TRYSIL KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift

Møtested:

Kommunestyresalen, Trysil rådhus

Dato:

30.01.2019

Tidspunkt:

09:00 – 14:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Liz Bjørseth
Leder
Ole André Storsnes
Nestleder
Gry Vanja Eriksen
Medlem
Malin Skålholt Åkesson
Medlem
Tone Merete Øvergård
Medlem
Per Johnny Talaasen
Medlem
Bjarne Skarpmo
Varamedlem

Parti
H
SP
AP
AP
SP
FRP
AP

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Kommunalsjef Bjørn Myhre
Jordbrukssjef Marianne Olsen
Avdelingsleder for plan, bygg og miljø
Bjørn Tore Bækken
Arealplanlegger Christian Anker Rasch
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
Øivind Løken

PS 19/1
PS 19/1, PS 19/2, PS 19/3 og PS
19/4
PS 19/2
PS 19/4, PS 19/5, PS 19/6, PS 19/7
og PS 19/8

Vara for

Stein Bogsveen

I tillegg protokolleres:
Oppmøte på servicetorget. Møtet startet med befaring på eiendommen Kvea.
Etter ønske fra utvalgsleder ble det også foretatt befaring på Nysted og Østmojordet
barnehager.
Bjørn Tore Bækken og Bjørn Myhre orienterte om status på arbeidet med
områdeplanen for Innbygda sentrum.
Spørsmål fra Malin Skålholt Åkesson om salg av leiligheter på Aker, og om dette er
tillatt.
Myhre svarte at salgsprosessen er et privat forhold og som ligger utenfor
kommunens myndighetsområde. Kommunen har heller ikke mottatt søknad om
bygging på Aker.
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Det er ønske om befaring på scooterleden i Ljørdalen – og kjøre leden fra
svenskegrensa og sørover.
Spørsmål fra Liz Bjørseth om det foreligger planer for digitalisering av noen områder
på sektoren. Myhre svarte at det kan ligge et potensiale på ytterligere utvikling av
spesielt byggesaksområde. Dette er for øvrig ett av temaene som vil bli belyst i
arbeidet med ÅTE-prosjektet i delprosjekt Byggesak.
Spørsmål om salget av Øverbygda skole.
Myhre orienterte om saksgangen i forbindelse med salget. Kommunestyret fattet i
forbindelse med budsjettvedtak for 2018 vedtak om at Øverbygda skole skulle selges
i 2018. Det var budsjettert med inntekt på 2,5 millioner kroner ved salg av bygget.
Eiendomsavdelingen har knyttet til seg profesjonell megler, advokat Morønningen,
for å gjennomføre salgsprosessen. Bygget ble solgt i løpet av cirka ett døgn. Det har
kommet inn klager på at salgsprosessen har gått så fort at det har vært vanskelig å
få lagt inn bud. Rådmann og assisterende rådmann har gjennomgått salgsprosessen
med megler og også med advokat Peder Rustad. Skriftlig svar fra Rustad er lovet i
løpet av inneværende uke. Muntlige tilbakemeldinger fra megler og advokat Rustad,
tyder ikke på at saksbehandlingen har hatt feil eller mangler som skulle tilsi at
prosessen må stoppes.
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SAKSLISTE:
Saksnr
PS 19/1
RS 19/1
RS 19/2
RS 19/3
RS 19/4
RS 19/5
RS 19/6
RS 19/7
PS 19/2
PS 19/3
PS 19/4
PS 19/5
PS 19/6
PS 19/7
PS 19/8

