kommunen. Dette vil medføre en enda mer 
helhetlig styring av vår virksomhet, både som 
tjenesteleverandør og samfunnsutvikler.

Vi blir stadig bedt om å komme med 
høringer og innspill til nasjonale lover og 
forskrifter, samt til regionale myndigheters 
planverk og handlingsplaner. Det er viktig 
at vi stadig er påpasselig med å komme med 
høringsuttalelser til disse, både fra kommunen 
og regionrådet. I det siste har det vært ute på 
høring regionale planer for både Hedmark 
og Sør-Trøndelag. I våre uttalelser er det 
viktig å få frem våre behov inn i helheten, 
som ofte kan avvike fra uttalelsene fra andre 
deler av de fylkene. Likeså er det nå viktige 
samferdselsplaner under utarbeidelse på alle 
nivåer, og her må vi til stadighet løfte opp våre 
prosjekter, slik at de kan bli realisert. Vel så 
viktig i forhold til slike planer er prosessene i 
forkant. Derfor arbeides det kontinuerlig fra 

regionrådet og kommunen inn i prosessene 
lenge før det blir klare dokumenter som skal 
ut på høringsrunder. Dette ser vi gir resultater 
på mange hold, og den stadige gjentagelse av 
våre prioriteringer må fortsette hele tiden, 
med et sterkt opprettholdt trykk. Videre er det 
viktig at vi i kommuner og regionråd arbeider 
godt sammen med andre aktører i regionen 
og lokalsamfunn, slik som næringsforeninger, 
interesseorganisasjoner, bygdeutvalg, og andre 
grupper, for å få frem hele samfunnets ønsker og 
behov. Ofte ser en at engasjementet nedenfra, 
i samarbeid med kommuner og regionråd, er 
det som til slutt gir resultater.

Uansett hvilke planer det er en skal arbeide 
med eller gi innspill til, så må det være relevant 
for det vi arbeider med. For å være helt ærlig 
så er ikke alle planer det, eller nødvendige 
i det hele tatt. Den viktigste lærdommen vi 
skal gjøre oss er å gjøre planene våre så korte 
som overhodet mulige, og så konkrete det går 
an å få dem. Da blir de relevante og viktige 
arbeidsredskaper som hjelper oss til et enda 
bedre samfunn.

God sommer!

Med de beste hilsener
Bersvend Salbu
Ordfører

”” ... og mange vil nok mene at det er mye 
bortkasta arbeid å utarbeide disse.
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Tynset kommune utarbeidet i fjor en egen 
reiselivsstrategi for perioden 2011-2015. 
Målet med strategiplanen er at dette foruten å 
stimulere til næringsutvikling innen prioriterte 
områder skal den være førende for kommunens 
arealplaner, reguleringsbestemmelser og infra-
struktur for å bidra til utvikling av reiselivet. 

Hovedmålet er at Tynset i samarbeid 
med de andre kommunene i Fjellregionen 
skal framstå som et attraktivt reisemål. 
Delmålene er å øke antall gjestedøgn, både 
blant hytteeiere, og andre tilreisende. Tynset 
skal fremstå som attraktivt for eiere av hytte 
og fritidseiendommer, og Tynset skal som 
handelssentrum understøtte markedsføringen 
av Tynset som attraktivt reisemål. 

Prioriterer utvikling av Savalen 
Et av de seks prioriterte områdene er å 
styrke Savalen som en kompakt, helårs 
reiselivsdestinasjon med særpreg. Tynset 
kommune skal bidra til å utvikle en detaljert 
delplan for området som legger grunnlaget 
for en positiv utvikling. Kommunen vil også 

Tekst: Ingrid Eide

Savalen som helårs reisemål

støtte tiltak som utvikler infrastruktur som 
kommer alle til gode:

•	 Utvikling av løyper, stier og annen 
infrastruktur

•	 Støtte Fiskeforeningens arbeid for å 
utvikle Savalsjøen til en attraktiv sjø med 
fiske og naturopplevelser for turister

•	 Utvikling av felles profil for alle 
næringsdrivende på Savalen for bruk i 
markedsføring og skilting 

Savalen foran et veiskille
For et år siden ble det utarbeidet en 
utviklingsplan for Savalen 2020. Dette er 
et viktig supplement til de kommunale 
planene, fordi den konkretiserer spesifikke 
tiltak og målgrupper. Bak arbeidet står en 
gruppe forankret i ForumSavalen som består 
av representanter fra reiselivsnæringen, 
grunneiere, foreninger, byggenæringen og 
Tynset kommune. Partene har inngått en sam-
arbeidsavtale med sikte på å utvikle Savalen til 
en helårs reiselivsdestinasjon.

Tynset kommune har utarbeidet egen reiselivsstrategi mot 2015. Å videreutvikle Savalen som 
helårsdestinasjon og Vollan på Kvikne til et nasjonalparksenter og ”nav” for reiselivsvirksomhet er 
prioriterte områder. 

Med utgangspunkt i denne planen ble det 
søkt om og innvilget støtte fra Innovasjon 
Norge. I søknaden sies det at Savalen står 
foran et veiskille hvor man enten kan velge å 
være et regionalt reisemål med omsetning og 
arbeidsplasser på dagens nivå, eller utvikle 
destinasjonen til et internasjonalt reisemål. 

Utfordringen her ligger i å utvikle 
destinasjon med særpreg som kompenserer 
for at destinasjonen ligger litt utilgjengelig 
til. Særpreget mangler og skal utvikles 
og utformes med bakgrunn i områdets 
beliggenhet og kulturen i Nord-Østerdalen. 
Særpreget må være så tydelig at det skiller 
denne destinasjonen fra konkurrentene. 

Det er imidlertid viktig å se Savalen i en 
regional reiselivssammenheng. Koplingene 
i den regionale reiselivsstrukturen vil være 
førende for hva som kan være enkle og 
vanskelige strategier for utviklingen på Savalen 
og vil være med å legge noen premisser for 
også for Savalen. Les mer på kommunens 
nettsider.

Foto: Stine Ringnes / Feste NordØst AS
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Fakta

Prioriterte områder i ”Reiselivsstrategi 
2011-2015” for Tynset kommune:

•	 Infrastruktur her inngår alt fra Røros 
Lufthavn til vei, vann og avløp, til 
skilting og  rydding av stier

•	 Styrke samarbeid og nettverk
•	 Videreutvikle Savalen som attraktiv 

reisedestinasjon
•	 Utvikling av Vollan til et 

nasjonalparksenter og nav 
for reiselivs-virksomhet, 
rettet mot nasjonalparker og 
landskapsvernområder i kommunen

•	 Markedsføring og informasjon 
•	 Arrangementer

Fakta om fritidsboliger i 
planområdet Savalen

I 2010 var 20 prosent av fritidsboliger 
(520 av 2583) i Alvdal og Tynset registrert 
innenfor planområdet. 

Fra 2004 til 2011 var det en tilvekst 
på 68 fritidsboliger i planområdet, noe 
som utgjør hele den registrerte tilveksten 
i de to kommunene i denne perioden. 
Tilveksten i de senere åra har dermed 
ytterligere styrket konsentrasjonen av 
reiselivsaktiviteter i nordenden av sjøen. 
Relativt sett har Tynset og Alvdal hatt 
den laveste veksten i antall fritidsboliger i 
regionen.

Generelt: 
I reiselivsutvikling utenfor de største 
byene er utbygging av fritidsboliger en 
drivende faktor og utgjør mange steder en 
vesentlig del av overnattingskapasiteten.

Lokalisering og andre tilbud i nærheten 
har mye å bety for hvor attraktivt et 
fritidsboligområde er. I innlandet er det 
alpinsenterene som dominerer.  

Eli Riset var fra 10. april på plass i stillingen 
som arrangementsutvikler. Dette er en stilling 
som kommunen i sin reiselivsstrategi fra 
2011 har prioritert å bidra til og etablere for 
å utvikle Savalen som attraktivt reisemål. Den 
treårige prosjektstillingen er et samarbeid 
mellom Innovasjon Norge, Tynset kommune 
og aktørene på Savalen. 

