
Sak:  FORM 1/17 19.01.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 16/1272  

 SØKNAD OM DISPENSASJON -TILBYGG HYTTE  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Toril Eva Steien 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål 

for oppføring av tilbygg på inntil 50 m2 BYA på eiendommen gnr. 19 bnr. 12 i Alvdal.  

 

2. Det gis videre dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for oppføring av uthus 

på inntil 15 m2 BYA på samme eiendom. 

 

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at 

det foreligger klart større fordeler enn ulemper i saken. 

 

Merknad: 

 

Sak:  FORM 23/17 11.05.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/434  

 MOTORFERDSEL - BRUK AV MOTORBÅT PÅ SAVALEN  

Ansvarlig: Rådmannen / Landbruk og miljø / Tale Nedberg 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, gir Savalen drift v/ Trond Ola Hektoen tillatelse til 

bruk av motorbåten Saval1 på Savalen i tidsperioden 1. juni og 30. september 2017-

2018 mellom klokka 10.00 og 18.00. I tillegg gis det tillatelse til seks turer mellom 

klokka 18.00 og 24.00 per sommersesong 

 

2. Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

 Savalen fiskeforening skal varsles i forkant av hver tur etter kl. 18.00  

 Saval1 skal følge en fastsatt kjørerute avtalt med Savalen fiskeforening 

 
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, 

Alvdal kommune § 6, og begrunnes med at en utvidelse av gjeldene tillatelse er å anse 

som et særlig behov 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 2/17 19.01.2017 



Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 16/1140  

 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - OPPARBEIDELSE AV VEG 

OVER GNR 20/14 TIL FRITIDSEIENDOM GNR./BNR. 20/189  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Toril Eva Steien 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, gir dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 

for bygging av veg fra til fritidseiendommen gnr./bnr. 20/189 i Alvdal. 

 

2. Det er en forutsetning for dispensasjonen at vegen opparbeides til bilvegstandard med 

framkommelighet for vanlig personbil. 

 

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at 

fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene.  

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 3/17 19.01.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 15/100  

 SØKNAD OM FORLENGET ARBEIDSFRIST FOR INNVILGET 

TILSKUDD, GARDVIKÅSEN GRUNNEIERLAG  

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Per Arne Aaen 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet imøtekommer søknad fra Gardvikåsen Grunneierlag om utsatt frist for 

gjennomføring av prosjektet i henhold til formannskapets vedtak 16/15.  

Ny frist settes til 1. januar 2019. 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 4/17 19.01.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. 

 

Iverksatt:  



 

Arkivsak: 16/1415  

 HØRING - HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2018-2021(23)  

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Per Arne Aaen 

 

Vedtak: 

Alvdal kommune, kommunestyret, avgir følgende høringsuttalelse til Handlingsprogram for 

fylkesveger 2018 – 2021(23): 

1. Utbedring av kulvert under jernbanen på FV681 framskyndes til gjeldende planperiode 

2018-2021, og inkludere gang og sykkelvei fra Shellkrysset, gjennom undergang og opp til 

Thorsheimkrysset. 

2. Gang og sykkelvei på strekningen fra kryss FV29 - FV684 (Sølndalsveien) langs FV 684 

(Plassmoen) til avkjøring vei Skaret tas inn i planperioden 2018 -2021. 

Det etableres gatelys som alternative tiltak på strekningene FV691 fra RV3 

(Krokmogjelen), F 684 (Moanveien) til avkjøring vei Skaret og strekningen FV681 

avkjøring Thorsheimveien – avkjøring Tronsvanglia.  

3. Uttalelsen er begrunnet i saksutredningen. 

4. Kommunestyret minner om tidligere vedtak i sak 36/16 vedrørende  nedsatt hastighet til 60  

     Km/ t  på Fv 681, strekningen Thorsheimkrysset til Tronsligarasjen. 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 5/17 19.01.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt ansvarlig myndighet. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/30  

 HØRING- TILTAKSPLAN FOR HEDMARK TRAFIKK FKF 2018 - 2021  

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Per Arne Aaen 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret i Alvdal gir følgende høringsuttalelse til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 

FKF 2018 – 2021: 

1. Kollektivtilbudet må så langt som mulig utvikles å gi et tilbud som stimulerer til aktiv bruk 

og redusert biltrafikk.  

