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Rådmannens innstilling

Søknad om byggetillatelse og dispensasjon for bygging av spikerlavvo på eiendommen Bjørnes 
gnr. 53 bnr. 2, avslås etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2, jfr. § 20-2.

Søknaden avslås fordi hensynet bak bestemmelsen til LNFR-formålet i kommuneplanens 
arealdel, og reindriftas bruk av området vil bli vesentlig tilsidesatt.

Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii

Behandling i Overhalla formannskap - 08.11.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla formannskap - 08.11.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas:

Søknad om byggetillatelse og dispensasjon for bygging av spikerlavvo på eiendommen Bjørnes 
gnr. 53 bnr. 2, avslås etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2, jfr. § 20-2.

Søknaden avslås fordi hensynet bak bestemmelsen til LNFR-formålet i kommuneplanens 
arealdel, og reindriftas bruk av området vil bli vesentlig tilsidesatt.
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Saksopplysninger

Tommy Amdal (tiltakshaver) søker om å sette opp en lavvo i treverk på eiendommen Bjørnes 
gnr. 53, bnr. 2. Grunneier er Frode Amdal.

Lavvoen er tenkt plassert ca. 1 km sør for Skjørlandshatten (kotehøyde 400 moh), og planlagt 
bruk/formål er at den skal være et turmål og åpen for allmennheten.

Lavvoen har en grunnflate på 14 m2, og skal settes på platting (20 m2). Kotehøyde 285 moh.

Avstand til nærmeste bygg er ca. 1 km i luftlinje, og avstand til kommunal veg er ca. 800 m.

Tiltakshaver mener at tiltaket vil ha minimal/liten skade på natur i et område med uproduktiv 
skog. Det opplyses også at det er lite turgåere i området, og at lavvoen ikke vil være til sjenanse. 

Det er innhentet informasjon om stien og parkeringsmuligheter i ettertid. Tiltakshaver opplyser
at stien er merket med refleksvester og at det er gode muligheter for parkering like ved 
Skjørlandsvegen, samt at parkeringen er gruslagt og ikke avsperret.

Det ble gitt tilbakemelding til tiltakshaver at søknaden ville bli behandlet som en dispensasjons-
søknad med høring til aktuelle høringsparter, da en lavvo ikke er en del av LNFR-formålet 
(landbruk, natur, friluft og reindrift) i kommuneplanens arealdel. En bygging av spikerlavvo er 
søknadspliktig, jfr. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-2.

Miljøinformasjon i GiNT sine baser er sjekket, og det er ingen registrerte sårbare arter eller 
naturtyper som kommer i konflikt med tiltaket. Men registreringene i GiNT viser at tiltaket 
ligger innenfor et verneskogområde, samt høstvinterbeite/vinterbeite for reindrift.

Kulturminnebasen Askeladden er sjekket og det er ikke registrert konflikt med kjente 
automatisk verna kulturminner.

Det er ingen naboer som blir berørt av tiltaket.

Det er mottatt 4 høringsuttalelser.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 4.10.17
Plan- og friluftslivsforhold: De anbefaler at kommunen ikke innvilger dispensasjon for dette 
tiltaket. De ser på omsøkte tiltak som etablering av en fritidsbolig – begrepet spikerlavvo gir 
etter deres syn liten mening. Etablering av turmål i form av lavvoer, gapahuker eller lignende for 
allmennhetens bruk i friluftslivssammenheng er i utgangspunktet positivt. I denne saken er det 
imidlertid snakk om etablering av ei hytte i et område uten stier eller annen tilrettelegging for 
allment friluftsliv. De er imidlertid positive til etablering av enkle anlegg som gapahuker, 
lavvoer, bålplasser og lignende for allmennhetens bruk i populære utfartsområder. Slike tiltak 
kan lettere gis en naturvennlig tilpassing i terrenget og det vil være mindre fare for privatisering 
når det gjelder tilgang og bruk. 
Kulturminner: De forutsetter at kommunen har avklart om tiltaket kommer nærmere enn 100 m 
fra registrerte automatiske fred kulturminner, og eller vesentlige endringer og rivning på 
bygninger og anlegg eldre enn 1850, jfr. Kulturminneloven (kml) § 25. Kulturminner som 
oppdages under arbeidet skal meldes til kulturminnemyndigheten, og tiltakshaver skal stanse 
arbeidet, jfr. kml § 8.2.