– Målsettingen er at halvparten av arrange-
mentene vi skal opp med skal være tilknyttet 
idrett, både som sommer- og vinteraktivitet, 
forteller Riset. Vi utvikler nå et konsept for 
sykkelaktivitet i sommer som skal utvides til 
en uke neste år. Samme konsept bruker vi for 
orientering og skiaktivitet. Skal vi lykkes, må 
vi tenke regionalt.  Et langløypenett fra Folldal 
til Røros hadde vært fantastisk spennende, og 
gitt mange nye muligheter. Ett stort nasjonalt 
arrangement er realistisk hvert 2.-3. år.

Nissens tilholdssted er på Savalen og 
sammen med Nisselauget jobbes det nå med 
et sommerkonsept, Glade Juli. I dette ligger 
fortsatt den tradisjonelle Dansegallaen. Riset 
understreker at Savalområdet ikke bare er for 
tilreisende. Lokalbefolkningen er også meget 
viktig for Savalen.

– Særpreget må og skal det jobbes med.  
Historien om Savalen er spennende, både i 
gammel og nyere tid, poengterer Riset. 

– Dette må mer fram i lyset, et prosjekt i 
seg selv.  Nevnes kan gruvedrift, kullbrenning, 
lasskjøring, Saval-fiske, seterdrift og måsså-
kjøring, og i nyere tid idrettshistoria særlig 
knyttet til skøyter. Riset er også opptatt av de 
fordeler Savalsjøen kan gi. 

– Vi har et fortrinn få andre innlandsdestina-
sjoner har som kan tilby pakkeløsninger 
innen både sommer- og vinteraktiviteter 
med fiske og friluftsliv. Derfor er det viktig å 
støtte Fiskeforeningens arbeid for å utvikle og 
kultivere Savalsjøen som en framtidig attraktiv 
sjø for naturopplevelser og fiske for turister. 
De driver et prosjekt for få i gang igjen fiske i 
tjern og dammer i området. 

– For å lykkes med en framtidig satsing på 
Savalen som en attraktiv destinasjon er godt 
samarbeid avgjørende, poengterer både Eli 
Riset og Stein Sorknes. 

– Kommunen er en avgjørende samarbeids-
partner, men viktig er et godt samarbeid 
mellom aktørene på Savalen. Dette vil gi et 
mangfold av aktiviteter hvor vi supplerer 
og bygger under hverandres tilbud, mener 
Sorknes. Eli Riset understreker at det er viktig 
å være med under en paraply som har slagkraft 
innen reiselivet.  

Målgrupper for arrangementssatsing på 
Savalen er (Kilde: ”Reiselivsstrategi 2011-
2015” for Tynset kommune):
 
•	 Arrangører av idrettsarrangement
•	 Par og vennegjenger som søker spa og 

helsetilbud
•	 Seniorer 
•	 Barnefamilier i Norge, Storbritannia 

og Russland med barn fra 5 til 10 år 
(nissehuset)

•	 Par i Norge, Nederland og Tyskland som 
søker naturbaserte ferier i kombinasjon 
med helse og velvære

Savalen har fått egen arrangementsutvikler

Et godt samarbeid mellom aktører på Savalen og kommuner er avgjørende for at vi skal lykkes med videre utvikling, 
sier Eli Riset og Stein Sorknes. Foto: Ingrid Eide / Ingrafo
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Landskapsanalysen som er utarbeidet av Feste 
NordØst AS, tar for seg Savalensjøen med 
omkringliggende fjellområder og synliggjør 
de store linjene i landskapet, hvordan fjell og 
lisider er med å danne landskapet. Analysen 
synliggjør også hvordan infrastruktur, 
bebyggelse, naturressurser, kulturminner og 
kulturlandskap danner ulike strukturer, og 
hvordan landskapet er delt inn i områder med 
ulik karakter og særpreg.

En sammenstilling og systematisering av 
denne informasjonen, får fram karakteren og 
egenarten til Savalen. På grunnlag av disse 
vurderingene har Feste Nordøst AS som 
står bak analysen, kommet fram til hvilke 

Landskapsanalyse og 
mulighetskart for Savalen

områder som kan være egnet for utbygging 
og utvikling. Det er disse områdene som 
beskrives i vedlagte skisse. Det må poengteres 
at det ikke er vedtatt at det blir utbygging i 
disse områdene.  Dette er vurderinger for 
muligheter for utbygging og utvikling sett i 
forbindelse med landskapet rundt. Grensene 
rundt disse mulighetsområdene vil bearbeides 
ut fra hvilken type tiltak/utvikling som 
eventuelt blir aktuell.

Planområdet er inndelt i 11 delområder, 
ut fra arbeid i felt og studier av kart og annen 
innhentet informasjon. Alle delområdene 
er oppsummert og beskrevet med en 
landskapskarakter (se tegnforklaring). 

Analysen tar også for seg Savalen i et 
mer regionalt perspektiv. Vurdering av 
verdier i bestående situasjon og toleransen/
sårbarheten for inngrep er brukt som 
grunnlag for å gi anbefalinger til det pågående 
kommunedelplanarbeidet for Savalen.

Les hele analysen på
Tynset kommunes hjemmeside: 

www.tynset.kommune.no/14483.Informasjon-
rundt-arbeidet-med-kommundelplan-Savalen.

html 

Her ligger også rapport fra Østlandsforskning.
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Tekst: Bernt Robert Hansen
Foto: Erik Ydse (av Nasjonalparksenteret)

Esten Skullerud, som skal jobbe deltid med prosjektet er nyinnflyttet på 
Kvikne, og samboer med Kristin Lund Austvik, som er ny i jobben som 
fjelloppsyn, ansatt i Kvikne utmarksråd. Skullerud har utdannelse innen 
reiseliv og er nok både overrasket og glad for at han har fått et oppdrag 
på Kvikne der det er behov for nettopp slik utdannelse som han har.

Både Esten og Kristin har kontor på Vollan gård. I tillegg leier Statens 
Naturoppsyn (SNO) kontor på gården. Det betyr at miljøet på gården 
blir større og at prosjektet er i ferd med å gjøre Vollan til det navet for 
utvikling på Kvikne som Tynset kommunes reiselivsstrategi beskriver.

Kommunes ”Reiselivsstrategi 2011-2015” slår fast at reiselivs-
næringen i Tynset består av mange små bedrifter. Unntaket er Savalen 
som er en stor aktør. 

Stort potensial på Kvikne
Et av de prioriterte områdene i reiselivsstrategien (se side 7) er å etablere 
nettverk og å styrke samarbeidet mellom ulike reiselivsbedrifter.

Strategien beskriver også en ønsket utvikling av reiselivsnæringen på 
Kvikne, med Vollan gård og nasjonalparksenter som ”nav” for en positiv 
utvikling i Kvikne-bygda. 

Det er Orkelbogen friluftssenter som har tatt initiativet til prosjektet 
på Kvikne som skal bidra til å oppfylle begge disse prioriterte områdene 
i kommunes reiselivsstrategi. Et forprosjekt som beskriver status for 
reiselivsbransjen på Kvikne er allerede gjennomført. Konklusjonen er 
at det er et stort potensiale for utvikling av denne bransjen. Det finnes 
mange små aktører på Kvikne som alle kan ha stor nytte av å utvikle et 
mer forpliktende samarbeid. 

Kvikne er den delen av Tynset kommune som har flest kulturminner 
og attraksjoner å vise fram. Målet med prosjektet er at bedriftene i 
samarbeid skal utvikle tilbud til turistene som vil bidra til at disse bruker 
mer tid på Kvikne. Det vil bidra til flere overnattingsdøgn og flere og 
bedre opplevelsestilbud både innen natur- og kulturbasert reiseliv.

Løfter frem attraksjoner
Attraksjoner som skal løftes fram er blant annet kleberstensbruddet 
på Kvikneskogen, Vollan gård, Kvikne kirke, det gamle gruveområdet, 
Bjørgan og naturområdene på begge sider av bygda, med både 
nasjonalpark og verneområder.

Prosjektet som nå er startet skal gå over tre år, og er finansiert 
av bedriftene selv og Innovasjon Norge. Prosjektet har en total 
kostnadsramme på kr 1,08 millioner, der bedriftene selv bidrar med  
kr 10 000 pr år i tre år (totalt kr 270 000), og Innovasjon Norge bidrar 
med kr 810 000 i samme periode. Bedriftene som deltar i nettverket er:

•	 Orkelbogen friluftssenter AS
•	 Kviknehytta AS
•	 Kvikne Camping
•	 Kvikne fjellhotell AS
•	 Kvikne servicesenter
•	 Stiftelsen Vollan gård
•	 Kvikne utmarksråd
•	 Kvikne Utviklingslag BA
•	 VisBook AS

Reiselivssatsing 
på Kvikne

Esten Skullerud er ansatt som leder i et treårig 
prosjekt som skal utvikle reiselivsnæringa på 
Kvikne. 