2. Tilstrekkelige og gode busstilbud som dekker behovet for transport for alle som pendler ut 

og inn, spesielt til Tynset. Kollektivtilbudet er blant annet særdeles viktig for å sikre god 

integrering av flyktninger. 

3. Alvdal Kommune ber om ny satsing på bestillingstransport. 

 

 

Merknad: 

 

 



Sak:  FORM 6/17 16.02.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt Hedmark trafikk. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 10/1096  

 REGULERINGSPLAN FOR STORSTEIGEN  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Hilde Aanes 

 

Vedtak: 

Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak:  

Kommunestyret vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljreguleringsplan for 

Storsteigen og omkringliggende areal, Plan-id R30 med  

1. Plankart datert 03.02.17  

2. Reguleringsbestemmelser datert 03.02.17  

3. Planbeskrivelse datert 03.02.17  

4. Ros-analyse datert 03.02.17  

5. Illustrasjonsplan datert 15.09.16 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 7/17 16.02.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt Hedmark fylkeskommune. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/121  

 TRONFJELL - TILRETTELEGGING FOR VIDEREUTVIKLING SOM 

FYRTÅRN  

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Per Arne Aaen 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Alvdal ser det som viktig å bygge videre på Tronfjell som et attraktivt og 

tilgjengelig fyrtårn i Alvdal. Alvdal kommune ønsker å støtte opp om det arbeidet som er 

dratt i gang med å tilrettelegge for økt aktivitet. 

2. En jordskiftesak for å fastsette grenser mellom sameiene i Tron, opprette styrer i de ulike 

områdene og nedfelle vedtekter støttes med inntil kr. 100.000 fra kommunens Kraftfond. 

Kostnader utover kr. 100.000, eller kostnader utover faste saksgebyrer til jordskifteretten 

dekkes av rettighetshaverne selv. 

3. Arbeidet med å prosjektering av nytt utkikkspunkt på Trontoppen og gjennomføring av 

forprosjekt som blant annet avklarer videre finansiering og gjennomføring støttes med 

inntil kr. 100.000 fra kommunens Kraftfond. 

4. Utarbeidelse av informasjon og etablering av fast informasjonstavle på Trontoppen 

gjennomføres før sommersesongen 2017. Det settes av inntil kr. 50.000 til tiltaket som 

belastes kommunens Kraftfond. 



5. Det utarbeides i samråd med rette myndigheter en ny skiltplan for Trontoppen som 

attraksjon fra riksvei 3. Det søkes å bruke brune skilt. 

 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 8/17 16.02.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. Arbeid under uttførelse.  

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 16/1352  

 SALG AV GLIMT  

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Per Arne Aaen 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret stadfester at eiendommen gnr. 9 bnr. 39, Glimt, reguleres til 

boligformål i pågående planarbeid. 

2. Eiendommen legges ut for salg ved åpen budrunde med utgangspunkt i gjennomført 

markedstakst. 

3. Endelig salg legges frem for godkjenning i kommunestyret. 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 9/17 16.02.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. Eiendom solgt og rehabilitert. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 16/1334  

 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN 

GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Toril Eva Steien 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

LNF - formål på eiendommen gnr. 16 bnr. 59 i Alvdal.  

 

2. Vedtaket er fattet med hjemmel kommuneplanen for Alvdal samt plan- og bygningsloven 

§ 19-2 og begrunnes med at det ikke foreligger klart større fordeler enn ulemper i saken.    

 

Merknad: 

 

 



Sak:  FORM 10/17 16.02.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. Vedtak påklaget i senere sak. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 16/951  

 SAKSFRAMLEGG - BRUKRASJONALIERING AV GNR/BNR  20/11 

M.FL.  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Finn Mortensen 

 

Vedtak: 

 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av 

inntil 5 dekar stor parsell med påstående gardsbebyggelse til boligformål fra 

eiendommen gnr/bnr 20/11  

 

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av 

inntil 1 dekar stor parsell med påstående seterbebyggelse til fritidsformål fra gnr/bnr 

7/102 m.fl.   