Innhold
Referatsaker
Protokoll fra møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk
drift 13.12.2018
Melding om vedtak: Søknad om bygging av landbruksveg
- gnr. 76 bnr. 45. Søknad innvilget
Melding om vedtak: Søknad om bygging av landbruksveg
- gnr. 86 bnr. 16. Søknad innvilget
Melding om vedtak: Søknad om frigivelse skogfond - gnr.
60 bnr. 37. Søknad avslått
Melding om vedtak: Søknad om bygging av rundkjøring gnr. 62 bnr. 2 Søknad godkjent
Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark vintersesongen
2018/19 - Tillatelse til bruk av snøskuter for preparering
av løype for hundekjøring
Melding om vedtak: Konsesjon på erverv av eiendommen
Buvang - gnr. 41 bnr. 11 mfl. er innvilget
Detaljreguleringsplan for Kjernmoen grustak - 2. gangs
behandling
Detaljregulering Rømonysetra 2, 3 og 5 - 2. gangs
behandling
Detaljregulering av deler av R1388, R1390 og R1392 i
Fageråsen - 1. gangs behandling - Offentlig ettersyn
Vebjørn Kjærnåsen - Motorferdsel i utmark - bruk av
snøskuter for transport av bagasje og utstyr
Trysil stisykkellaug - Motorferdsel i utmark - bruk av
snøskuter for utkjøring av materialer til klopplegging
Anders Haugen - Motorferdsel i utmark 2018-2019 - bruk
av snøskuter for transport av bagasje og utstyr
Motorferdsel i utmark vintersesongen 2018/19 - Tillatelse
til bruk av løypemaskin for preparering av deler av
snøskuterled vinteren 2019

Underskrift leder:
----------------------
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PS 19/1 Referatsaker
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Protokoll fra møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.12.2018 enstemmig
godkjent.
Øvrige referatsaker ble tatt til orientering.
Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Protokoll fra møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.12.2018
godkjennes.

PS 19/2 Detaljreguleringsplan for Kjernmoen grustak - 2.
gangs behandling
Rådmannens innstilling:
Trysil kommune godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12,
detaljreguleringen for Kjernmoen grustak, jf. reguleringsplankart datert 11.01.2019,
reguleringsbestemmelser datert 16.01.2019 og planbeskrivelse datert 11.01.2019.
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Som saksordfører til kommunestyret ble Ole André Storsnes enstemmig valgt.
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Saksordfører til kommunestyret er Ole André Storsnes.
Trysil kommune godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12,
detaljreguleringen for Kjernmoen grustak, jf. reguleringsplankart datert 11.01.2019,
reguleringsbestemmelser datert 16.01.2019 og planbeskrivelse datert 11.01.2019.