Bjørgan prestegård, Kvikne
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Lurer du på hva du 
skal  gjøre i sommer?
 

Ikke fortvil, biblioteket har løsningen! Bli med på SommerLes. 
Lån bøker og drøm deg bort – i sola eller i skyggen, på stranda 
eller høyt til fjells! 

SommerLes er enkelt: Les minst fem bøker i sommer og 
bli med på loddtrekning av bokpremier! I tillegg blir du 
invitert på avslutningsfest i september med tryllekunstner, 
tøys og moro. Deltakerbevis, også kalt lesepass, får du på 
biblioteket på Tynset eller på skolebiblioteket. Du kan 
låne bøker og lese dem selv, høre på lydbøker eller la 
noen lese bøkene for deg – all lesing teller. 

Nytt i år er at alle får mulighet til å henge opp 
‘epleanbefalinger’ på et lesetre i biblioteket. Treet høstes 
før avslutningsfesten, og det trekkes ekstrapremier blant 
de som har hengt opp ‘epler’. SommerLes er i gang og 
varer til 8. september. Stikk innom biblioteket og bli med!

Åpningstider 
Tynset bibliotek
Åpningstider i juli:
Mandag – tirsdag:  kl 11-15
Onsdag:   kl 11-17
Torsdag – fredag:  kl 11-15
Lørdag:                                 Stengt

Fra onsdag 1. august starter vi med 
ordinære åpningstider igjen.

SOMMERSALG I BIBLIOTEKETET
Biblioteket rydder i hyllene og det blir 
salg av både bøker, CD-er, filmer og 
lydbøker fra fredag 6. juli! Det er noe for 
barn, ungdom og voksne. Det er billig og 
et bra utvalg!

Kvikne bygdebibliotek
Biblioteket på Kvikne holder stengt i 
skolens sommerferie 20. juni - 20. august.

Vi ønsker alle våre bibliotekbrukere
en riktig god sommer! 

Det er grunneierne selv som drifter selskapet 
som har fått regulert 32 hyttetomter i 
tilknytning til seterveien Brenna-Aumdalen.
Dette er sjøleiertomter på 1,5 dekar. Området 
er regulert slik at ingen av tomtene har felles 
grenser. 

– Noen grunneiere ønsket å legge ut tomter 
for salg og ble bedt av kommunen om å lage 
reguleringsplan. Da var det var naturlig for oss 
å legge ut disse tomtene i samarbeid gjennom 
et eget selskap, forteller styreleder i Småvangan 
utbyggingsselskap SA, Jens Kristian Lund. Slik 
blir det en fordeling av utgifter, men også en 

rettferdig fordeling av inntekter tomtesalget 
slik vedtektene i selskapet tilsier. 

– Alle er vi avhengige av hverandre for å få 
dette til. Mye jobb skal gjøres, kommenterer 
Lund. 

– Hyttefeltet i Tylldalen som sto klart i 2010 
legger opp til enkel standard på infrastruktur. 
Småvangan hyttefelt og Savalenområdet er to 
helt ulike konsepter, poengterer Lund. Det 
tilrettelegges for vannposter, men det legges 
ikke opp elektrisk strøm til hyttene. 

Den først hytta er reist, to andre påbegynnes 
i sommer og tre andre hytter står på vent. Lund 

er godt fornøyd med hvordan startsalget har 
gått.  Så langt har de fleste av tomtekjøperne  
en tilknytting til Tylldalen.  

Hyttefeltet ligger i et område med gode 
jakt- og fiskemuligheter. Her er også fortsatt 
aktiv setring. Et godt oppkjørt løypenett 
på vinterstid driftes av Tylldal Idrettslag og 
Tynset Turlag. 

Tylldal Idrettslag planlegger å oppføre ei 
skihytte med tilhørende skilekanlegg for barn 
i tilknytning til området.

Grunneiere dannet tomteselskap
I Tylldalen har flere grunneiere 
i felleskap dannet Småvangan 
utbyggingsselskap SA.  

Tekst: Ingrid Eide
Foto: Lars Hogstad / tylldalen.net
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Rådmannens side

Foto : Ingrid Eide / Ingrafo

Kommunekompasset

Kommunekompasset er et verktøy for strategisk 
utvikling av den kommunale organisasjon og for 
vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen.

Verktøyet tar utgangspunkt i at en kommune har fire hovedoppgaver. 
Det er kommunen som politisk-demokratisk arena, som ansvarlig for 
tjenesteproduksjon, som myndighetsutøvende organ i henhold til lover 
og forskrifter og kommunen som samfunnsutvikler.

Idealkommunen som beskrives av Kommunekompasset, er en 
kommune som jobber systematisk og planmessig, som vektlegger 
resultater og effektivitet, som er åpen og brukerorientert, som 
kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater og som evner å 
lære av denne evalueringspraksisen. Med andre ord en effektiv, 
utviklingsorientert, lærende og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.

Tynset kommune har for første gang benyttet Kommunekompasset 
som verktøy for å evaluere sin forvaltningspraksis. Det er utarbeidet 
en rapport som angir hvordan Tynset kommune scorer på de ulike 
fokusområdene. Tynset blir sammenlignet med andre kommuner som 
har benyttet denne metodikken.

Resultatene i Tynset kommune er gode på noen områder, og ikke 
fullt så gode på andre områder når vi sammenligner med de øvrige 
av landets kommuner som har vært evaluert. Resultatet for Tynset 
ligger på topp blant de ti kommunene med mellom 5.000 og 10.000 
innbyggere som er evaluert ved hjelp av Kommunekompasset. 

Som vi ser av illustrasjonen, scorer Tynset kommune godt på noen 
områder og mindre bra på andre områder. Tynset scorer best på område 
3 Politisk styring og kontroll (54 poeng) og område 8 Kommunen 
som samfunnsutvikler (51 poeng). Midt på treet ligger områdene 2 
Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering (40 poeng) og 4 

Lederskap, ansvar og delegasjon (43 poeng). Lavest scorer kommunen 
på 1 Offentlighet og demokrati (33 poeng), 5 Resultatfokus og 
effektivitet (34 poeng), 6 Kommunen som arbeidsgiver (30 poeng) og 
7 Utviklingsstrategi og lærende organisasjon (39 poeng). 

Kommunekompasset premierer helhet og sammenheng i systemer 
og strukturer, og at disse benyttes gjennomgående i hele organisasjonen. 
Sluttrapporten viser at Tynset kommune har løftet opp og jobber på 
svært mange sentrale områder som kommunekompasset verdsetter, og 
dermed gir det bare til en viss grad utslag i poenggivningen. Når disse 
arbeidene er ferdigstilte og ny praksis etablert, vil det gi et betydelig 
løft i en ny evaluering. I tillegg mangler kommunen på noen områder 
en overordnet strategi og et svært viktig dokument – samfunnsdelen av 
kommuneplanen. Rapporten konkluderer likevel med at det gjøres mye 
godt arbeid i kommunen.

Kommunestyret har nettopp vedtatt framdriften for arbeidet med 
kommunale planstrategier. En vesentlig del av dette arbeidet blir å lage 
gode prosesser for å utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen. Da 
vil en viktig brikke falle på plass.

God sommer!

Med hilsen
Arild Einar Trøen
Rådmann
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Nå er det mulig å varsle de ansvarlige. Ofte 
vet man ikke hvem som skal ha beskjed om 
problemer. 

Denne nettsiden kontakter de som skal 
ha beskjed. Og du kan finne igjen din klage 
på nett. Linken er å finne på kommunens 
hjemmeside, forsiden under Selvbetjening: 
Fiksgatami - www.fiksgatami.no

Hva er FiksGatami?
FiksGataMi er et nettsted for å hjelpe folk til 
å rapportere problemer, vise, eller diskutere 
lokale problemer de har funnet i sitt område 
ved ganske enkelt å finne dem på et kart. Du 
kan melde problemer uten å tenke på hvilken 
offentlig myndighet som er ansvarlig for å løse 
det, det finner FiksGataMi ut for deg.

