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Høringsuttalelse til endring av reguleringsplaner for Kvammslia
hytteområde og Skarvassosen hyttefelt - Oppdal kommune
Statsforvalteren har mottatt ovennevnte planendringer til uttalelse. Under følger innspill til saken på
Statsforvalterens ulike fagområder:
Overordnede føringer
Statsforvalteren er i kommunens oversendelse bedt om å vurdere hvorvidt endringen kan tas etter
forenklet prosess i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, andre og tredje ledd.
Statsforvalteren minner om vilkårene for slik prosess som er at endringene i liten grad vil påvirke
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke
berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Hvorvidt disse vilkårene er oppfylt må
vurderes av kommunen konkret i det enkelte tilfellet. Det er ikke åpnet for forenklet prosess dersom
det gjelder tiltak i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, og det er heller ikke
meningen at forenklet prosess skal anvendes i saker som er spesielt konfliktfylte.
Statsforvalteren er ikke kjent med at det planlagte tiltaket er spesielt konfliktfylt eller berører
nasjonale eller viktige regionale interesser. Vi kan heller ikke se at spørsmålet om vinterbrøyting
påvirker gjennomføringen av planen for øvrig eller går ut over hovedrammene i planen. Spørsmålet
her vil trolig være hvorvidt det berører hensynet til viktige friluftsområder ref. også uttalelsen til
klima og miljø under. Områdets beliggenhet og menneskers bruk vil være momenter som bør tas
med i kommunens vurdering.
Klima og miljø
Kvamslia hytteområde og Skarvassosen hyttefelt ligger i et område som i kommunens kartlegging av
friluftsområder er registrert som et viktig friluftlivsområde. Skarvatnet-området er beskrevet som et
utfartsområde vinterstid med oppstart for skiløyper og parkeringsplasser. Området har stor
brukerfrekvens.
Når skiløyper må krysse brøytet vei vil framkommeligheten reduseres, både på grunn av dårligere
snødekke sent i sesongen (påsketider) og på grunn av høye brøytekanter. For mange er utøvelse av
friluftsliv og tilgang til naturopplevelser den viktigste grunn for å eie hytte. Vinterbrøyting av veien vil
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kunne forringe kvaliteten på friluftslivsopplevelsen. På den annen side kan vinterbrøyting til en viss
grad redusere støybelastning fra snøskutertransport.
Statsforvalteren registrerer at flere eksisterende hyttefelt ønsker veiadkomst eller vinterbrøyting av
nåværende sommervei. Om alle slike ønsker imøtekommes, kan omfanget av vinterbrøyting og
opparbeiding av nye veier i eldre felt bli omfattende. Kommunen bør i overordnet plan vurdere
tilrettelegging for helårsvei i eksisterende hyttefelt uten veiadkomst eller vinterbrøytet vei.
På bakgrunn av dette gir Statsforvalteren som klima- og miljømyndighet faglig råd om å ikke åpne
for vinterbrøyting av veien.
Statsforvalteren har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken.
Statsforvalterens konklusjon
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
1. Statsforvalteren som klima- og miljømyndighet gir faglig råd om å ikke åpne for
vinterbrøyting av veien.
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