PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 12.10.16

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 12.10.16.
Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent.
Sak 62.16
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 24.08.16.
Saklista for møtet ble godkjent. Protokoll fra fjellstyremøte den 24.08.16. ble godkjent.

Sak 63.16
Ark 335.2
Klage på vedtak i sak 58.16: Tilleggsjord Valdalen
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Fjellstyret opprettholder sitt vedtak i sak 58.16 om utvisning av tilleggsjord til
Valdalen gnr 164 bnr 57.
2. Saken oversendes Statens Landbruksforvaltning for avgjørelse.
Ristin Mortensson ba om å bli kjent inhabil i sak 63.16, med begrunnelse av at hun sitter i
distriktsstyret og er således også klager. Hun fratrådet møtet under behandling av dette. Under
tvil kjente fjellstyret Ristin Mortensson habil.
I forkant av behandlingen av sak 63.16 gjorde fjellstyret en vurdering av spørsmålet om
Svahken sijte er klageberettiget i denne saken. Fjellstyret konkluderte med at de er
klageberettiget.
Ristin Mortensson fremmet følgende forslag:
Klagen tas til følge. Det vises til Lars Ivar Danielsens forslag i sak 58.16.

Ved votering fikk administrasjonens forslag 4 stemmer, mens Mortenssons forslag fikk 1
stemme. Administrasjonens forslag til vedtak ble dermed vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
1. Fjellstyret opprettholder sitt vedtak i sak 58.16 om utvisning av tilleggsjord til
Valdalen gnr 164 bnr 57.
2. Saken oversendes Statens Landbruksforvaltning for avgjørelse.
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Sak 64.16
Ark 137
Søknad om etablererstipend småfehold – Fanny Tollebeke
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Fanny Tollebeke om etablerstipend småfehold innvilges med kr 33 000,, og belaster Bidragsbudsjett 2016 næring småfehold.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2016 inkl. regler».

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:
Fjellstyret stiller seg positivt til tiltaket og vil berømme dette. Fjellstyret har imidlertid
som villkår at det må dokumenters en avgiftspliktig omsetning på minimum kr
50 000,- (pkt 12 i fjellstyrets Bidragsbudsjett 2016). Første mulighet for bidrag vil
derfor, i dette tilfellet, være i 2017 og deretter i de 4 påfølgende år. Dette under
forutsetning av at bidragsbudsjettet videreføres.

Fjellstyrets vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
Fjellstyret stiller seg positivt til tiltaket og vil berømme dette. Fjellstyret har imidlertid
som villkår at det må dokumenters en avgiftspliktig omsetning på minimum kr
50 000,- (pkt 12 i fjellstyrets Bidragsbudsjett 2016). Første mulighet for bidrag vil
derfor, i dette tilfellet, være i 2017 og deretter i de 4 påfølgende år. Dette under
forutsetning av at bidragsbudsjettet videreføres.

Sak 65.16
Ark 137
Søknad om etablererstipend småfehold/hjorteoppdrett
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Gudmund Waldal om etablerstipend småfehold innvilges med kr
33 000,-, og belaster Bidragsbudsjett 2016 næring småfehold.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2016 inkl. regler».

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:
Fjellstyret stiller seg positivt til tiltaket og vil berømme dette. Fjellstyret har imidlertid
som villkår at det må dokumenters en avgiftspliktig omsetning på minimum kr
50 000,- (pkt 12 i fjellstyrets Bidragsbudsjett 2016). Første mulighet for bidrag vil
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derfor, i dette tilfellet, være i 2017 og deretter i de 4 påfølgende år. Dette under
forutsetning av at bidragsbudsjettet videreføres.

Fjellstyrets vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
Fjellstyret stiller seg positivt til tiltaket og vil berømme dette. Fjellstyret har imidlertid
som villkår at det må dokumenters en avgiftspliktig omsetning på minimum kr
50 000,- (pkt 12 i fjellstyrets Bidragsbudsjett 2016). Første mulighet for bidrag vil
derfor, i dette tilfellet, være i 2017 og deretter i de 4 påfølgende år. Dette under
forutsetning av at bidragsbudsjettet videreføres.

Sak 66.16
Ark 317
Uttalelse: avklaring om båthus/koie ved Femundselva
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Fjellstyret kan for sin del godkjenne at det opprettes en erklæring om avgiftsfritt feste
for koie ved Myrstadvelta som knyttes opp mot gården Myrstad (434/161/81). Retten
til båthus faller dermed bort.

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes. Fjellstyret foretar en befaring så raskt som mulig.

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
Saken utsettes. Fjellstyret foretar en befaring så raskt som mulig.

Sak 67.16
Ark 317
Uttalelse: spørsmål om salg av eiendommen Rydland.
Administrasjonens forslag til uttalelse:
1. Engerdal Fjellstyre godkjenner for sin del omarrondering som foreslått og endring av
matrikkel slik at gnr 161 bnr 70 Rydland defineres som en landbrukseiendom på inntill
16 daa.
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2. Under forutsetning av at eiendommen Rydland defineres som en landbrukseiendom,
godkjenner Engerdal fjellstyre at inntill 16 daa av statsallmenningsgrunn kan selges
som foreslått.

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak blir dermed som
følger:
Fjellstyrets vedtak:
1. Engerdal Fjellstyre godkjenner for sin del omarrondering som foreslått og endring av
matrikkel slik at gnr 161 bnr 70 Rydland defineres som en landbrukseiendom på inntill
16 daa.
2. Under forutsetning av at eiendommen Rydland defineres som en landbrukseiendom,
godkjenner Engerdal fjellstyre at inntill 16 daa av statsallmenningsgrunn kan selges
som foreslått.