Hva slags problemer kan jeg melde?
FiksGataMi er primært for rapportering av 
ting som er ødelagt, skadet, dumpet eller 
trenger å bli reparert, rengjort eller ryddet. 
Dette kan for eksempel være: 

•	 Forlatte kjøretøy
•	 Gatelys som ikke virker
•	 Plakater eller graffiti
•	 Søppel
•	 Behov for rengjøring
•	 Behov for brøyting
•	 Glatt vei eller gangsti

Hva er FiksGataMi ikke?
FiksGataMi er ikke en måte å komme i kontakt 
med offentlig myndighet for alle spørsmål - 
vennligst bruk FiksGataMi bare for problemer 
som de ovennevnte. Du må kontakte offentlige 
myndigheter direkte for problemer som for 
eksempel: 

•	 Saker som haster eller akutt problemer
•	 Støyforurensning eller bjeffende hunder
•	 Brann, røyk og luktforurensning
•	 Endringsforslag til kommune, fylke eller 

stat
•	 Klager over naboene
•	 Kriminell aktivitet

Hvordan bruker jeg nettstedet?
Når du har angitt et postnummer eller sted, blir 
du presentert med et kart over det området. 
Du kan se problemer allerede rapportert i 
dette området, eller rapporten selv på egen 
hånd ved å klikke på kartet for plasseringen av 
problemet.

Hvordan blir saken løst?
Saken blir meldt til offentlige myndigheter 
via e-post. Saken blir så behandlet på normal 
måte. Alternativt kan du diskutere problemet 
på nettstedet med andre, og da sammen 
påvirke offentlige myndigheter til å fikse 
det, eller fikse det direkte selv. Nettsiden er 
gratis å bruke! Spørsmål eller kommentarer 
kan stilles til barnetalsperson Stein Kaasin,  
epost stein.kaasin@tynset.kommune.no.

Fiks Gata Mi!
Er det noe som ikke er bra i gata di? Mangler det pærer i gatelys, 
eller er det brøytekanter som hindrer sikt ved gangfelt?

Skogbruket
i Nord-Østerdal 2012

Generelt gjelder følgende om NMSK-
tilskudd for skogkulturinvesteringer:

•	 Tilskudd gjelder i ”produktiv skog” og 
omfatter tiltak i både bar og lauvskog

•	 Det ytes ett tilskudd på 40% av 
kostnaden ved utført ungskogpleie, 
markberedning, planting, såing og 
kunstig kvisting. Kostnadstak for 
tilskudd til ungskogpleie: kr 500/daa

•	 Kunstig kvisting gjelder for furu og skal 
utføres etter bestemte retningslinjer

•	 Tilskudd for manuell 1. gangs tynning 
kr 130/m3 eller inntil kr 400/daa

Frist for innlevering av bilag til 
kommunen for utbetaling av tilskudd er 
30. november 2012.

Generelt om landbruksvei
Det er søknadsplikt ved etablering og 
ombygging av landbruksvei, og dette 
gjelder de fleste tiltak der skogeier ønsker 
bruk av skogfond. Landbruksvei omfatter 
veinettet der bruken knytta til landbruk 
utgjør > 50%, og dette gjelder både bil og 
traktorvei. 

Aktuelt søknadsskjema SLF 902  kan 
lastes ned fra www.slf.dep.no. Ta kontakt 
med kommunen for mer informasjon.
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Skjøtsel av svartkurle på Kvikne
Magasinet har tidligere skrevet om den 
rødlista orkideearten svartkurle som er Tynset 
kommunes ansvarsart. Det ble i fjor sommer 
foretatt en registrering av arten, da det ble 
meldt om tidligere store forekomster i området 
Bjørgan-Brattbost på Kvikne. Det ble nå funnet 
en bestand på over 70 planter ved Handrevet og 
Brattbost nordre.

Men landskapet er preget av gjengroing, av 
både høye urter, busker og trær, og disse truer 
svartkurlas videre overlevelse i bygda. Det er 
derfor nødvendig med tiltak for å gjenåpne 
gamle beite og slåtteområder..

Dr.scient Dag Inge Øien ved NTNU 
Vitenskapsmuseet har nå utarbeidet en 
skjøtselsplan for arten. I korte trekk går 
denne ut på at områdene fortsatt skal beites, 
men beitetidspunktet skal styres i forhold til 
blomstringstiden. Videre skal det ryddes og 
slås, slik at områdene holdes lysåpne. Tynset 
kommune har skrevet kontrakt med Kvikne 
utmarksråd som har det det daglige ansvaret for skjøtselen, samt med grunneierne og leietakerne 
som leier arealene til beite for storfe. Prosjektet er spennende, og vi er spente på om vi klarer å 
øke bestanden gjennom slik tilrettelagt skjøtsel.

Truede arter
Truede arter er plante- og dyrearter som er står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av 
menneskelig aktivitet. Den nasjonale rødlista gir den offisielle oversikten over truede arter i 
Norge. 

Orkidéen svartkurle er en av de artene som har gått sterkt tilbake både i Norge og Sverige de 
siste hundre årene, og er oppført som en ”sterkt trua” art. Den vokser i eng og beiteområder og 
er avhengig av slått og beitedyr. Den største trusselen mot svartkurla er gjengroing som følge av 
opphør av slått og beite. I Norge er arten kjent fra bare 9 kommuner. 

Bernkonvensjonen
Bernkonvensjonens formål er å verne om europeiske ville dyr og planter og deres levesteder. 
Landene skal legge særlig vekt på truede og sårbare arter. Konvensjonen trådte i kraft i 1979. Pr. 
1. januar 2011 har 45 land skrevet under avtalen.

Bernkonvensjonen opererer med fire lister med ulike tiltak, deriblant Liste I som omfatter om lag 
700 plantearter, både karplanter, moser og alger, som medlemslandene skal totalfrede. I Norge finnes 
det 52 arter som skal totalfredes.

Du finner mer informasjon om konvensjonen på  nettsidenen til Miljøstatus i Norge:
http://www.miljostatus.no/Tema/Naturmangfold/Internasjonale-konvensjoner

 

Politiske møter
August - oktober 2012

23.08 09:00 Formannskapet
28.08 18:00 Kommunestyret
30.08 09:00 Formannskapet
13.09 09:00 Formannskapet
27.09 09:00 Formannskapet
02.10 18:00 Kommunestyret
11.10 09:00 Formannskapet
25.10 09:00 Politikerdag
  Budsjettkonferanse
30.10 18:00 Kommunestyret

Se forøvrig ajourført kalender på
www.tynset.kommune.no

Prosjekt 
vegetasjonskart-
legging i Kvikne

Prosjektet startet i fjor med kartlegging av 
et område omkring Ya-Gryta. 

I år blir dalsidene i hoveddalføret 
kartlagt, på østsida fra Sverjsjøveien 
til fylkesgrensa og på vestsida fra 
Orkelbogen til fylkesgrensa. Det er 
Institutt for skog og landskap ved UMB 
som utfører kartleggingen. Markarbeidet 
vil foregå i siste halvdel av august. 

Vegetasjonskartleggingen i Kvikne er 
et samarbeidsprosjekt mellom Kvikne 
Østfjell beitelag, Kvikne Vestfjell beitelag, 
Kvikne sau og geit, Kvikne bondelag og 
Tynset kommune. 
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Prosjektet startet opp i februar i år, med 
bakgrunn i mange merknader på tømmesedler 
fra slamtømming over flere år.  Merknadene 
gjenspeiler at anleggene ikke fungerer som 
forutsatt og har da ikke den renseevnen som 
lovverket krever. Målsetningen med prosjektet 
er å redusere forurensning og oppnå en bedre 
vannkvalitet i vann og vassdrag.

Hva skjer?
Prosjektet vil nå i første omgang kartlegge 
dagens situasjon og få en oversikt over 
anleggene som har mangler. Det blir 
utført tilsyn på mange av avløpsanleggene. 
Prosjektleder i kommunen vil være med 
tømmebilen for å registrere opplysninger 
om anlegget. Når det er behov kan det bli 
gjennomført tilsyn uten at tømmebilen er 
tilstede. På bakgrunn av kartleggingen vil 
vi ta for oss områdevis flere anlegg og kreve 
oppgradering av anleggene som ikke er 
forskriftsmessig. 

