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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 26.04.18. 

 

Sak 28.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 13.03.18. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 13.03.18 ble godkjent.  

 

 

Sak 29.18 Ark 362/323  

Uttalelse vedr flytting av båthus Hallsteinsvika 
 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Fjellstyret mener det er problematisk å tildele tomt for båthus på statsallmenningen 

etter enkeltsøknader, og fraråder at søknaden fra Arne Elgaaen om å flytte båthustomt 

ut fra regulert område på eiendommen gnr 162 bnr 12 og inn på statsallmenningen 

imøtekommes.   

 

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse blir dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 

Fjellstyret mener det er problematisk å tildele tomt for båthus på statsallmenningen 

etter enkeltsøknader, og fraråder at søknaden fra Arne Elgaaen om å flytte båthustomt 

ut fra regulert område på eiendommen gnr 162 bnr 12 og inn på statsallmenningen 

imøtekommes.   

 

 

Sak 30.18 Ark 362  

Uttalelse vedr utegrill/bålplass Sølenstua. 
 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Anleggelsen av en grill/bålplass på statsallmenningen vest for sameiet for det tidligere 

motellbygget på Sølenstua anser fjellstyret er å ta seg til rette på statsallmenningen. 

Det foreligger ikke avtale med grunneier og det er ikke avklart i forhold til plan- og 
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bygningsloven. På bakgrunn av dette har ikke fjellstyret noen innvendiger mot at 

plassen kreves fjernet.  

Dersom grunneier og kommunen finner tiltaket såpass tilforlatelig at det kan gis 

tillatelse etter plan- og bygningsloven samt avtale med grunneier, vil ikke fjellstyret 

motsette seg dette. Fjellstyrets utgangspunkt er allikevel at det ikke skal være mulig å 

ta seg til rette på statsallmenningen uten nødvendige tillatelser, og at saken således 

ikke vil medføre noen presedens for hvordan fjellstyret vurdere slike saker i framtiden.   

 

Fjellstyret foreslo følgende endringer (i kursiv) i forslagets andre avsnitt:  

Dersom grunneier og kommunen finner tiltaket såpass tilforlatelig at det kan gis 

tillatelse etter plan- og bygningsloven samt avtale med grunneier, er fjellstyret innstilt 

på å behandle saken til uttalelse på nytt. Fjellstyrets utgangspunkt er allikevel at det 

ikke skal være mulig å ta seg til rette på statsallmenningen uten nødvendige tillatelser. 

Ved et positivt vedtak i saken påpeker fjellstyret at dette vil danne presedens for senere 

tilsvarende saker. 

 

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

uttalelse ble dermed som følger:  

Fjellstyrets uttalelse: 

Anleggelsen av en grill/bålplass på statsallmenningen vest for sameiet for det tidligere 

motellbygget på Sølenstua anser fjellstyret er å ta seg til rette på statsallmenningen. 

Det foreligger ikke avtale med grunneier og det er ikke avklart i forhold til plan- og 

bygningsloven. På bakgrunn av dette har ikke fjellstyret noen innvendiger mot at 

plassen kreves fjernet.  

Dersom grunneier og kommunen finner tiltaket såpass tilforlatelig at det kan gis 

tillatelse etter plan- og bygningsloven samt avtale med grunneier, er fjellstyret innstilt 

på å behandle saken til uttalelse på nytt. Fjellstyrets utgangspunkt er allikevel at det 

ikke skal være mulig å ta seg til rette på statsallmenningen uten nødvendige tillatelser. 

Ved et positivt vedtak i saken påpeker fjellstyret at dette vil danne presedens for 

senere tilsvarende saker. 

 

 

Sak 31.18 Ark 433  
Uttalelse vedr TV-produksjon Isteren/Bjønnberga 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendiger mot at et området øst for Isteren benyttes til 

TV-innspilling slik som skissert. Det forutsettes imidlertid at Svahken sijte gir sitt 
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samtykke til dette, samt at vernemyndigheten for Bjørnberga og Isteren naturreservat 

finner å kunne innvilge alle nødvendige tillatelser ihht til verneforskriften.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendiger mot at et området øst for Isteren benyttes til 

TV-innspilling slik som skissert. Det forutsettes imidlertid at Svahken sijte gir sitt 

samtykke til dette, samt at vernemyndigheten for Bjørnberga og Isteren naturreservat 

finner å kunne innvilge alle nødvendige tillatelser ihht til verneforskriften.  

 

 

Sak 32.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: ombygging driftsbygning – Per Martin Grøndalen 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
1. Søknaden fra Per Martin Grøndalen om midler til oppgradering av fjøs til ungdyr 

innvilges med kr 30 000,-. Beløpet anføres Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål 

m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:. 

Fjellstyret berømmer tiltaket med investering i  fortsatt storfehold. Beløpet avsatt til 

storfehold i Bidragsbudsjett 2018 er imidlertid allerede tildelt, slik at søknaden avslås.   

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Fjellstyret berømmer tiltaket med investeringi  fortsatt storfrehold. Beløpet avsatt til 

storfehold i Bidragsbudsjett 2018 er imidlertid allerede tildelt, slik at søknaden avslås.   
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Sak 33.18 Ark 137  
Søknad om tilskudd: reparasjon av Revlingen brygge – A/S Fæmund 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra A/S Fæmund om midler til reparasjoner og oppgradering av 

bryggeanlegg ved Revlingen innvilges med kr 20 000,-. Beløpet anføres 

Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1.  Søknaden fra A/S Fæmund om midler til reparasjoner og oppgradering av 

bryggeanlegg ved Revlingen innvilges med kr 20 000,-. Beløpet anføres 

Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 

 

 

 

Sak 34.18 Ark 123 Saksbeh.: OOps 
Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2017. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 

2017.   

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 

2017.   
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Sak 35.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr. etablering av hinderløype Søndre Høltjønna – Fjellheimen Leirskole 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at Fjellheimen leirskole anlegger 

aktivitetsløype ved Søndre Høltjønna som omsøkt. Søker bør etablere dialog med 

Sølenstua camp og hytter før løypa anlegges, slik at eventuelle kryssende interesser 

knyttet til dressurområdet ikke kommer i konflikt med aktivitetsløypa.  

 

Lena Øien ba om å få sin habilitet vurdert i saken, og fratrådte møtet under behandling av 

dette spørsmålet. Fjellstyret fant Lena Øien habil i saken. 

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at Fjellheimen leirskole anlegger 

aktivitetsløype ved Søndre Høltjønna som omsøkt. Søker bør etablere dialog med 

Sølenstua camp og hytter før løypa anlegges, slik at eventuelle kryssende interesser 

knyttet til dressurområdet ikke kommer i konflikt med aktivitetsløypa.  

 