Sak 68.16
Ark 317
Uttalelse: Eiendomsgrense bussgarasje Husfloen.
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre kan etter Fjellovens § 13 ikke se at hele eller deler av eiendommen
161/1 kan selges som tomt til fritidsformål. Fjellstyret anbefaler derfor at det opprettes
et punktfeste for fritdshus på eiendommen. Samtidig gjøres det nødvendige avtaler om
adkomst, parkering samt vann og avløp som eventuelt måtte berøre arealer utenfor
festepunkt og/eller naboeiendommer.

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtak. Fjellstyrets vedtak blir dermed som
følger:
Fjellstyrets vedtak:
Engerdal fjellstyre kan etter Fjellovens § 13 ikke se at hele eller deler av eiendommen
161/1 kan selges som tomt til fritidsformål. Fjellstyret anbefaler derfor at det opprettes
et punktfeste for fritdshus på eiendommen. Samtidig gjøres det nødvendige avtaler om
adkomst, parkering samt vann og avløp som eventuelt måtte berøre arealer utenfor
festepunkt og/eller naboeiendommer.
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Sak 69.16
Ark 372.2
Uttalelse: Søknad om graving av brønn Fjellheimkoia og Røskjota.
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre vurderer søknaden om graving av brønn slik at primært burde det
vært utredet fellesløsninger for vann (kommunalt vannverk ved Fjellheimen) og avløp
med omkringliggende bebyggelse. Dette fordi koiene ligger innenfor regulert område
og avstanden til kommunalt vannledningssystem er kort. Dersom det ikke er mulig å
løse vann og avløpsspørsmålet på denne måten, kan fjellstyret sekundært godkjenne at
det graves brønn som omsøkt. Dette under forutsetning av grunneiers tillatelse og
tillatelser fra plan- og bygningsmyndigheter. I tillegg skal tiltaket gjennomføres slik at
naturverdier ikke forringes og allmennhetens tilgang til strandsonen langs
Femundselva ikke begrenses.

Reidar Åsgård fremmet følgende endringsforslag til administrasjonens forslag (siste del av
adm forslag strykes):
Engerdal fjellstyre vurderer søknaden om graving av brønn slik at primært burde det
vært utredet fellesløsninger for vann (kommunalt vannverk ved Fjellheimen) og avløp
med omkringliggende bebyggelse. Dette fordi koiene ligger innenfor regulert område
og avstanden til kommunalt vannledningssystem er kort. Dersom det ikke er mulig å
løse vann og avløpsspørsmålet på denne måten, kan fjellstyret sekundært godkjenne at
det graves brønn som omsøkt. Dette under forutsetning av grunneiers tillatelse og
tillatelser fra plan- og bygningsmyndigheter. I tillegg skal tiltaket gjennomføres slik at
naturverdier ikke forringes og allmennhetens tilgang til strandsonen langs
Femundselva ikke begrenses.

Ved votering fikk administrasjonens forslag 1 stemme mens forslaget fra Reidar Åsgård fikk
4 stemmer. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
Engerdal fjellstyre vurderer søknaden om graving av brønn slik at primært burde det
vært utredet fellesløsninger for vann (kommunalt vannverk ved Fjellheimen) og avløp
med omkringliggende bebyggelse. Dette fordi koiene ligger innenfor regulert område
og avstanden til kommunalt vannledningssystem er kort.
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Sak 70.16
Ark 372.2
Uttalelse: Søknad om graving av vanledning til hytte ved Hølbekken.
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at det anlegges vannledning som omsøkt
fram til hytte ved Hølbekken. Det forutsettes at gravearbeider i bekken utføres utenom
gyteperioden for ørret.

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som
følger:
Fjellstyrets vedtak:
Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at det anlegges vannledning som omsøkt
fram til hytte ved Hølbekken. Det forutsettes at gravearbeider i bekken utføres utenom
gyteperioden for ørret.

Sak 71.16
Ark 112
Økonomirapport 2. tertial 2016
Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 31.08.2016 til etterretning.
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som
følger:
Fjellstyrets vedtak:
Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 31.08.2016 til etterretning.

Sak 72.16
Ark 362.2
Angående gjenreising av Daniel Mortenssons gamle vinterboplass
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal Fjellstyre har ingen innvendinger mot at Daniel Mortenssons gamle
vinterboplass gjenreises med to nye bygninger på ny plassering. Dette under
forutsetning av at vanntilførselen til gården Kjerran ikke påvirkes negativt. Dersom så
er tilfelle mener Fjellstyret at det er tiltakshaver som er ansvarlig for å rette opp skade
og sørge for at Kjerran har forsvarlig vanntilførsel.
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Ristin Mortensson ba om å få sin habilitet vurdert. Hun fratrådte møtet ved behandling av
habilitetsspørsmålet. Fjellstyret kjente Mortensson habil i saken.
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
Engerdal Fjellstyre har ingen innvendinger mot at Daniel Mortenssons gamle
vinterboplass gjenreises med to nye bygninger på ny plassering. Dette under
forutsetning av at vanntilførselen til gården Kjerran ikke påvirkes negativt. Dersom så
er tilfelle mener Fjellstyret at det er tiltakshaver som er ansvarlig for å rette opp skade
og sørge for at Kjerran har forsvarlig vanntilførsel.
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