 

3. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling 

øvrige arealer, dvs. dyrka mark, skog og utmarksteiger som tilleggsarealer til 

gardsbruk i drift. Teigenes arealformål skal opprettholdes. Beite, jakt og 

fiskerettigheter følger utmarkseiendommen. 

 

4. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og 

bygningslovens § 19-2 mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og setertunet 

til fritidsformål.  

 

5. Fradelt parseller med gardsbebyggelse og seterbebyggelse må sikres adkomst iht. plan- 

og bygningslovens § 27-4. Det vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. 

vannforsyning og avløp.  

 

6. Det vises ellers til vedtak etter jordlovsbehandling 19.12.2016 i sak nr. 16/1022 og 

kommunedelplanens bestemmelser.  

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 11/17 16.02.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 16/1221  

 STRATEGISK PLAN REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN - 

INVITASJON TIL HØRING  



Ansvarlig: Rådmannen /   / Erling Straalberg 

 

Vedtak: 

Alvdal kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017- 

2021 med handlingsplan for 2017-2018, og har ingen konkrete endringsforslag. 

 

Noen generelle kommentarer: 

• Det bør skilles tydeligere mellom oppgaver som bør ligge til regionrådet og oppgaver 

som bør løses av kommunenes næringsapparat og Rørosregionen næringshage 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 12/17 16.03.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt Regionrådet. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 14/179  

 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTUMILJØER 

NY FØRSTE GANGS BEHANDLING, FØR NY HØRING OG 

OFFENTLIG ETTERSYN 

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Hilde Aanes 

 

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Alvdal og Tynset med tiltaksplan og 

vedlegg 1 og 2 legges ut til offentlig ettersyn, i seks uker.  

 

Kulturminneplanens bestemmelser § 13, vedrørende vernekategori 2, endres tilfølgende: 

 

§ 13 På eiendommer med enkeltminner av vernekategori 2 bør nybygg og tilbygg på ikke-

verneverdig bebyggelse, såframt det er praktisk mulig eller økonomisk forsvarlig, 

underordnes kulturminnets størrelse, struktur og lesbarhet. Eventuelle innslag av 

moderne materialer og stiluttrykk bør forsøkes harmonisert med stedets særpreg og 

tradisjonelle byggeskikk.  

 

Punkt 5.4.7 Kommunikasjon og samferdsel. 

Stasjonsanlegg Barkald, bygg nr. 155109912 tas ut av verneplan. 

Kapittel om jernbane side 56 – Setningene 10 og 11 tas ut. Setning 12 

omskrives til: 

Barkald stasjon ble satt opp i tømmer, men utvendig donesert eller rappet. 

Tømmeret ble utvendig pusset med ei blanding av leire, kalk og et bindemiddel 

slik at det ble seende ut som et murbygg. Modell av stasjonsområdet er utstilt 

på Jernbanemuseet på Hamar. 

 Side 57: 

Aktuelle kulturminner: 

Barkald stasjon strykes 



 

Saken kunngjøres pr. brev for eiendomsbesittere innen vernekategori 1 og 2.  

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 13/17 16.03.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Plan ferdigstilt. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/268  

 UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I ALVDAL KOMMUNE 2017 TIL 2022  

Ansvarlig: Rådmannen / Landbruk og miljø / Tale Nedberg 

 

Vedtak: 

Alvdal kommune, formannskapet, sender følgende forskrift ut på høring, med frist for 

uttalelse 6. april 2017: 

 

FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I ALVDAL KOMMUNE, HEDMARK 

 

Fastsatt av Alvdal kommune dd.mm.2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og 

fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 

31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og 

fangst av vilt (viltloven). 

 

§ 1. Utvida jakttid på bever  

 Jakttida for bever i Alvdal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 

15.mai 

§ 2. Ikrafttreden  

 Denne forskrift trer i kraft straks 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 14/17 16.03.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak kunngjort offentlig.  

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/149  

 SØKNAD OM STØTTE TIL VELDEDIGHETSKONSERT ALVDAL 

BLANDETKOR 

Ansvarlig: Rådmannen / Enhet kultur / Gunn S. Hvamstad 



 

Vedtak: 

Alvdal kommune innvilger Blandetkorets søknad om økonomisk støtte til utgifter i 

forbindelse med  planlagt veldedighetskonsert for MS-saken. Kommunen bidrar med støtte til 

utgiftene, med kr 25.000,-.  