PS 19/3 Detaljregulering Rømonysetra 2, 3 og 5 - 2. gangs
behandling
Rådmannens innstilling:
Trysil kommune godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12,
detaljreguleringsplanen for Rømonysetra 2, 3 og 5, jf. reguleringsplankart datert
01.06.2018, reguleringsplanbestemmelser datert 27.12.2018 og planbeskrivelse
datert 27.12.2018.
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Som saksordfører til kommunestyret ble Malin Skålholt Åkesson enstemmig valgt.
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Trysil kommune godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12,
detaljreguleringsplanen for Rømonysetra 2, 3 og 5, jf. reguleringsplankart datert
01.06.2018, reguleringsplanbestemmelser datert 27.12.2018 og planbeskrivelse
datert 27.12.2018.
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PS 19/4 Detaljregulering av deler av R1388, R1390 og R1392 i
Fageråsen - 1. gangs behandling - Offentlig ettersyn
Rådmannens innstilling:
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan
for deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen, jfr. plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelse datert 18.10.18, ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer i
planbestemmelsenes pkt. 1.9:
 Nytt pkt. 1.9.2 – Før det gis byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter
skal nødvendig teknisk infrastruktur som vann/avløp (iht. godkjent VA-plan),
veger og nye skiløyper være etablert.
 Nytt pkt. 1.9.3 - Før det gis byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter
skal adkomstvegen fra Fageråsveien og ned til planområdet utvides i henhold
til krav til samleveg, type Sa1 i Vegvesenets håndbok N100.
 Tillegg til slutt i pkt. 1.9.6 – Rekkefølgekrav i pkt. 1.9.6 skal søkes løst
gjennom bruk av utbyggingsavtale.
 Nytt pkt. 1.9.7 - Før det gis byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter
skal skiheis/skibånd på område BSA2 (jfr. pkt. 2.2.1) være etablert.
 Nytt pkt. 1.9.8 - Før det gis byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter
skal gang-/sykkelveg på område SGS (jfr. pkt. 3.1.2) være etablert.
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan
for deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen, jfr. plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelse datert 18.10.18, ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer i
planbestemmelsenes pkt. 1.9:
 Nytt pkt. 1.9.2 – Før det gis byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter
skal nødvendig teknisk infrastruktur som vann/avløp (iht. godkjent VA-plan),
veger og nye skiløyper være etablert.
 Nytt pkt. 1.9.3 - Før det gis byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter
skal adkomstvegen fra Fageråsveien og ned til planområdet utvides i henhold
til krav til samleveg, type Sa1 i Vegvesenets håndbok N100.
 Tillegg til slutt i pkt. 1.9.6 – Rekkefølgekrav i pkt. 1.9.6 skal søkes løst
gjennom bruk av utbyggingsavtale.
 Nytt pkt. 1.9.7 - Før det gis byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter
skal skiheis/skibånd på område BSA2 (jfr. pkt. 2.2.1) være etablert.
 Nytt pkt. 1.9.8 - Før det gis byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter
skal gang-/sykkelveg på område SGS (jfr. pkt. 3.1.2) være etablert.
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PS 19/5 Vebjørn Kjærnåsen - Motorferdsel i utmark - bruk av
snøskuter for transport av bagasje og utstyr
Rådmannens innstilling:
Vebjørn Kjærnåsen gis med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av snøskuter fra
brøytet bilveg (Østaflovegen), opp Fuggelstolvegen og fram til hytte i Grønberget i
Lutnes med gnr. 1 bnr. 35. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Tillatelsen gjelder nødvendig transport av bagasje, utstyr og proviant.
 Tillatelsen er begrenset til 8 turer tur/retur og gjelder t.o.m. 30. april 2019.
 Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på oppfordring fra politi
eller oppsyn.
 Det skal føres kjørebok for all kjøring i henhold til denne tillatelsen, og utfylt
kjørebok skal sendes kommunen innen 1. juni 2019.
Rådmannen gis fullmakt til å tilbakekalle tillatelsen ved brudd på ovennevnte vilkår.
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Vebjørn Kjærnåsen gis med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av snøskuter fra
brøytet bilveg (Østaflovegen), opp Fuggelstolvegen og fram til hytte i Grønberget i
Lutnes med gnr. 1 bnr. 35. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Tillatelsen gjelder nødvendig transport av bagasje, utstyr og proviant.
 Tillatelsen er begrenset til 8 turer tur/retur og gjelder t.o.m. 30. april 2019.
 Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på oppfordring fra politi
eller oppsyn.
 Det skal føres kjørebok for all kjøring i henhold til denne tillatelsen, og utfylt
kjørebok skal sendes kommunen innen 1. juni 2019.

PS 19/6 Trysil stisykkellaug - Motorferdsel i utmark - bruk av
snøskuter for utkjøring av materialer til klopplegging
Rådmannens innstilling:
Trysil Stisykkellaug v/Marius Bryn gis med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av
snøskuter i forbindelse med utkjøring av materialer til klopplegging av deler av tre
stier. De tre stiene er til/ved Bjønnåsen, Vinterloken øst for Brattåsen og Åsvolla, jfr.
kart vedlagt søknad datert 01.11.18. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder kjøretraséer inntegnet på kart vedlagt søknaden, og er
begrenset til totalt 5 turer på hver av de tre strekningene.
2. Tillatelsen gjelder til og med 15. april 2019.
3. Det skal føres kjørebok for alle turer i henhold til denne tillatelsen. Kjørebok
skal medbringes og framvises ved eventuelt oppsyn eller kontroll.
4. Tiltakshaver må selv sørge for å innhente tillatelse fra alle berørte grunneiere.
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Trysil Stisykkellaug v/Marius Bryn gis med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av
snøskuter i forbindelse med utkjøring av materialer til klopplegging av deler av tre
stier. De tre stiene er til/ved Bjønnåsen, Vinterloken øst for Brattåsen og Åsvolla, jfr.
kart vedlagt søknad datert 01.11.18. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder kjøretraséer inntegnet på kart vedlagt søknaden, og er
begrenset til totalt 5 turer på hver av de tre strekningene.
2. Tillatelsen gjelder til og med 15. april 2019.
3. Det skal føres kjørebok for alle turer i henhold til denne tillatelsen. Kjørebok
skal medbringes og framvises ved eventuelt oppsyn eller kontroll.
4. Tiltakshaver må selv sørge for å innhente tillatelse fra alle berørte grunneiere.

