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46/20
Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 2021 – 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling
Behandling:
Valgkomiteens forslag til meddommere til jordskifteretten:

1. Stian Greni
2. Jan Moen
3. Tove Hegseth
4. Mari Bollingmo
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Meddommere til jordskifteretten for perioden 2021 – 2024:

1. Stian Greni
2. Jan Moen
3. Tove Hegseth
4. Mari Bollingmo

47/20
Valg av meddommere til Frostating Lagmannsrett for perioden 2021 – 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling
Behandling:
Valgkomiteens forslag til meddommere til Frostating Langmannsrett:

1. Ole Anders Holden
2. Jan Moen
3. Annie Tamlag
4. Eva Helen Dille
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Meddommere til Lagmannsretten for perioden 2021 - 2024:
1. Ole Anders Holden
2. Jan Moen
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3. Annie Tamlag
4. Eva Helen Dille

48/20
Valg av meddommere til tingretten for perioden 2021 – 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling
Behandling:

Valgkomiteens forslag til meddommere til tingretten:
1. Anders Grøtådal
2. Jan Tore Næss
3. Anders Hegseth
4. Hanne Døhl
5. Stine Mari Storrø Olsen
6. Kari Paula Lundereng
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Meddommere til tingretten for perioden 2021 – 2024:
1. Anders Grøtådal
2. Jan Tore Næss
3. Anders Hegseth
4. Hanne Døhl
5. Stine Mari Storrø Olsen
6. Kari Paula Lundereng
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49/20
Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 - Holtålen
kommunes forslag til skjønnsmedlemmer
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling
Behandling:
Valgkomiteens forslag til skjønnsmedlemmer:

1. Jon Martin Brørs
2. David Engan
3. Anders Grøtådal
4. Hans Grøt
5. Annie Tamlag
6. Tove Hegseth
7. Stine Mari Storrø Olsen
8. Liv Rønning
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Holtålen kommunes forslag til skjønnsmedlemmer perioden 01.01.2021 - 31.12.2024:

1. Jon Martin Brørs
2. David Engan
3. Anders Grøtådal
4. Hans Grøt
5. Annie Tamlag
6. Tove Hegseth
7. Stine Mari Storrø Olsen
8. Liv Rønning

50/20
Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.
Behandling:
Valgkomiteens forslag til medlemmer til forliksrådet:

1. Anders Brennås (leder)
2. Laila Kokkvoll
3. Torild G. Løvdal
Varamedlemmer:
1. Berit Grønli
2. Tore Børresen
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3. Ola Kirkhus
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024:

1. Anders Brennås (leder)
2. Laila Kokkvoll
3. Torild G. Løvdal
Varamedlemmer:
1. Berit Grønli
2. Tore Børresen
3. Ola Kirkhus

51/20
Valg av medlemmer til prosjektgruppe FV 30
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling
Behandling:
Forslag til medlemmer til prosjektgruppe FV 30:
Arve Hitterdal – ordfører, Per Langeng - varamedlem
Dag Knutsen – AP, Jan Arild Sivertsgård - varamedlem
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Medlemmer til prosjektgruppe FV 30:
Arve Hitterdal – ordfører, Per Langeng - varamedlem
Dag Knutsen – AP, Jan Arild Sivertsgård - varamedlem

52/20
Ruspolitiskhandlingsplan 2020 - 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Forslag til gruppe:
1 politiker
1 fra psykisk helse- og rusomsorg
1 tillitsvalgt
1 Mot-Koordinator
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1 Nav
Sekretær velges av administrasjonen.
Behandling:
Formannskapets forslag til gruppe til utforming av ruspolitiskhandlingsplan:

Liv Rønning - politiker
1 fra psykisk helse- og rusomsorg
1 tillitsvalgt
1 Mot-Koordinator
1 Nav
Sekretær
Forslaget på politiker Liv Rønning enstemmig vedtatt.
Øvrig velges av administrasjonen
Vedtak:

Gruppe til utforming av ruspolitiskhandlingsplan 2020 - 2024:
1 politiker – Liv Rønning
1 fra psykisk helse- og rusomsorg
1 tillitsvalgt
1 Mot-Koordinator
1 Nav
Sekretær velges av administrasjonen.
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53/20
Fornyelse av serverings- og skjenkebevilling av alkohol Kaffekråa
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. I samsvar med Alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – c, 4-2, 4-3 og Lokal forskrift §§
2-2, 3-1 til 3-4 gis alminnelig skjenkebevilling for Kaffekråa til skjenking i
Kaffekråas lokaler, samt avgrenset uteområde.
2. Skjenkebevillingen gjelder for øl, sterkøl, vin og brennevin innenfor
kommunens maksimaltid fram til 30.06.2024.
3. Som skjenkestyrer godkjennes Viviann Sollie f. 13.10.72 og som stedfortreder
godkjennes Hege Moan f. 01.08.71.
4. Krav til godkjent internkontroll, godkjenningen gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.
5. Serveringsbevillingen til kaffekråa er uforandret, vedtatt i kommunestyret møte
12.06.2008 sak 14/08.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. I samsvar med Alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – c, 4-2, 4-3 og Lokal forskrift §§
2-2, 3-1 til 3-4 gis alminnelig skjenkebevilling for Kaffekråa til skjenking i
Kaffekråas lokaler, samt avgrenset uteområde.
2. Skjenkebevillingen gjelder for øl, sterkøl, vin og brennevin innenfor
kommunens maksimaltid fram til 30.06.2024.
3. Som skjenkestyrer godkjennes Viviann Sollie f. 13.10.72 og som stedfortreder
godkjennes Hege Moan f. 01.08.71.
4. Krav til godkjent internkontroll, godkjenningen gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.
5. Serveringsbevillingen til kaffekråa er uforandret, vedtatt i kommunestyret møte
12.06.2008 sak 14/08.

54/20
Søknad om gjennopptagelse av skjenkebevilling Pub1 Hessdalen
Bygdeservice' lokale
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. I samsvar med Alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – c, 4-2, 4-3 og Lokal forskrift §§
2-2, 3-1 til 3-4 gis alminnelig skjenkebevilling for VisitHessdalen til skjenking i
Pub 1, samt avgrenset uteområde, innenfor stakittgjerdet.
For skjenking utenfor stakittgjerdet må det søkes om bevilling for
enkeltarrangement.
2. Skjenkebevillingen gjelder for øl, sterkøl, vin og brennevin innenfor
kommunens maksimaltid fram til 30.06.2024
3. Som skjenkestyrer godkjennes Bjørn Magnar Vik f. 11.03.79 og som
stedfortreder godkjennes Jan Moen, f. 21.09.54.
4. Krav til godkjent internkontroll, godkjennes og gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. I samsvar med Alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – c, 4-2, 4-3 og Lokal forskrift §§
2-2, 3-1 til 3-4 gis alminnelig skjenkebevilling for VisitHessdalen til skjenking i
Pub 1, samt avgrenset uteområde, innenfor stakittgjerdet.
For skjenking utenfor stakittgjerdet må det søkes om bevilling for
enkeltarrangement.
2. Skjenkebevillingen gjelder for øl, sterkøl, vin og brennevin innenfor
kommunens maksimaltid fram til 30.06.2024
3. Som skjenkestyrer godkjennes Bjørn Magnar Vik f. 11.03.79 og som
stedfortreder godkjennes Jan Moen, f. 21.09.54.
4. Krav til godkjent internkontroll, godkjennes og gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.