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 15/17 20.04.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. Støtte utbetalt. Konsert gjennomført.  

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 15/108  

 EIERSKAPSMELDING FOR ALVDAL KOMMUNE  

Ansvarlig: Rådmannen /   / Erling Straalberg 

 

Vedtak: 

Alvdal kommune, kommunestyret, vedtar eierskapsmelding for Alvdal kommune.  

Det gjennomføres folkevalgtopplæring med tema «Anbefalinger om eierstyring, 

selskapsledelse og kontroll» i regi av KS i løpet av høsten 2017 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 16/17 20.04.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Operativt som styringsdokument. 

 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/117  

 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDERE UTVIKLING, LIVESTOCK 

EVENT LIVESTOCK 2017 

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Per Arne Aaen 

 

Vedtak: 

1. Livestock Event innvilges kr. 80.000 i støtte til etablering av Kalvstock som del av 

Livestockfestivalen. 

2. Beløpet belastes kommunens Kraftfond. 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 17/17 20.04.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. Midlert utbetalt i henhold til søknad.  



 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/312  

 REGULERINGSENDRING - PLASSEN INDUSTRIOMRÅDE PLANID 

R33A PRINSIPPSAK 

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Hilde Aanes 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet ber administrasjonen foreta en mindre endring av 

Detaljreguleringsplanen for Plassen industriområde, R33.   

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14, samt politisk 

del.regl. pkt 4-5. 

3. Vedtaket begrunnes med at en endring ikke vil bryte med hovedprinsippene i 

gjeldende plan, og vil gi en bedre utnyttelse av næringsarealet innenfor planen. 
4. Kostnadene ved reguleringsendringen tas av kommunen og dekkes over driftsbudsjettet til 

Plan, byggesak og geodata.  

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 18/17 20.04.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt partsinteressenter. Plan er operativ.  

 

Iverksatt:  

 

 

 

 

Arkivsak: 14/596  

 DETALJREGULERING SJULHUSVANGEN ØVRE - PRINSIPPSAK  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Hilde Aanes 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet foreslår at Kommunestyret tar søknad fra Sjulhusvangen grunneierlag 

om utvidelse av område Byggeområde for fritidsbebyggelse S1 for å utarbeide 

detaljreguleringsplan for Sjulhusvangen hyttefelt, Plan-ID 201503, til behandling.  

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 4-2.  

3. Vedtaket begrunnes med at planforslaget er i tråd med hovedtrekk og rammer i 

godkjent arealdel til kommuneplan, og at en gjennom krav til behandling etter 

Forskrift om konsekvensutredninger vil sikre en bærekraftig behandling av området.  

4. Kommunestyret i Alvdal gir Sjulhusvangen grunneierlag dispensasjon fra krav til 

utbyggingsavtale med Alvdal kommune, jf. Kommuneplanbestemmelse nr. 3 i 

Kommuneplan for Alvdal 2008-2020.  

5. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1, og begrunnes med at 

kravet til utbyggingsavtale ikke lenger er aktuelt da vegen allerede er opprustet.  



6. Formannskapet oppfordre tiltakshaver til å vurdere delt formål fritids-/boligbebyggelse,  i 
den videre prosessen. 

 

 

Merknad: 

Status:     Behandlet. Vedtak meddelt søker 

 

 

 

Sak:  FORM 19/17 11.05.2017 

Kategori:  

Status: Endelig behandling i kommunestyret 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/321  

 REGNSKAP 2016  

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Kolbjørn Kjøllmoen 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommunes regnskap for 2016 godkjennes.  

2. Driftsoverskuddet på kr 11.879.350 disponeres slik:  

    Kr   9.879.350 brukes til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld. 

    Kr   2.000.000 avsettes til fond for legging av fiberkabel i Alvdal. 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 20/17 11.05.2017 

Kategori:  

Status: Endelig behandling i kommunestyret 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/234  

 ÅRSBERETNING 2016  

Ansvarlig: Rådmannen /   / Erling Straalberg 

 

Vedtak: 

Årsberetningen for Alvdal kommune – 2016, godkjennes.  