PS 19/7 Anders Haugen - Motorferdsel i utmark 2018-2019 bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr
Rådmannens innstilling:
1. Anders Haugen gis med hjemmel i § 6 i nasjonal Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk
av snøskuter på strekningen Bergådalsvegen fra fylkesveg 570 til ca. 2 km nord
for Bjørnåsbekken, og derfra opp til Fjellbu på sørsida av Fregn i Ljørdalen.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
2. Tillatelsen gjelder for Anders Haugen og Lars Jørund Haugen, med Trond Skåret
som alternativ snøskutersjåfør.
3. Tillatelsen gjelder transport av bagasje, utstyr, ved etc. og er begrenset til
maksimum 6 turer.
4. Tillatelsen gjelder t.o.m. 30. april 2019.
5. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og
unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås. Det skal legges vekt på å begrense
kjøringen innenfor naturreservatet til et absolutt minimum.
6. Tillatelsen fra kommunen og dispensasjonen fra nasjonalparkstyret skal
medbringes under kjøring, og forevises på oppfordring fra politi eller oppsyn.
7. Det skal føres kjørebok for all kjøring i henhold til denne tillatelsen. Utfylt kjørebok
skal sendes Trysil kommune innen 1. juni 2019.
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
1. Anders Haugen gis med hjemmel i § 6 i nasjonal Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til
bruk av snøskuter på strekningen Bergådalsvegen fra fylkesveg 570 til ca. 2
km nord for Bjørnåsbekken, og derfra opp til Fjellbu på sørsida av Fregn i
Ljørdalen. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
2. Tillatelsen gjelder for Anders Haugen og Lars Jørund Haugen, med Trond
Skåret som alternativ snøskutersjåfør.
3. Tillatelsen gjelder transport av bagasje, utstyr, ved etc. og er begrenset til
maksimum 6 turer.
4. Tillatelsen gjelder t.o.m. 30. april 2019.
5. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og
unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås. Det skal legges vekt på å begrense
kjøringen innenfor naturreservatet til et absolutt minimum.
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6. Tillatelsen fra kommunen og dispensasjonen fra nasjonalparkstyret skal
medbringes under kjøring, og forevises på oppfordring fra politi eller oppsyn.
7. Det skal føres kjørebok for all kjøring i henhold til denne tillatelsen. Utfylt
kjørebok skal sendes Trysil kommune innen 1. juni 2019.

PS 19/8 Motorferdsel i utmark vintersesongen 2018/19 Tillatelse til bruk av løypemaskin for preparering av deler av
snøskuterled vinteren 2019
Rådmannens innstilling:
Ljøradalen Snøscooterklubb gis med hjemmel i § 6 i nasjonal Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av
løypemaskin på strekningen fra høyspentledning på gårds- og bruksnr. 9/62, til
Smolfallskoia.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder for Ljøradalen Snøscooterklubb og deres
dugnadsmannskaper.
2. Tillatelsen gjelder preparering av snøskuterleden i perioder hvor vær- og
føreforhold gjør bruk av løypemaskin mer egnet enn snøskuter.
3. Tillatelsen gjelder t.o.m. 30. april 2019.
4. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og
unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås.
Tillatelsen fra kommunen skal medbringes under kjøring, og forevises på
oppfordring fra politi eller oppsyn.
Det skal føres kjørebok for all kjøring i henhold til denne tillatelsen. Utfylt
kjørebok skal sendes Trysil kommune innen 1. juni 2019.
Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 30.01.2019:
Ljøradalen Snøscooterklubb gis med hjemmel i § 6 i nasjonal Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av
løypemaskin på strekningen fra høyspentledning på gårds- og bruksnr. 9/62, til
Smolfallskoia.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder for Ljøradalen Snøscooterklubb og deres
dugnadsmannskaper.
2. Tillatelsen gjelder preparering av snøskuterleden i perioder hvor vær- og
føreforhold gjør bruk av løypemaskin mer egnet enn snøskuter.
3. Tillatelsen gjelder t.o.m. 30. april 2019.
4. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og
unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås.
Tillatelsen fra kommunen skal
medbringes under kjøring, og forevises på oppfordring fra politi eller oppsyn.
Det skal føres kjørebok for all kjøring i henhold til denne tillatelsen. Utfylt kjørebok
skal sendes Trysil kommune innen 1. juni 2019.