55/20
Søknad om salgsbevilling for alkohol Engesvolden gård
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. I samsvar med alkohollovens §§1-4b, 1-7a - c, 3-1 annet ledd, 3-7 annet ledd og
Lokal forskrift pkt. I gis Engesvolden går bevilling for salg av øl og rusbrus med
alkoholinnhold 4,7% eller lavere fra egne lokaler til privatpersoner.
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2. I samsvar med alkohollovens §§ 1-4c, 6-1 og 6-2 kan ikke salg av ufoøl til butikker
godkjennes da Engesvolden Gård ikke er registrert som grossist.
3. Bevillingen gjelder for tidsrommet fram til 30. juni 2024.
4.

Som styrer for bevillingen godkjennes Bjørn Magnar Vik f. 11.03.1979 og som
stedfortreder Jan Moen f. 21.09.1954.
Styrer og stedfortreder har ansvar for å sette seg inn i alkoholloven og lokal
forskrift om alkohol.

5.

Salg av øl og rusbrus kan foregå i tidsrommet 09.00 til 20.00 mandag til
fredag. Dag før søndag og helligdag kan salg foregå mellom 09.00 til 18.00,
alle «aftener» til 16.00, og det tillates salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 på
valgdager.

6.

Krav til godkjent internkontroll, godkjenning gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.

Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. I samsvar med alkohollovens §§1-4b, 1-7a - c, 3-1 annet ledd, 3-7 annet ledd og
Lokal forskrift pkt. I gis Engesvolden går bevilling for salg av øl og rusbrus med
alkoholinnhold 4,7% eller lavere fra egne lokaler til privatpersoner.
2. I samsvar med alkohollovens §§ 1-4c, 6-1 og 6-2 kan ikke salg av ufoøl til butikker
godkjennes da Engesvolden Gård ikke er registrert som grossist.
3. Bevillingen gjelder for tidsrommet fram til 30. juni 2024.
4.

Som styrer for bevillingen godkjennes Bjørn Magnar Vik f. 11.03.1979 og som
stedfortreder Jan Moen f. 21.09.1954.
Styrer og stedfortreder har ansvar for å sette seg inn i alkoholloven og lokal
forskrift om alkohol.

5.

Salg av øl og rusbrus kan foregå i tidsrommet 09.00 til 20.00 mandag til
fredag. Dag før søndag og helligdag kan salg foregå mellom 09.00 til 18.00,
alle «aftener» til 16.00, og det tillates salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 på
valgdager.

6.

Krav til godkjent internkontroll, godkjenning gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.
Side 11 av 20

56/20
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling av alkohol MELTEM PIZZA & GRILL
Mahmut Ergün
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. I samsvar med Alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – c, 4-2, 4-3 og Lokal forskrift §§ 2-2, 3-1
til 3-4 gis Meltem Pizza & Grill Mahmut Ergün alminnelig skjenkebevilling i Meltem’s
Restaurant & Pizzeria, samt avgrenset uteområde, som utgjør 90m2.

For skjenking på området utenfor dette må man søke om bevilling for enkelt
arrangement.
2. Skjenkebevillingen gjelder for øl, sterkøl, vin og brennevin innenfor kommunens
maksimaltid fram til 30.06.2024.
3. Som skjenkestyrer godkjennes Mahmut Ergün, f. 12.09.64 og som stedfortreder
godkjennes Yuliya Korotka, f. 24.09.78

4. Krav til godkjent internkontroll, godkjenningen gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.

Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I samsvar med Alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – c, 4-2, 4-3 og Lokal forskrift §§ 2-2, 3-1
til 3-4 gis Meltem Pizza & Grill Mahmut Ergün alminnelig skjenkebevilling i Meltem’s
Restaurant & Pizzeria, samt avgrenset uteområde, som utgjør 90m2.