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 21/17 11.05.2017 

Kategori:  

Status: Vedtak sendt på høring. Vedtatt i senere sak. Forskrift er operativ. 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 16/235  



 FORSLAG TIL ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV 

SANITÆRT AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Kurt Olav Fossum 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, legger forslag til forskrift om utslipp og sanitært avløpsvann 

fra mindre avløpsanlegg ut til offentlig høring.  

 

2. Høringsperioden settes fra 11.05-11.08.17.  

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 22/17 11.05.2017 

Kategori:  

Status: Vedtak omgjort av fylkesmannen. Søknad avslått. Fylkesmannen har påpekt at 

kommunen har brukt feil rettsanvendelse i saken. Dette er endelig vedtak som ikke kan 

påklages.  

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 16/1334  

 SØKNAD 0M DISPENSASJON FOR Å BYGGE EIENDOMMEN 

GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Toril Eva Steien 

 

Vedtak: 

1.    Alvdal kommune, formannskapet, tar klage datert 16.03.17 fra Valborg Ligård til 

følge.  

2. Alvdal kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommunedelplanens LNF-

formål på eiendommen gnr/bnr 16/59 i Alvdal.  

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at 

dette gjelder fortetting av eksisterende hytteområde. 

4. Vedtaket skal ikke skape presedens annet enn at eventuelle framtidige 

dispensasjonssøknader må vurderes i det enkelte tilfelle.  

 

Merknad: 

 

 

 

 

Sak:  FORM 23/17 11.05.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/434  

 MOTORFERDSEL - BRUK AV MOTORBÅT PÅ SAVALEN  

Ansvarlig: Rådmannen / Landbruk og miljø / Tale Nedberg 

 



Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, gir Savalen drift v/ Trond Ola Hektoen tillatelse til 

bruk av motorbåten Saval1 på Savalen i tidsperioden 1. juni og 30. september 2017-

2018 mellom klokka 10.00 og 18.00. I tillegg gis det tillatelse til seks turer mellom 

klokka 18.00 og 24.00 per sommersesong 

 

2. Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

 Savalen fiskeforening skal varsles i forkant av hver tur etter kl. 18.00  

 Saval1 skal følge en fastsatt kjørerute avtalt med Savalen fiskeforening 

 
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, 

Alvdal kommune § 6, og begrunnes med at en utvidelse av gjeldene tillatelse er å anse 

som et særlig behov 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 24/17 15.06.2017 

Kategori:  

Status: Endelig behandling i kommunestyret 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/466  

 ØKONOMIRAPPORT 1/17  

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Kolbjørn Kjøllmoen 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar foreslåtte endringer i driftsbudsjettet slik de framgår av 

budsjettskjema 1 A og 1 B på sidene 6 og 7 i vedlagte økonomirapport og i 

saksvurderingen ovenfor. 

2. Kommunestyret vedtar foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet slik de framgår i 

punkt 1 B i vedlagte økonomirapport. 

 

Dagens drift av dagsenter for hjemmeboende demente utvides til tre dager pr uke ut 2017. 

Tilbudet vurderes på nytt når dagsenteret blir flyttet til Solsida. 

Kostnader for 2017, dekkes inn i budsjettjustering 2 – 2017. Dersom tilbudet videreføres, evt 

utvides ytterligere, legges dette inn i budsjett for 2018. 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 25/17 15.06.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/604  



 MOTOFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK - 

ALVDAL TURFORENING  

Ansvarlig: Rådmannen / Landbruk og miljø / Tale Nedberg 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, gir Alvdal turforening dispensasjon fra forbudet 

mot motorferdsel i utmark for bruk av ATV til transport av materialer og utstyr for 

vedlikehold av hytte ved Hauståsen. Transporten vil følge kjørespor fra Skjulhus 

nordøstover, før den dreier sørover mot hytta, uten spor den siste kilometer. 

