Postadresse
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Besøksadresse
Norsk villreinsenter nord
Hjerkinnhusvegen 33
2661 HJERKINN

Kontakt
Sentralbord: +47 61 26 60 00
Direkte: +47 61 26 62 07
fminpost@fylkesmannen.no
http://www.nasjonalparkstyre.no/dovrefjell

Bjørn Steinar Smeby
General Von Hovens Vei 1
7040
Saksbehandler

Carl Severin Bjurstedt

Vår ref. 2019/743-18 432.3

Deres ref.

Dato 06.04.2020

Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon - Riving gammel bu / utedo Oppføring ny - Halvfærre gbnr 356/1/248 Snøfjelltjønnsv 796 - Bjørn Smeby

Melding om vedtak - tillatelse til riving og nybygg Snøfjellstj.v. 796
Saken ble behandlet i Dovrefjell nasjonalparkstyre den x sak x og det gjorde følgende
vedtak:
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til å rive og bygge nytt på Snøfjellstjønnvegen
796 som omsøkt i søknad av 10.8.2018 fra Lesja og Dovre byggconsult med seinere
endringer.
2. Følgende vilkår gjelder:
a. Maksimale yttermål: L=7,70 m, B=2,90 m dvs. BYA 22,3 m2. Rafthøyde (underkant
bunnsvill - overkant toppsvill) maks 220 cm. Takvinkel ikke brattere enn 30 grader.
b. Hytta skal legges så langt ned i terrenget som mulig, laveste del av fundamentet skal
ikke være høyere enn 20 cm.
Søker må påregne at disse målene blir kontrollert i ettertid.
c. Bua kan vris 90 grader i forhold til dagens og skal da trekkes lengst mulig inn på
platået den står på.
d. Torv fra ny tomt skal brukes til å revegetere den gamle.
e. Utvendig kledning med kantet stående panel av tilnærmet samme dimensjon som
dagens. Eventuell farge som er tilpasset fjellet – grå / brun. Ikke omramninger i
kontrastfarge.
f.

Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp e.l. Importert
torv er ikke tillatt.

g. Avfall fra riving av gammel bu og utedo skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke
kan kappes opp og brukes til ved.
h. Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret ha oversendt fire bilder av hytta, et fra hver
side.
3. Det kan ikke påregnes tillatelse til barmarkstransport fram til hytta fra kjøresporet til
Tverrfjellet.

Nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella

Naturreservat

Flåman

Landskapsvernområde

Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Biotopvernområde

Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn

4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4. ledd b) og
h).
Styret vurderer at «Halvferre» ikke er et verneverdig kulturminne og at § 6 i forskriften
ikke får anvendelse.
Pkt. 3 viser til forskriftens § 9.

./.

Særutskrift av saken («møtebok») er vedlagt.
Klageadgang
Du kan klage på vedtaket til Miljødirektoratet og be om at det endres. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen
da brevet kom fram til deg. Det er tilstrekkelig at du har postlagt klagen innen denne fristen.
Klagen skal sendes skriftlig til nasjonalparkstyret. Angi vedtaket du klager over, den eller de endringer du ønsker,
og de grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bør du oppgi når du mottok dette brevet. Vi gjør oppmerksom på at også andre enn søker kan
ha rettslig klageadgang.
Omgjøring
Om det er nødvendig for å ivareta verdiene regelverket skal ivareta eller ved mislighold av vilkår i dispensasjonen
kan nasjonalparkstyret gjøre om (evt. trekke inn) tillatelsen av eget tiltak etter naturmangfoldloven § 67, jf.
forvaltningsloven § 35.
Rett til innsyn i sakens dokumenter
Alle kan kreve innsyn i sakens dokumenter og de kan søkes opp via Statens innsynsløsning (OEP). Noen
dokumenter kan være unntatt fra innsyn. Vedtaket (særutskriften og evt. tillatelse) vil være offentlig tilgjengelig på
www.miljovedtak.no og på vår hjemmeside.
Annet regelverk, forhold til grunneier
Dispensasjon fra nasjonalparkstyret erstatter ikke andre nødvendige offentlige tillatelser (for eksempel fra
kommunen) eller tillatelse fra grunneier - dette må søker selv bringe i orden.

Med hilsen
Carl Severin Bjurstedt
nasjonalparkforvalter
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift

Vedlegg:
1

Søknad om å rive gammel hytte og utedo og sette opp ny - Snøfjellstjønnvegen 796
"Halvfærre" - Bjørn Smeby

http://www.nasjonalparkstyre.no/dovrefjell

Saksbehandler Carl Severin Bjurstedt
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Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune
Oppdal kommune
Statens naturoppsyn Hjerkinn
Oppdal lensmannskontor
Oppdal bygdeallmenning
Statens naturoppsyn, Sunndal

http://www.nasjonalparkstyre.no/dovrefjell

Postboks 2560
Inge Krokans veg 2
Norsk villreinsenter nord
Boks 94
Inge Krokanns vei 11

Saksbehandler Carl Severin Bjurstedt
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