Hva betyr det for hver enkelt
Å få krav om å gjøre arbeid på sitt private 
avløpsanlegg kan sammenlignes med 
oppussing av baderommet: Det er kostbart, 
lover og regelverk må tilfredsstilles, og man 
må ha hjelp av fagfolk med riktig kompetanse. 

En kan ut fra dagens tømmelister og 
klasseinndeling av anlegg si at anleggseiere 
som må tømme hvert år og de som må tømme 
oftere enn dette, må belage seg på å oppgradere 
avløpsanlegget. I tillegg vil det også være 
mulig at mange som har anlegg i klasse 1 
også vil måtte oppgradere anleggene sine. 
De som har offentlig avløpsnett i nærheten 
av eiendommen vil kunne tilknytte seg dette 
alene eller i samarbeid med naboer. Samarbeid 
med naboer vil være en viktig faktor for å kunne 
få ned kostnadene på enten nytt avløpsanlegg 
eller tilknytning til offentlig nett. Kommunen 
vil være behjelpelig med rådgivning for 
hvilken løsning som er best både for miljøet og 
anleggseier. En vil gjennom prosjektet kunne 
få en oversikt over hvem i nabolaget ditt som 
må oppgradere anlegget sitt, som anleggseier 
vil du da kunne få vite dette for lettere og 
kunne etablere fellesløsninger. Kommunen 
har også i noen områder planer om å utvide det 
offentlige avløpsnettet, og en vil da ta hensyn 
til dette i forhold til krav om oppgradering.                

Hvordan går du frem om du har 
problemer med avløpsanlegget?
Om du har problemer med ditt avløpsanlegg, 
har mottatt pålegg om utbedring eller skal 
bygge deg et nytt hus og lurer på hva du skal 
gjøre, så ta kontakt med en rørlegger eller 
konsulent på avløp, som kan prosjektere en 
god løsning for din eiendom og dine behov. 
Kommunen vil også kunne veilede deg i hva 
du bør gjøre. 

Dersom konsulenten finner at det lar seg 
gjøre å knytte seg til offentlig avløp, må dette 
gjøres, fordi det er en prioritert løsning. 
Dersom dette ikke er mulig, må det etableres 

et privat avløpsanlegg. Så sant forholdene 
ligger til rette for det, skal det etableres et 
lukket infiltrasjonsanlegganlegg. Det gjøres 
også oppmerksom på at det finnes mange 
avløpsløsninger på markedet i dag. Dersom 
det ikke er mulig med offentlig tilknytning 
eller tradisjonelt infiltrasjonsanlegg, kan andre 
løsninger aksepteres i samsvar med krav i lokal 
forskrift om spredt avløp. 

Det kan også være lurt å ta kontakt med de 
nærmeste naboene dine. Kanskje har de også 
problemer med anlegget sitt eller har mottatt 
pålegg. I så tilfelle oppfordres det til å se på 
muligheten til å etablere et fellesanlegg. På 
denne måten kan dere få ned kostnadene på 
etablering, drift og vedlikehold. Her kan det 
være penger å spare!

Noen kan være berettiget til å motta 
tilskudd/lån i forbindelse med avløpsanlegget. 
Kanskje er du en av dem. Ordningen er 
basert på Husbankens bestemmelser og er 
behovsprøvd i forhold til økonomi. Ring 
servicekontoret og spør om husbankens regler.

Søknad om nytt utslipp eller rehabilite-
ring av eksisterende avløpsanlegg
Alle nye utslipp, samt rehabilitering av 
bestående avløpsanlegg og vesentlig økning av 
bestående utslipp, er søknadspliktig. Det betyr 
at avløpsanlegget krever tillatelse etter plan- 
og bygningsloven og forurensningsloven. 
Søknaden må utarbeides av fagkyndige. Det 
betyr at konsulenten du velger å bruke skal 
søke om nytt anlegg/utbedring på vegne 
av deg. Du skal altså ikke fylle ut søknaden 
selv, men du må signere på søknaden når 
konsulenten har gjort den ferdig.

Hvis søknaden blir levert fullstendig, vil 
det normalt ta inntil 6 uker å få en tillatelse. 
Har du mot formodning ikke fått noen 
tilbakemelding innen 6 uker bør du ta kontakt 
med kommunen. Når tillatelsen er gitt, vil 
du bli orientert om dette slik at  rørlegger/
entreprenør/renseanleggsleverandør kan gå i 

Opprydding i spredt avløp
Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt 
avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne 
avdekke forurensning. 
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gang med det fysiske arbeidet. 
Når anlegget er ferdig skal det foretaket som 

har søkt på vegne av deg anmode kommunen 
om ferdigattest. Anlegget skal ikke tas i bruk 
før ferdigattest er utstedt av kommunen. 
Ferdigattesten får du tilsendt i posten. Anlegget 
er ikke godkjent før ferdigattest er gitt.

Vanndirektivet og lovverket
Norge har forpliktet seg til å forbedre 
vannmiljøet i alle landets vannforekomster 
gjennom EU`s vanndirektiv. Vanndirektivet 
har kommet til Norge, og Tynset, gjennom 
EØS – avtalen. Vanndirektivet har som 
generelt målet at alle vannforekomster minst 
skal opprettholde eller oppnå ”god tilstand” i 
tråd med nærmere angitte kriterier.

Tynset kommune har ut fra dette startet 
opp et prosjekt for opprydding i spredt avløp. 
Prosjektet som hadde oppstart i februar er 
tilknyttet enhet for Plan, byggesak og geodata. 
og har en varighet på to år. Prosjektets 
målsetninger er også:

•	 å unngå redusere lokale forurensning fra 
spredt avløp

•	 bedre vannkvaliteten i alle elver og bekker 
slik at den tilfredsstiller hygieniske og 
bruksmessige krav til rekreasjonsmessig 
bruk (herunder bading)

Kommunen er forurensningsmyndighet 
etter forurensningsforskriften kap 12 og 13. 
Forurensingsforskriften kap 12 omhandler 
avløpsanlegg på inntil 50 pe, mens kap 13 
omhandler anlegg fra 50pe til 200 pe. Tynset 
kommune har ca 900 avløpsanlegg som 
omfattes av kap 12 i forurensningsforskriften, 
mens det er bare ett anlegg i kommunen som 
omfattes av kap 13 i forurensningsforskriften. 
Ut fra dette vil prosjektet rette seg mot 
anlegg som omfattes av kap 12, dvs mindre 
avløpsanlegg. Et avløpsanlegg til en enebolig 
er på 5 pe.

Hvordan står det til i Tynset Kommune?
Tynset kommune har tidligere gjort en klas-
sifisering av avløpsanleggene i tre kategorier:
•	 Klasse 0: Anlegg bygget og godkjent etter 

1985 (beregnet rensegrad 90%), tømmes 
2. hvert år

•	 Klasse 1: Anlegg bygget og godkjent før 
1985 (beregnet rensegrad 50%), tømmes 
2. hvert år

•	 Klasse 2: Eldre anlegg uten godkjenning 
og med feil/mangler ved slamavskiller 
og/eller infiltrasjonsanlegget (beregnet 
rensegrad 20%), tømmes hvert år

Fordelingen av antall anlegg i de forskjellige 
klassene er følgende:

•	 Klasse 0: ca. 130 anlegg
•	 Klasse 1: ca. 350 anlegg
•	 Klasse 2: ca. 340 anlegg

I tillegg til dette er det en del anlegg som 
er knyttet opp til flere hus, minirenseanlegg, 
gråvannsanlegg og tett tanker. Denne gruppen 
består av ca. 100 anlegg.

Dagens krav til renseeffekt er 90% og en ser 
da at andelen anlegg som kan oppfylle dette 
kravet er forholdsvis liten. 

Tynset kommune har sammen med 
flere av nabokommunene fått laget en lokal 
forskrift for spredt avløp etter kap. 12 i 
forurensningsforskriften. Forskriften vil bli 
sentral i behandlingen av utslippstillatelser 
fremover og vil være sentral i dette prosjektet. 
Forskriften sier noe om hva salgs type anlegg 
en ønsker i kommunen og hvilke krav som 
settes. Den sier også litt om eldre anlegg og 
gir hjemmel for å oppgradere anlegg som ikke 
er forskriftsmessig. Forskriften trådte i kraft 1. 
mai i år.