 

2. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder bruk av ATV 

 Det gis dispensasjon til inntil 15 turer på barmark i 2017 og i 2018 

 Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok skal leveres Alvdal 

kommune etter endt barmarkssesong, senest 1. desember 

 Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll 

 Førere er Audun Eggset, Olav Magne Samuelshaug og Johan Ragnar Eggen 

 All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker 

 

3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte 

vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av materialer og utstyr til renovering av 

hytte å anse som et «særlig tilfelle» 

 

 

Forholdet til grunneier 

Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller 

begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. Dette betyr at det må 

innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter. 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 26/17 15.06.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/439  

 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - BARMARK - ÅGE 

LILLEEIDET  

Ansvarlig: Rådmannen / Landbruk og miljø / Tale Nedberg 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, gir Åge Lilleeidet dispensasjon fra forbudet mot 

motorferdsel i utmark for bruk av traktor til transport av materialer og utstyr for 

vedlikehold av hytte ved Fisktjønkletten. Transporten vil i Alvdal følge kjørespor fra 

Gardvikåsen mot Fisktjønkletten. 



 

2. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder bruk av traktor 

 Det gis dispensasjon til inntil fem turer på barmark i 2017 

 Det skal ikke kjøres etter 31. oktober  

 Det skal føres kjørebok som fylles ut før hver tur. Kjørebok skal leveres Alvdal 

kommune etter endt barmarkssesong, senest 1. desember 

 Dispensasjonen medbringes under kjøringa, i tilfelle kontroll 

 Førere er Åge Lilleeidet og Christian Lopez 

 All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker 

 Dersom det oppdages villrein under kjøringa skal all transport umiddelbart 

stanses, og kjørerute legges slik at eventuell villrein i området forstyrres minst 

mulig 

 

3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer og på islagte 

vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av materialer og utstyr til renovering av 

hytte å anse som et «særlig tilfelle» 

 

 

Forholdet til grunneier 

Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller 

begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. Dette betyr at det må 

innhentes tillatelse fra grunneier før transporten starter. 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 27/17 15.06.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt søker. 

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/588  

 MOTORFERDSEL - DISPENSASJON - SKADEFELLINGSLAGET  

Ansvarlig: Rådmannen / Landbruk og miljø / Tale Nedberg 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, gir skadefellingslaget for store rovdyr i Alvdal v/ Simen 

Ragnar Øren dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk snøskuter, bil, 

ATV eller traktor for transport av personell og utstyr i forbindelse med 

skadefellingsforsøk, samt oppsamling av kadaver. Transporten skal kun foregå i 

sammenheng med pågående skadefellingsforsøk og innenfor område og tidsrom definert i 

vilkår for skadefellingsforsøket. 

 

2. Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder årene 2017-2020 



 Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Alvdal kommune samt fra 

andre kommuner som deltar i det aktuelle skadefellingsforsøket 

 Kjøring på barmark skal kun foregå etter eksisterende kjørespor 

 Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll 

 Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Antall kjøretøy per dag skal 

rapporteres  

 All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker 

 

3. Vedtaket er fatta med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport i forbindelse med et 

skadefellingsforsøk er å anse som kurant dispensasjonsgrunn. 
 

 

Forholdet til grunneier 

Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller 

begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. Dette innebærer at det må 

innhentes tillatelse fra grunneier før transporten.  

 

Verneområder 

Kjøring i verneområder krever spesiell tillatelse fra vernemyndighet.  

 

 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 28/17 15.06.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Vedtak meddelt Brønnøysndregistret.  

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/583  

 SIGRID NYTRØENS LEGAT - REGNSKAP 2016  

Ansvarlig: Rådmannen / Servicekontoret / Kolbjørn Kjøllmoen 

 

Vedtak: 

Regnskap, noter og årsberetning for 2016 godkjennes. Overskuddet på kr 2.101,- tilføres 

legatets frie forvaltningskapital. 

 

Merknad: 

 

 

Sak:  FORM 29/17 15.06.2017 

Kategori:  

Status: Behandlet. Veileder brukes nå aktivt.  

Iverksatt:  

 

Arkivsak: 17/578  



 MONTERING AV SOLCELLEANLEGG - VEILEDER I FORHOLD TIL 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  

Ansvarlig: Rådmannen / Plan, byggesak og geodata / Toril Eva Steien 

 

Vedtak: 

1. Alvdal kommune, formannskapet, vedtar det framlagte forslaget til veileder for 

montering av solcelleanlegg i Alvdal kommune. 

 

2. Veilederen bygger på plan- og bygningslovens bestemmelser om fasadeendring. 

 

Merknad: 

 

 

 

 


