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Overhalla Kommune

Ref: 2017/6457-13. Tiltakshaver: Tommy Amdal Dato: 30.11.2017
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Klage på vedtak,

"Svar på dispensasjon - oppføring av spikerlavvo på eiendommen Bjørnes  53/2".

Svar til høringsuttalelser:

Plan- og friluftslivsforhold:

Avdelingen har ikke forstått begrepet "spikerlavvo" og har derfor valgt å se på tiltaket som etablering av

en fritidsbolig.

Tiltaket er oppsetting av en enkel lavvo, i treverk. Lavvoen er ikke isolert og det er heller ikke tilrettelagt

for overnatting. Tiltaket kan ikke sees på som en fritidsbolig/ hytte.

Avdelingen mente også at tiltaket ville privatisere området da det ikke var tilrettelagt med sti eller

adkomst.

Lavvoen vil ligge ca. ti meter unna etablert og oppmerket sti. Det er også gode muligheter for parkering

like ved Skjørlandsvegen. Disse opplysningene ble gitt etter at søknaden ble sendt.

Med avdelingens svar og nødvendige opplysninger lagt til rette, anses derfor avdelingen å være positive

til tiltaket.

Kulturminner:

Ingen kjente automatisk verna kulturminner.

Landbruksavdelingen:

Ingen merknad.



Miljøvernavdelingen:

Tiltaket vil være attraktivt for friluftslivet. I tillegg til å være en rasteplass, vil det også bli et turmål.

Lavvoen vil ligge like ved etablert sti, og vil ikke privatisere området. Hadde lavvoen derimot blitt

plassert et stykke utenfor stien uten tydelig adkomst kunne den ha blitt oppfattet som privatiserende.

Informasjon om sti og parkering gitt etter at søknad ble sendt.

Kommunalavdelingen:

pbl. § 28-1. og TEK10kap. 7.

Lavvoen blir stående på platting. Plattingen blir stående på fast grunn, fjell, og vil være hevet 10 - 20 cm

fra bakkenivå. Terrenget er flatt og er tilstrekkelig sikkert mot fare eller vesentlig ulempe som følge av

natur- eller miljøforhold.

Reind riftsavdelingen:

Avdelingen Ønsker at dagens ferdsel skal kanaliseres i allerede eksisterende og tilrettelagte løyper da de

har utfordringer med ferdsel i nærområdet, høst- og vinterstid.

Under denne perioden vil det ikke være ferdsel i traseen fra Skjørlandsvegen. Det blir ikke kjørt opp

skiløyper da terrenget ikke er egnet. Ferdselen trekkes da naturligvis mot Solem og Himovatnet. Traseen

fra Skjørlandsvegen brukes i sommerhalvåret. Ferdselen vil derfor ikke være til ulempe for reindrifta.

Videre sier avdelingen at lavvoen er et lite direkte inngrep i beiteområdet og at økt aktivitet vil gi økte

forstyrrelser på reinflokken og dens beitero under denne perioden.

Med hensyn til tiltakets størrelse anses inngrepet å være ubetydelig med tanke på beiteområdet, og som

nevnt over så vil det ikke være aktivitet i området under denne perioden.

Avdelingen nevner også at området Storfjellet (nord for omsøkt tiltak) er et fint område å holde flokken

vinterstid.

Lavvoen vil da bli stående utenfor dette området, og innenfor et område som er mindre attraktivt for

reindrifta.
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Sametinget:

kml §8 annet ledd.

Dersom det fremkommer uforutsette automatisk fredete kulturminner vil retningslinjer for dette følges.

Toven sijte v. Lars Toven:

Traseen fra Skjørlandsvegen er en allerede etablert trasé, og har eksistert over lengre tid. Det er
tilrettelagt for utfartsmuligheter Solem - Himovatnet, og det er der hovedferdselen vil være. Likevel er

det flere som ønsker  å  benytte seg av andre etablerte utfarter, som fra Skjørlandsvegen. Ingen ferdsel i
dette området under reinbeite perioden.

Vurdering fra administrasjon:

Tiltaket er tenkt plassert i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert som LNFR-område, og

der hensynet bak formålet er å bevare området først og fremst til natur- og friluftsliv, og reindrift.

Tiltaket vil fremme og ha positive virkninger for friluftslivet slik at formålet vil være ivaretatt. Reindrifta

vil ikke bli vesentlig tilsidesatt da det ikke vil være ferdsel i området da reinen beiter.

Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har vurdert tiltaket som etablering av fritidsbolig,
og det stilles spørsmål ved dette. Tiltaket er en lavvo, i tre, åtunnflate på 14m2, med etablert adkomst.

Med all informasjon lagt tilrette, oppfattes de å være svært positive til omsøkt tiltak.

Oppsummering:

Dette er et lite tiltak. Tiltaket vil være positivt for friluftslivet  i  dette området. Traseen blir mye brukt av
folk på Skogmo og omegn i sommerhalvåret. Tiltaket vil ikke tilsidesette formålet med LNFR-området,

men heller fremme friluftslivet i dette området. Tiltaket vil ikke være til ulempe for reindrifta da det ikke
er ferdsel i dette området i denne perioden. Tiltaket vil ikke være privatiserende. Det kan også skiltes og
opplyses om at dette vil være en rasteplass.
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Tommy Amdal

Skjørlandsvegen 76, 7863 Overhalla