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 5.10.17
Landbruksavdelingen: Ingen merknad.
Miljøvernavdelingen: De fraråder at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak. De kan ikke se at 
omsøkte tiltak vil være attraktivt for friluftslivet. En plassering som omsøkt vil etter deres 
vurdering privatisere området. 
Kommunalavdelingen: De legger til grunn at kravene til tilstrekkelig sikkerhet i henhold til 
plan- og bygningslovens (pbl) § 28-1, jf. TEK 10 kap. 7 er oppfylt ved et eventuelt positivt 
vedtak.
Reindriftsavdelingen: Med bakgrunn i at det allerede er utfordringer med ferdsel i nærområdet 
høst- og vinterstid, er det sterkt ønskelig at dagens ferdsel kanaliseres i allerede eksisterende og 
tilrettelagte løyper og ikke spres ytterligere. Spikerlavvoen er et lite direkte inngrep i beite-
området, men en økning i aktiviteten gir økte forstyrrelser på reinflokken og dermed reduseres 
beiteroen i en viktig periode på året. De går derfor imot omsøkte tiltak og vil påklage et 
eventuelt positivt vedtak. Området er høst/vinter- og vinterbeite for Toven sijte i Åarjel Njaarke 
sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt). Det er vårbeite litt lengre nord. Videre har Meatelen sijte 
flytting gjennom området til vinterbeiter på Otterøya. Fra Solem og innover til Himovatnet er 
det allerede tilrettelagt for allmenn ferdsel både på sommerstid og vinterstid. I tillegg til 
oppgruset sti kjøres det opp skiløype, og det er satt opp gapahuker og wc for allmennheten. 
Denne tilretteleggingen har medført betydelig økt ferdsel i området, med negative konsekvenser 
for reindrifta. Ferdselen gjør det utfordrende å gjennomføre samling og flytting ved at folk og 
hunder forstyrrer reinflokken. Aktivitet gjør også at reinen vanskelig finner beitero i området, og 
heller trekker til roligere områder med kanskje dårligere beiter. Vinteren er en tøff tid for reinen 
med begrenset næringstilgang, og vinterbeite er minimumsbeitet (begrensende for antall 
rein/produksjon) for de fleste reinbeitedistrikt. Området Storfjellet (nord for omsøkt tiltak) har 
naturlige avgrensninger i terrenget i øst og vest, og er et fint område å holde flokken vinterstid. 
Tilrettelegging for allmennheten i nærområdet er derfor uheldig med tanke på Storfjellet som 
beite- og oppsamlingsområde. Reindriftsavdelingen har tidligere bedt kommunen om å henge 
opp informasjonsplakat ved turløypas startpunkt ved Solem for å orientere om reindriftas bruk 
av området og korrekt oppførsel ved møte med rein som beiter og som er under flytting. 

Sametinget, brev datert 6.19.17
Ingen spesielle merknader, men minner om kml. § 8 annet ledd. 

Toven sijte v. Lars Toven, brev datert 23.10.17
Dette er et område med allerede tilrettelagt utfartsmuligheter for allmennheten, med de allerede 
negative konsekvenser dette innebærer. De har tidligere hatt kontakt med kommunen om disse 
problemene, men er fortsatt ikke kommet til faglig forsvarlige løsninger. De ser med bekymring 
på kommunens stadige tilrettelegginger for tilrettelagt utfart. Viser for øvrig til Fylkesmannens 
brev i denne saken, men vil samtidig presisere at det ikke har betydning for saken hvem som 
søker - enten privatpersoner eller lag og foreninger. Vi må se på de reindriftsfaglige 
konsekvensene, og vil derfor gå imot søknaden og avslå den.

Vurdering

Søknaden vurderes til å være av prinsipiell betydning, da det ikke har vært privatpersoner som 
har stått som søkere for denne type tiltak/tilrettelegging for allmennheten tidligere – kun lag og 
organisasjoner. I tillegg vil et positivt vedtak kunne skape presedens i lignende søknader.

En dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 



dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I vurderingen av om 
det skal gis dispensasjon, skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. I tillegg 
kan kommunen sette vilkår for en eventuell dispensasjon, jfr. pbl § 19-2. 

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. Arealplanen er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og hovedregelen 
er at en dispensasjon skal være unntaket og ikke regelen. 

Mottatte høringsuttalelser fra både Fylkesmannen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og 
reinbeitedistriktet anbefaler/fraråder/går imot å gi en dispensasjon slik som omsøkt. 
Fylkesmannens reindriftsavdeling signaliserer at de vil påklage et positivt dispensasjonsvedtak. 