For skjenking på området utenfor dette må man søke om bevilling for enkelt
arrangement.
2. Skjenkebevillingen gjelder for øl, sterkøl, vin og brennevin innenfor kommunens
maksimaltid fram til 30.06.2024.
3. Som skjenkestyrer godkjennes Mahmut Ergün, f. 12.09.64 og som stedfortreder
godkjennes Yuliya Korotka, f. 24.09.78

4. Krav til godkjent internkontroll, godkjenningen gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.
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57/20
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling i Stentrøstuggu 2020 - 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. I samsvar med Alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – c, 4-2, 4-3 og Lokal forskrift §§ 2-2,
3-1 til 3-4
gis alminnelig skjenkebevilling i Stenstrøstuggus lokaler, samt avgrenset uteområde.
Som avgrenset området godkjennes «platting» på fremsiden av lokalet.
For skjenking på området utenfor dette må man søke om bevilling for enkelt
arrangement.
2. Skjenkebevillingen gjelder for øl, sterkøl, vin og brennevin innenfor kommunens
maksimaltid fram til 30.06.2024
3. Som skjenkestyrer godkjennes Håvar Sørdal og som stedfortreder godkjennes
Berit
Ryttervold.
4. Krav til godkjent internkontroll, godkjenningen gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. I samsvar med Alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – c, 4-2, 4-3 og Lokal forskrift §§ 2-2,
3-1 til 3-4
gis alminnelig skjenkebevilling i Stenstrøstuggus lokaler, samt avgrenset uteområde.
Som avgrenset området godkjennes «platting» på fremsiden av lokalet.
For skjenking på området utenfor dette må man søke om bevilling for enkelt
arrangement.
2. Skjenkebevillingen gjelder for øl, sterkøl, vin og brennevin innenfor kommunens
maksimaltid fram til 30.06.2024
3. Som skjenkestyrer godkjennes Håvar Sørdal og som stedfortreder godkjennes
Berit
Ryttervold.
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4. Krav til godkjent internkontroll, godkjenningen gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.

58/20
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for alkohol - Coop Oppdal AS avd. 14 Coop Marked Haltdalen 2020 - 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. I medhold av alkohollovens §§1-4b, 1-7a - c, 3-1 annet ledd, 3-7 annet ledd og
Lokal forskrift pkt. I gis Coop Oppdal BA bevilling for salg av øl og rusbrus
med alkoholinnhold 4,7% eller lavere fra egne lokaler i avdeling 14 - Coop
Marked Haltdalen.
2. Bevillingen gjelder for tidsrommet fram til 30. juni 2024.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Kristin Bendos, f. 14.08.74, og som
stedfortreder Kåre Jon Langberg, f. 28.01.53.
4. Salg av øl og rusbrus kan foregå i tiden mellom 09.00 til 20.00 mandag til
fredag. Dag før søndag og helligdag kan salg foregå mellom 09.00 til 18.00,
alle «aftener» til 16.00, og det tillates salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 på
valgdager.
5. Krav til godkjent internkontroll, godkjenning gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.

Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. I medhold av alkohollovens §§1-4b, 1-7a - c, 3-1 annet ledd, 3-7 annet ledd og
Lokal forskrift pkt. I gis Coop Oppdal BA bevilling for salg av øl og rusbrus
med alkoholinnhold 4,7% eller lavere fra egne lokaler i avdeling 14 - Coop
Marked Haltdalen.
2. Bevillingen gjelder for tidsrommet fram til 30. juni 2024.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Kristin Bendos, f. 14.08.74, og som
stedfortreder Kåre Jon Langberg, f. 28.01.53.
4. Salg av øl og rusbrus kan foregå i tiden mellom 09.00 til 20.00 mandag til
fredag. Dag før søndag og helligdag kan salg foregå mellom 09.00 til 18.00,

Side 14 av 20

alle «aftener» til 16.00, og det tillates salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 på
valgdager.
5. Krav til godkjent internkontroll, godkjenning gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.