Kontaktinformasjon
Tynset Kommune 
v/Enhet for Plan, Byggesak og Geodata

Bård Kjønsberg 
Prosjektleder spredt avløp

Telefon 62 48 51 99
Mobil 901 99 756
E-post: baard.kjonsberg@tynset.kommune.no

Leie av buer i 
Kvikne Østfjell
Tynset kommune eier fire buer i Kvikne 
Østfjell, i Grønntjønnan/Y-tjønnan-
området, innenfor og ved grensa til 
Forollogna Nasjonalpark. Disse er det 
mulig for allmenheten å leie. 

Veibua (Hårråbua) ligger ved atkomst-
veien og er låst om sommeren. 

De tre buene inne i selve området, 
Enmolægeret, Tjuvholtbua og Y-Tjønnbua, 
står åpne hele året, bortsett fra 10 dager 
under rypejakta hvor de er forbeholdt 
jegere (9. - 19. september). 

I tillegg er Y-tjønnbua forbeholdt 
garnfiskere fredag til søndag i perioden 
1. juli - 17. august, og dermed stengt 
for allmennheten helgedagene i denne 
perioden. Nøkkel fås ved Servicetorget, 
Rådhuset. 

Alle buene har i løpet av de siste årene 
blitt restaurert og er god stand. Buene 
er utstyrt med vedovn, propanapparat 
(kokeplater), solcellepanel, ulltepper og 
enkelt kjøkken-utstyr for 4-6 personer. 
Buene benyttes av mange. Vi henstiller 
derfor til at hunder enten ligger på gulvet, 
eller på egnet underlag som ikke etterlater 
hundehår i sengene! 

Ta hensyn til andre fjellfarere. Forlat 
bua i den stand du sjøl ønsker å finne den. 

Overnatting i buene i fjellet koster 
kr 100 pr. natt pr. person. Veibua må 
reserveres på forhånd i Servicetorget. Den 
kan kun leies for to døgn ad gangen. Leie 
pr døgn her er kr 270. Giroblanketter for 
innbetaling ligger i buene. Leie av bu kan 
også betales ved Servicetorget. 

Oppsyn med buene utføres av 
fjelloppsynet knyttet til Kvikne 
Utmarksråd. 

Ved feil, mangler, tips: Ta kontakt med 
Servicetorget på telefon 62 48 50 00 eller 
e-post postmottak@tynset.kommune.no.



Nr. 2/201216

Det var en diskusjon om hvor Servicetorget skulle plasseres. Det ble til slutt 
enighet om at det skulle overta Husflidens lokaler på torgplanet i Rådhuset. Det 
ble videre vedtatt at kommunen i tillegg til publikumsmottak skulle samle post 
og arkivfunksjonen i Servicetorget. 
Det ble oppnevnt en prosjektgruppe som utarbeidet en plan for hvilke oppgaver, 
kompetanse og stillinger et offentlig servicetorg skulle ha. En tjenestetrapp ble 
utarbeidet. Denne viser nivåer for utført saksbehandling, fra nivå 1 for mottak 
og opp til nivå 6 som er beskrevet som ”skjønnsmessig saksbehandling”.

Det ble beregnet et behov for seks årsverk ved servicetorget. Kari Skjulhaug 
er en av de tre som var med fra 1. juli i 2002 og som fortsatt arbeider ved 
Servicetorget. 

– Det var en spent gjeng med serviceverter med leder Reidun Joten i spissen 
som rullet opp stålnettingen første dag. Tove Haugli, Barbro Often, Bjarnhild 
Aspåas og Bryndis Sigfusson var serviceverter og Kari Skjulhaug arkivansvarlig.

– Vi hadde ulik bakgrunn, og var en allsidig gjeng med bred erfaring fra 
andre etater. Reidun Joten hadde erfarings som personalsjef, Tove Haugli hadde 
sin bakgrunn fra teknisk etat, Barbro Often fra rådmannsetaten, Bjarnhild Aspås 
fra sentralbordet og Kari Skjulhaug med bakgrunn fra kultur, helse og omsorg. 
Siffusson var nyansatt i kommunen. Oppgaver ved Servicetorget var og er 
allsidige. Svært mange ulike typer henvendelser skal besvares, fra gravemeldinger, 
skjenkebevilgninger, salg av avfallssekker, Flytt Hit, forhåndstemming ved valg, 
bostøtte, søknader på jakt og fiske til kommunale avgifter og kart.  I tillegg blir 
all post mottatt og arkivert av arkivtjenesten. Hovedoppgaven ved servicetorget 
er publikumshåndtering. Vi mottar mange telefoner og får mye besøk. Det blir 
utlevert utallige søknadsskjemaer og vi mottar like mange. 

Som første kontakt ut mot publikum er vårt mål at de skal få utført tjenestene 
de ønsker ved Servicetorget. Etter eget ønske rullerer vi på oppgaver, det gir 
variasjon i arbeidet for alle og det er lettere ved favær.  

I dag er staben noe endret, hvilket er helt naturlig over en periode på 10 år. 
Dagens ansatte på Servicetorget er Kari Skjulhaug, fagleder og arkivleder, Tove 
Haugli, Barbro Often, Tone Fiskvik og Gosia Kveberg - alle serviceverter. 

– Vi legger stor vekt på å ha en trivelig arbeidsplass og ha fokus på arbeidsmiljø. 
Det er viktig i en arbeidsdag som er så uforutsigbar som vi har på Servicetorget. 

10-årsjubileum på Servicetorget!
Servicetorget startet opp 1. juli 2002 som et resultat  
av kommunens omstillingsprosjekt som ble vedtatt i 
kommunestyret i 2001. 

Over: ”Den harde kjerne” ved Servicetorget. F.v.: Barbro Often,  Kari 
Skjulhaug og Tove Haugli. Foto: Ingrid Eide / Ingrafo

Under: Felles turer bidrar til godt arbeidsmiljø. Her er servicevertene 
uten for rådhuset i Gdansk i Polen. F.v.: Tone Fiskvik, Barbro Often, 
Gosia Kveberg , Tove Haugli og Kari Skjulhaug. Foto: Privat
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Fishspot har på kort tid blitt en paraply for sportsfiske i regionen. 
Prosjektet startet opp i januar 2010. Fishspot favner nå over ca 50 ulike 
fiskekortområder og det har potensialet til å øke ytterligere. 

I Nord-Østerdal er både bygdeturisme og seterturisme satsings-
områder innen reiselivet. Nå er også fisketurisme satt ettertrykkelig på 
kartet gjennom Fishspot. Hovedmålet for prosjektet er å arbeide for at 
fiskeressursene i regionen skal være grunnlag for lokal verdiskaping.

Prosjektet har et bredt arbeidsfelt innen produktutvikling, 
organisering av rettighetshavere, organisering av fiskekortsalg, fiske-
regler og markedsføring. Overordnet er å utvikle, sette sammen og 
samle de ulike tilbud. Utad er dette satt i system på nettsida www.
fishspot.no. Ved å samordne og til dels kategorisere ulike fisketilbud 
fremstår regionen som en samlet destinasjon for sportsfiske.  Med ulike 
fisketilbud tilpasser en seg flere ulike grupper av sportsfiskere. Samlet 
sett fremstår regionen med et bredere tilbud til flere målgrupper.

Fishspot skal være en ressurs og støttespiller for rettighetshavere som 
ønsker en utvikling.  All utvikling skjer på rettighetshavernes premisser.  
Fishspot har bidratt med erfaringer og kunnskap. I samarbeid med 
lokale grunneierforeninger har en utarbeidet handlingsplaner og bistått 
med organisering og utviklingsarbeid på lokalt nivå.

Paraply 
Fishspot.no ble lansert sommeren 2010. På nettportalen er alle 
fisketilbudene presentert og en finner detaljert informasjon om fiske-
områder, fiskeregler og en får kjøpt fiskekort.  Overnattingsmuligheter 
og andre tilbud i tilknytning til fiske er knyttet sammen i nettportalen. 
Omlegging i organisering av kortsalg har vært en suksess. En kan nå 
kjøpe fiskekort både via SMS, Web og over disk for alle områder, i 
samme system.  En kan kjøpe fiskekort for hvilket som helst fiskeområde 
uansett hvilket utsalgssted en besøker. 