Spikerlavvoen er planlagt plassert i et område som ligger utenfor avmerka aktsomhetsområder 
for flom, skred i bratt terreng, snøskred og steinsprang, jfr. NVE Atlas sin kartbase. Dette 
utelukker selvfølgelig ikke at det kan gå skred og steinsprang i området. Lavvoen skal settes på 
fast byggegrunn, og vil bli liggende i et slakere terreng enn selve stien som i partier går i 
forholdsvis bratt terreng. Det er ikke opplyst i søknaden, men det antas at lavvoen vil være et 
turmål først og fremst i barmarksesongen. En naturlig adkomst på vinterstid antas å være fra 
vest. Pbl § 28-1, jfr. TEK 10 kap. 7 vurderes til å være i varetatt.

Når det gjelder Fylkesmannens reindriftsavdeling og reinbeitedistriktets uttalelse vedrørende de 
negative konsekvensene tilretteleggingen både høst og vinter i området Solem - Himovatnet har 
fått for reindrifta, så må dette kunne løses til beste for alle parter. Kommunen vil ta initiativ til et 
nytt møte.

Pbl § 19-2 tredje avsnitt, 2. setning sier følgende: «Kommunen bør heller ikke dispensere fra 
planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i (pbl) § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»

Fordelene med en tilrettelegging av en spikerlavvo er at den vil gi et tilbud om overbygd 
rastemulighet til turgåere i et område som per i dag ikke er særlig tilrettelagt for allment 
friluftsliv. I tillegg vil det kunne bli et nært turmål for barnefamilier, da avstand fra parkerings-
plassen kun er ca. 1,5 km langs traktorveg/eksisterende sti.

Selv om en spikerlavvo er lite tiltak, så vil ulempene med å åpne for økt ferdsel i et 
reinbeiteområde bli vesentlig for reindriftas bruk av området. LNFR-formålet i kommune-
planens arealdel vurderes å bli vesentlig tilsidesatt for reindriftsinteressene, og ulempen ved å gi 
en dispensasjon vurderes derfor til å være større enn fordelene.

Administrasjonen vil med bakgrunn i faglige råd fra høringsinstansene og en vekting av fordeler 
og ulemper, tilrå at det gis avslag på dispensasjonssøknaden. I tillegg vil et positivt vedtak 
kunne skape presedens for lignende søknader. Selv om intensjonen til søker/tiltakshaver er å 
tilrettelegge for allmennhet, så kan det fort bli at lavvoen blir oppfattet som en privat «hytte» av 
allmennheten. 

Hvis det på tross av negativ innstilling fra administrasjonen gis et positivt vedtak i saken, bør 
vedtaket fattes med følgende minimumsvilkår:

 Tiltakshaver må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og bygningsloven med 
byggteknisk forskrift TEK-10, og bygging og plassering være i tråd med søknaden.

 Spikerlavvoen skal være åpen for allmennheten, og den skal ikke tilrettelegges for 
overnatting.



 Tilbygg/påbygg av lavvoen er ikke tillatt. 
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, eller hvis tiltaket innstilles i 

mer enn 2 år, så faller tillatelsen bort. 
 Det påhviler tiltakshaver å vedlikeholde lavvoen. Manglende vedlikehold vil medføre en 

plikt til fjerning og opprydding av området.
 Aktsomhet etter § 8 i kulturminneloven dersom det under arbeidet skulle påtreffes mulig 

freda kulturminner. Arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.
 Arbeidet med spikerlavvoen kan ikke starte før fristen for klageadgang er utløpt.
 Byggesaksgebyr og dispensasjon beregnes ut fra vedtatt gebyrregulativ for 2017.

Miljømessig vurdering
Tiltaket skal vurderes mot Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
§8 – kunnskapsgrunnlaget
Søk i GiNT sine baser gir ingen spesielle funn i området, og kommunen er heller ikke kjent med 
at området har spesielle kvaliteter. Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap vurderes til å være oppfylt. 
§9 – «føre – var – prinsippet»
Tiltaket vurderes til ikke å berøre verdifullt naturmangfold. Føre – var – prinsippet tillegges 
derfor liten vekt i saken.
§10 – økosystemtilnærming og samlet belastning
Da det ikke foreligger kunnskap om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges
prinsippet om samlet belastning liten vekt i saken. 
§11 – kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, samt § 12 – miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder, vurderes til ikke å være relevant i saken. 