59/20
Fornyelse av salgsbevilling for alkohol - Coop Oppdal AS avd. 17 - Coop
Marked Ålen, 2020 - 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. I samsvar med alkohollovens §§1-4b, 1-7a - c, 3-1 annet ledd, 3-7 annet ledd
og Lokal forskrift pkt. I gis Coop Oppdal BA bevilling for salg av øl og rusbrus
med alkoholinnhold 4,7% eller lavere fra egne lokaler i avdeling 17 - Coop
Marked Ålen.
2. Bevillingen gjelder for tidsrommet fram til 30. juni 2024.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Einar Haseth, f. 14.08.64, og som
stedfortreder Berit Ryttervold f. 04.06.73
4. Salg av øl og rusbrus kan foregå i tidsrommet 09.00 til 20.00 mandag til
fredag. Dag før søndag og helligdag kan salg foregå mellom 09.00 til 18.00,
alle «aftener» til 16.00, og det tillates salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 på
valgdager.
5. Krav til godkjent internkontroll, godkjenning gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. I samsvar med alkohollovens §§1-4b, 1-7a - c, 3-1 annet ledd, 3-7 annet ledd
og Lokal forskrift pkt. I gis Coop Oppdal BA bevilling for salg av øl og rusbrus
med alkoholinnhold 4,7% eller lavere fra egne lokaler i avdeling 17 - Coop
Marked Ålen.
2. Bevillingen gjelder for tidsrommet fram til 30. juni 2024.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Einar Haseth, f. 14.08.64, og som
stedfortreder Berit Ryttervold f. 04.06.73
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4. Salg av øl og rusbrus kan foregå i tidsrommet 09.00 til 20.00 mandag til
fredag. Dag før søndag og helligdag kan salg foregå mellom 09.00 til 18.00,
alle «aftener» til 16.00, og det tillates salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 på
valgdager.
5. Krav til godkjent internkontroll, godkjenning gjennomføres av Securitas på
bestilling av kommunen.

60/20
Godkjenning av vertskommuneavtale for innkjøpssamarbeid
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Holtålen kommune godkjenner formelt vertskommuneavtalen for
innkjøpssamarbeid i Værnesregionen.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Holtålen kommune godkjenner formelt vertskommuneavtalen for
innkjøpssamarbeid i Værnesregionen.

61/20
Hessdalen Vassverk SA – søknad om lån fra Risikokapitalfondet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Hessdalen Vassverk SA innvilges et lån i Risikokapitalfondet til Holtålen
kommune pålydende 250 000 kr.
2. Lånet, pålydende 250 000 kr, er avdragsfritt fra utbetalingsdato og to år fram i
tid. Deretter skal lånet nedbetales med like årlige avdrag over 10 år.
3. Lånet, pålydende 250 000 kr, er rentefritt fra utbetalingsdato og ett år fram i
tid. Deretter skal det betales renter av lånet.
4. Kommunedirektør gis fullmakt til å følge opp sikkerheten for lånebeløpet og
utsteding av gjeldsbrev.
5. Lånet oversendes deretter til kommunens låneadministrator, Lindorff, for
videre oppfølging.
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Behandling:
Kommunedirektøren trakk saken.
.
Vedtak:
Kommunedirektøren trakk saken.
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62/20
KAFFEKRÅA AS – SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Holtålen kommune bevilger 35 000 kr, til Kaffekråa AS – bedriftsutvikling i tråd
med søknad av 6. mai 2020.
2. Beløpet utbetales når relevant dokumentasjon foreligger og er tidsbegrenset til 12
måneder fra vedtaksdato. Evt. gjenstående midler blir automatisk tilbakeført
kommunalt næringsfond.
Behandling:
Endrings forslag fra formannskapet:
Kommunen bevilger kr 40 000,- til bedriftsutvikling.
Endrings forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Holtålen kommune bevilger 40 000 kr, til Kaffekråa AS – bedriftsutvikling i tråd
med søknad av 6. mai 2020.
2. Beløpet utbetales når relevant dokumentasjon foreligger og er tidsbegrenset til 12
måneder fra vedtaksdato. Evt. gjenstående midler blir automatisk tilbakeført
kommunalt næringsfond.