For områdene som hørte inn under Fishspot i 2011 var resultatet pr. 
20. august 2011 slik:

•	 Det er solgt til sammen totalt 17 262 fiskedøgn (sesongkort 
beregnet til 15 fiskedøgn)

•	 Døgn og ukeskort utgjorde 11 542 fiskedøgn

Fishspot er ”hot” 
i Nord-Østerdal

Tekst: Gudmund Nygård
Foto: Ingrid Eide / Ingrafo

Fishspot er et treårig prosjekt for utvikling av 
fisketurisme i Nord-Østerdalen.  En er nå inne i 
siste året av prosjektperioden. 

Stort utviklingspotensial
– Hva har dette å si for verdiskaping i regionen?  
Med hjelp fra Norsk institutt for naturforskning, vitenskaplig rådgiver 
Børre Dervo, har en brukt erfaringstall fra tidligere undersøkelser og 
forskning for å lage et estimat for omsetningen i regionen knyttet til 
fisketurisme. I beregningene har en kun benyttet døgn- og ukeskort. 
Nøkternt vurdert tilfører disse fiskedøgnene regionen en omsetning på 
over 10 millioner. Og her er det et stort utviklingspotensial. 

Det som er verdt å merke seg i denne sammenhengen er at 10 % av 
skapt omsetning er inntekter fra fiskekort.  90 % er omsetning i form 
av overnatting, matservering og økt handel.  Attraktive fisketilbud gjør 
at det kommer tilreisende, og det er ringvirkningene er det meste av 
verdiskapingen.  Spørsmålet i denne sammenhengen er hvem som skal 
betale for en utvikling?  

Flere områder kommer til
Flere nye og store geografiske områder samarbeider med Fishspot fra 
2012. Nye områder som deltar i samarbeidet for 2012 er Åmot Elvelag 
(fem elver), Folldal Fjellstyre, Kvikne fiskeområde og flere områder i 
Rendalen kommune for å nevne noen.  

Prosjektet eies av Nord-Østerdal Utmarkstjenester. Prosjektleder 
er Gudmund Nygaard.  Nygaard har lang erfaring innen fiske og 
fisketurisme både når det gjelder innlandsfiske og laksefiske. Gudmund 
Nygaard leder nå også et nasjonalt nettverk for satsing på fisketurisme 
som vil ha oppstart i juni 2012. Nasjonalt Nettverk for Fisketurisme er 
et treårig prosjekt støttet av Innovasjon Norge.

For Fishspot sin del arbeides det nå for få på plass organisering 
og finansiering av videre satsing. Fisketurisme er et viktig bidrag til 
satsing for opplevelsesnæring i regionen. Fiskeressursene finnes der, 
det handler om å forvalte, utvikle, markedsføre og tilrettelegge for et 
attraktivt sportsfiske både for tilreisende og lokalbefolkningen.
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Etter plan- og bygningsloven er bygnings-
myndigheten pålagt å passe på at byggverk 
blir utført og planlagt slik at de tilfredsstiller 
rimelige skjønnhetshensyn, både i seg selv 
og i forhold til omgivelsene. For den videre 
behandling av byggesaken, vil det bla derfor 
være nyttig at lokal bygningsmyndighet blir 
kontaktet i god tid før byggesøknaden er ferdig 
utarbeidet.

Skjema som trengs
Skjemaer ligger på hjemmesidene i 
kommunen. Gå inn på Bolig og eiendom og 
deretter Byggesak, og til høyre under Skjema 
– bolig og eiendom ligger de ulike blankettene.

Du finner følgende på nettadressen  
http://byggeregler.dibk.no/blanketter:

•	 Søknad om tiltak, uten ansvarsrett 
(5153) pbl. §20-2

•	 Eller søknad om tiltak med ansvarsrett 
(5174) pbl. §20-1

•	 Nabovarsel, (5154)

•	 Gjenpart av nabovarsel, (5155)
•	 Ansvarsrett, ved tiltak med ansvarsrett. 

(5181)
•	 Opplysninger om tiltakets ytre rammer, 

ved tiltak med ansvarsrett. (5175)
•	 Gjennomføringsplan, ved tiltak med 

ansvarsrett. (5185)
•	 Vedlegg til søknad om ansvarsrett, 

(5159)
•	 Referanseprosjekt, der det trengs ved 

ansvarsrett, (5160)
•	 Eventuelt søknad om utslippstillatelse
•	 Søknad om ferdigattest når tiltaket er 

ferdig og godkjent, (5167)

Andre bilag som kan være relevante:
•	 Plantegning av alle etasjer, minimum 

målestokk 1:100
•	 Snitt av alle etasjer, min. målestokk 1:100
•	 Tegninger av alle fasadene, minimum 

målestokk 1:100
•	 Situasjonsplan, minimumsmålestokk 

1:1000 der det finnes

•	 Avfallsplan utarbeides på skjema for 
rivetiltak over 100 m2 BRA. Husk 
sluttrapport

•	 Miljøsaneringsbeskrivelse utarbeides der 
det kan finnes farlig avfall

•	 Søknad om arbeidstilsynets samtykke 
der det er arbeidsplasser som berøres

•	 Foto av gamle bygg som søkes revet 
legges ved, se SEFRAK-bygg i kartet på 
www.nord-osterdal.no

•	 Foto av tomt/naboskap

Utslippstillatelse for avløp ( kloakk)
I områder der det ikke er opparbeidet 
kommunalt avløpsanlegg, skal det søkes om 
utslippstillatelse. Søknad er bare nødvendig 
dersom det på tomta skal oppføres bygning 
med innlagt vann.

Drikkevann
I områder der det ikke er opparbeidet 
kommunalt vannanlegg, må en sikre seg at det 
finnes tilfredsstillende adgang til hygienisk 

Har du byggeplaner i sommer? 
– Ta tidlig kontakt med lokal bygningsmyndighet

Tekst: Kurt Fossum
Foto: Ingrid Eide / Ingrafo

Her får du hjelp til å finne ut 
hvilke hus, tilbygg, garasje og så 
videre som passer, og hvilke krav 
som gjelder for tomta. 



betryggende og tilstrekkelig drikkevann. Vannkildene må sikres mot 
forurensende aktivitet eller tiltak i området.

Reguleringsbestemmelser styrer bruken
Hvis tomten ligger i regulert strøk, er det reguleringsbestemmelser som 
må følges (antall etasjer, byggehøyde, takvinkel, utnyttingsgrad osv). Nye 
hus må tilpasses eksisterende bebyggelse. Lokal bygningsmyndighet 
kan gi råd om hvordan dette kan skje.

Plassering på tomta
Bolighus bør plasseres slik at den oppnår solfylte, lune skjermende 
utearealer. Tenk opparbeiding av tomt samtidig som du bestemmer 
hustype og adkomst til hovedinngangsdør.

Når du har bestemt deg for hustype, tar som regel arkitekten/
husleverandøren over ansvaret for å søke om byggetillatelse.

Ansvarshavende skal godkjennes før arbeidet starter
For tiltak med ansvarsrett. I god tid før byggearbeidene starter skal 
søknad om ansvarsrett (grunnarbeid, byggeteknisk arbeid, tømmer/
betong, rørleggerarbeid og andre fag som krever ansvarsrett) innleveres 
og godkjennes. Ansvarshavende skal være en byggekyndig person 
godkjent av kommunen. Ved søknad uten ansvarsrett (melding) er det 
ikke krav om det.

For større bygg som offentlige bygg og bygg som er åpen for 
offentligheten, vil det være flere krav som slår inn i byggesaken. 
Branntekniske løsninger, heis, universell utforming, arbeidstilsynet, og 
andre krav ift. konstruksjon, lydforhold og ventilasjon m.m. 

Søknad om byggetillatelse
Les veiledninger om byggesøknad, kontakt bygningsmyndighet i 
kommunen eller bruk eventuelt søknadshjelp på nett. Noen stikkord er: 
•	 Avstand til nabogrense, vegmidte og annen bygning
•	 Går det høyspent kraftlinje over eiendommen
•	 Byggegrunn
•	 Fundament
•	 Løsning på vann/ avløpsanlegg
•	 Utvendige farger skal angis

Bruksareal - BRA
Innvendig areal, (fratrukket yttervegger), av alle etasjer til sammen.

Bebygd areal - BYA
Det areal, som  bygningen opptar av terrenget (marktrykket).

Behandlingstid
Ved nøyaktig utfylling av skjema og riktige billag, hindrer du forsinkelser 
i saksgangen. Anmodning om tilleggsdokumentasjon til saken før den 
kan behandles ferdig tar tid.