63/20
Søknad om oppføring av frittstående uthus Morten Evjen - 169/7
Rådmannens forslag til vedtak:

Holtålen kommune viser til saksopplysningene/ vurderingene og gir med hjemmel i
plan- og bygningsloven §19-2 dispensasjon for oppføring av uthus på GID 169/7 i
samsvar med søknad mottatt Holtålen kommune den 23.01.2020 på følgende vilkår:
1. Tiltaket skal få utførelse i tråd Nasjonalparkstyrets vedtak i saken.
2. Uthuset får farge i tråd med søknad.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Holtålen kommune viser til saksopplysningene/ vurderingene og gir med hjemmel i
plan- og bygningsloven §19-2 dispensasjon for oppføring av uthus på GID 169/7 i
samsvar med søknad mottatt Holtålen kommune den 23.01.2020 på følgende vilkår:
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1. Tiltaket skal få utførelse i tråd Nasjonalparkstyrets vedtak i saken.
2. Uthuset får farge i tråd med søknad.

64/20
Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Nordre Hollen GID 73/1 Vegard Schjølberg
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1, 2, 9 og 11 innvilger Holtålen kommune
Vegard Schjølberg konsesjon på erverv av eiendommen Nordre Hollen gnr 73 bnr 1 i
Holtålen kommune.
Vilkår for konsesjon:
-Personlig boplikt for eier. Eiendommen må brukes som helårsbolig. Søker må
bosette seg på bruket innen ett år etter overdragelse, og selv bebo eiendommen i
minst 5 år.
-Eiendommens dyrkajord skal ikke brukes til annet enn landbruksformål.
-Dyrkajorda skal holdes i hevd.
Holtålen kommune gjør oppmerksom på det forvalteransvar som pålegges eiere av
landbrukseiendommer jf. jordloven og skogbruksloven.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1, 2, 9 og 11 innvilger Holtålen kommune
Vegard Schjølberg konsesjon på erverv av eiendommen Nordre Hollen gnr 73 bnr 1 i
Holtålen kommune.
Vilkår for konsesjon:
-Personlig boplikt for eier. Eiendommen må brukes som helårsbolig. Søker må
bosette seg på bruket innen ett år etter overdragelse, og selv bebo eiendommen i
minst 5 år.
-Eiendommens dyrkajord skal ikke brukes til annet enn landbruksformål.
-Dyrkajorda skal holdes i hevd.
Holtålen kommune gjør oppmerksom på det forvalteransvar som pålegges eiere av
landbrukseiendommer jf. jordloven og skogbruksloven.

65/20
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Søknad om dispensasjon - Tilbygg til hytte GID146/18
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Holtålen kommune viser til saksopplysningene/ vurderingene og gir med hjemmel i
plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon for riving av anneks, samt tilbygg til hytte
på GID 146/18 i tråd med søknad mottatt den 07.05.2020.
Igangsettingstillatelse behandles administrativt i etterkant.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Holtålen kommune viser til saksopplysningene/ vurderingene og gir med hjemmel i
plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon for riving av anneks, samt tilbygg til hytte
på GID 146/18 i tråd med søknad mottatt den 07.05.2020.
Igangsettingstillatelse behandles administrativt i etterkant.

66/20
Regnskap og Årsmelding for 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes.
2. Det avsettes kr 39.430 til ubundet disposisjonsfond «Snøscooterløyper»
3. Netto udisponert overskudd på kr 1.462.278 avsettes til ubundet
disposisjonsfond.
Behandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes.
2. Det avsettes kr 39.430 til ubundet disposisjonsfond «Snøscooterløyper»
3. Netto udisponert overskudd på kr 1.462.278 avsettes til ubundet
disposisjonsfond.
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