Plan- og bygningsloven
I Plan- og bygningsloven (fork. pbl) kapittel 20, er det opplistet hvilke 
arbeider som krever byggetillatelse.

Kapittel 20. Søknadsplikt 
§ 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse 

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på 
eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, 

og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, 
og den deretter har gitt tillatelse: 

a. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plasse-
ring av bygning, konstruksjon eller anlegg 

b. vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt 
under a 

c. fasadeendring 
d. bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av 

tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a 
e. riving av tiltak som nevnt i bokstav a 
f. oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske instal-

lasjoner 
g. oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt 

annen ombygging som medfører fravikelse av bolig 
h. oppføring av innhegning mot veg 
i. plassering av skilt- og reklameinnretninger 
j. plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller 

anlegg 
k. vesentlig terrenginngrep 
l. anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 
m. opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt 

jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste 
som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 
eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak 
etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med 
rettslig bindende plan.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt 
i første ledd skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med 
bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av §§ 
20-2 eller 20-3. Dette gjelder likevel ikke tiltak som nevnt i første ledd 
bokstav m. 

Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av 
bestemmelsen. 

I kraft 1 juli 2010, se § 34-3. Iflg. res. 18 juni 2010 nr. 896 er 
installasjon av nytt ildsted frem til 1 juli 2011 unntatt fra krav om søknad 
og tillatelse, jf. første ledd bokstav f, dersom arbeidet kontrolleres av 
kvalifisert kontrollør. Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 
25 juni 2010 nr. 48.

§ 20-2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver 

Følgende tiltak som er søknadspliktige etter § 20-1, er unntatt fra 
reglene i § 20-1 andre ledd: 

a. mindre tiltak på bebygd eiendom
b. alminnelige driftsbygninger i landbruket 
c. midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt 

i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for 
lengre tidsrom enn 2 år 

d. andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås 
av tiltakshaver

Departementet gir forskrift om hvilke tiltak som omfattes av 
bestemmelsen. Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

§ 20-3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 

For følgende tiltak er søknad og tillatelse etter § 20-1 ikke nødvendig dersom disse er 
i samsvar med plan: 

a. mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke 
kan brukes til beboelse 

b. mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og 
reindriftsområder 

c. mindre tiltak i eksisterende byggverk 
d. mindre tiltak utendørs 
e. fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbake-

føring av fasade til tidligere dokumentert utførelse 
f. andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplik-

ten. 

Departementet gir forskrift om hva som er mindre tiltak i bokstav a-d. Tillatelse er 
heller ikke nødvendig for tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j når itiltaket 
ikke skal stå lengre enn 2 måneder. 

Departementet kan i forskrift unnta også andre tiltak fra bestemmelsene i § 20-1, 
herunder plassering av anleggsbrakker i mer enn to måneder i direkte tilknytning til 
bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår. 

Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som nevnt i første til tredje ledd utføres i 
samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. 
Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48. 

§ 20-4. Unntak fra krav i loven for visse tiltak som behandles etter andre lover og 
hemmelige militære anlegg 

Tiltak som nevnt i § 20-1 er ikke søknadspliktig dersom tiltaket blir tilfredsstillende 
behandlet etter andre lover. Departementet gir forskrift om hvilke tiltak som er 
unntatt fra søknadsplikt etter første punktum og i hvilken utstrekning bestemmelser 
i loven her gjelder. 

Når område, anlegg eller byggverk er erklært hemmelig i medhold av lov om 
forsvarshemmeligheter, påhviler det vedkommende militære myndighet å se til at de 
bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt. 

Hovedforskjellen på søknad om tiltak (byggemelding), og søknad om tiltak uten 
ansvarsrett (melding):

•	 Ved søknad om tiltak, (skjema 5174) kan ikke arbeidet starte før 
byggetillatelse er gitt. Krav til ansvarlig søker og ansvarsretter på prosjektering, 
utførende og kontroll.

•	 Ved søknad om tiltak uten ansvarsrett, (skjema 5153) kan arbeidet starte 3 
uker etter at bygningsmyndigheten har mottatt søknaden, dersom melderen/
søkeren ikke har mottatt beskjed om at meldingen vil bli behandlet som 
byggesøknad.MERK: Det betinger at tiltaket er i samsvar med arealplaner, 
plan- og bygningsloven med forskrifter, og at det ikke er behov for tillatelse/
samtykke fra annen myndighet. 
Dersom det foreligger merknader fra naboer/gjenboere, må det foreligge 
tillatelse fra kommunen før tiltaket igangsettes. For øvrig så kreves samme 
dokumentasjon fra søker ved søknad om tiltak uten ansvarsrett(melding), som 
ved søknad om tiltak med ansvarsrett. I søknader med ansvarsrett så er det 
ansvarlig søker som er ansvarlig overfor bygningsmyndigheten og starter og 
avslutter byggesaken.

•	 Det kreves ferdigattest på alle tiltak etter nye Plan- og bygningsloven etter 1. 
juli 2011. 

 



Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no

Avfall med miljø- eller helse-
skadelige stoffer leverer du gratis 
til FIAS eller til forhandler. 

Ta vare på miljøet
– bruk gjenvinningsstasjonen!

Farlig avfall 
leveres for seg

Sommeråpen kino fra 1. juli til medio august
Ettermiddag/kveld hver onsdag, torsdag og søndag

På programmet står blant annet

Premiere 29. juni
Istid 4: Kontinenter på avveie (3D)

Premiere 11. juli
Amazing Spiderman 4 (3D)

Førpremiere 20. juli
Madagaskar 3 (3D)

Premiere 25. juli
Dark Knight Rises

Premiere 24. august
Kontiki

Tynset kommune
Romslighet – Mot – Humør

Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset 
Servicetorget har åpent hverdager kl. 09:00 – 15:30

Telefon 62 48 50 00
Telefaks 62 48 50 11
Internett  www.tynset.kommune.no
E-post     postmottak@tynset.kommune.no

Turistinformasjon 
Telefon  62 48 03 11

Kulturkaféen og billettbestillinger
Telefon  62 48 52 03

Kulturtjenesten
Telefon  62 48 50 00

Biblioteket
Telefon  62 48 52 18 (Tynset)
  62 48 41 86 (Kvikne)

Landbruk og miljø
Telefon  62 48 90 00

Tekniske tjenester
Telefon  62 48 50 00

Ved akutte feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg utenom 
kontortid meldes dette til kommunens tekniske vakt:
Telefon  911 25 533

PP-tjenesten
Telefon  62 48 50 00

Barneverntjenesten
Telefon  62 48 50 00

Hjemmesykepleien og hjemmehjelp
Telefon  62 47 10 35

Tynset legekontor
Telefon  62 48 51 60

Åpningstider
Mandag–torsdag  08:00 – 15:00
Fredag   10:00 – 15:00

Telefontider 
Mandag–torsdag  08:00 – 11:00 og 13:00 – 14:00
Fredag   10:00 – 12:00 og 13:00 – 14:00

Legevaktsentralen
Telefon  62 48 22 11

Helsestasjonen
Telefon  62 48 51 53

 

Gudbrandsdalen krisesenter, Lillehammer
Telefon  61 27 92 20

Tjenesten for funksjonshemmede
Telefon  62 48 58 80

Tjønnmosenteret
Telefon  62 47 10 00

Furumoen Pensjonærhjem
Telefon  62 48 51 89

Enan Trygdesenter
Telefon  62 48 41 93

Tronstua barnehage
Telefon  62 48 50 67

Skogstua barnehage
Telefon  62 48 50 65

Haverslia barnehage
Telefon  62 48 50 62

Tynset opplæringssenter
Telefon  62 48 58 90
Internett  www.tynset.kommune.no

Tynset barneskole
Telefon  62 48 50 70
Internett  www.tynset.kommune.no

Tynset Ungdomsskole
Telefon:  62 48 51 10
Internett  www.tynset-ungdomsskole.no

Tylldalen skole
Telefon:  62 47 16 60
Internett  www.tynset.kommune.no

Kvikne skole og barnehage
Telefon:  62 48 55 20 / 988 27 942
Internett  www.tynset.kommune.no

Fåset skole og barnehage
Telefon:  62 48 58 50
Internett  www.tynset.kommune.no

Returadresse: 
Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Foto: Ingrid Eide
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