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Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for riving og
oppføring av ny vei over Håmmårbekken i Gjevilvassdalen - Oppdal 265/2
Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. En
viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttaler oss som
sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- og
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger
følgende merknader fra fagavdelingene.
Bakgrunn
Søknaden gjelder dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel for riving av bru over
Håmmårbekken ved Gjevillvatnet, og etablering av kulvert/ eller ny bru. I tillegg til dette ønskes veien
endret noe for å oppnå bedre kurvatur slik at man kan komme fram med større kjøretøy.
Dispensasjonsadgangen
Vi minner om at plan- og bygningsloven oppstiller krav om å utarbeide reguleringsplan for «større
bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn», jf. § 12-1.
Krav om å utarbeide reguleringsplan foreligger når tiltaket i seg selv eller konsekvensene av tiltaket
vil medføre vesentlige endringer i det bestående miljø.
Uttalelse fra fagavdelingene
Landbruk
Det er viktig at eksisterende landbruksinteresser i området ivaretas. Omsøkte tiltak ligger innenfor
grensene til Gjevilvassdalen/Skardalen kalvsankelag. Tiltaket må ikke utføres slik at det blir til hinder
for kalvsankelagets aktivitet. Videre anbefales det å etablere ferist ved kulvert/ ny bru slik at sau ikke
kan bevege seg fritt over til området vest for elva, jf. tilbakemelding til nabovarsel. Vi har ut over
dette ingen avgjørende merknader til saken.
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Klima og miljø
Det søkes om dispensasjon til riving av bru og bygging av ny vei over Håmmårbekken i
Gjevilvassdalen. Tiltaket innebærer at Håmmårbekken legges i kulvert under veien i en strekning på
omtrent 40 m.
Håmmårbekken er i Vann-nett del av vannforekomsten Gjevilvatnet, tilløpsbekker med ID 109-273-R.
Størrelsen og utformingen av Håmmårbekken kan tyde på at dette er en gytebekk. Regulering av
Gjevilvatnet kan føre til oppgangshinder for fisk i sidebekker, og den økologiske tilstanden til
sidebekkene er satt til Dårlig med hensyn til fisk. Bortsett fra dette er den økologiske og kjemiske
tilstanden til bekken god.
I henhold til vannforskriften § 4 skal det ikke settes i verk tiltak som kan forringe den økologiske
tilstanden til bekken. Dersom bekken legges i kulvert vil dette være et vandringshinder for fisk og
andre dyr som benytter slike bekkedrag med kantskog til vandringskorridor. I henhold til
kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune punkt 1.7 skal ikke lukking av bekker, samt
oppfyllinger og inngrep som vesentlig endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vassdrag og i de
områdene som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, tillates.
FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å gi
et løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer. FNs bærekraftmål 15
handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre
artsmangfoldet. For å nå dette målet, må også Norge øke innsatsen for å restaurere skadede
økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur. Det er nå tid for å åpne tidligere lukkede vassdrag ikke omvendt.
Gjevilvassdalen og området rundt Gjevilvasshytta er registrert som et verdifullt kulturlandskap med
setervoller og eldre seterbebyggelse. Avgrensningen av det registrerte området går omtrent i
Håmmårbekken. Å legge bekken i rør og fylle ut i bekkedalen vil være et stort inngrep som vil endre
karakteren til vassdraget over en relativt lang strekning. Dette vil ha en vesentlig negativ påvirkning
på landskapet i Gjevilvassdalen.
På bakgrunn av dette fraråder Statsforvalteren som klima- og miljømyndighet at det gis
dispensasjon som omsøkt. Vi ber om å få vedtaket tilsendt, og vil vurdere å påklage et positivt
vedtak.
Samfunnssikkerhet
Den aktuelle søknaden befinner seg i et område som er definert som aktsomhetssone for skred.
Skredkartene er definert ut fra beregninger av terrenghelning og er ikke basert på feltundersøkelser.
De skal likevel fungere som en støtte for planleggere og beslutningstakere og gjøre oppmerksom på
potensiell fare. Det skal derfor alltid vurderes reell fare for snøskred/steinsprang, samt
konsekvenser for liv, helse og materielle skader i områder der det er vist som aktsomhetssone på
kart.
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Ved behandling av denne søknaden forutsetter vi at kommunen gjør en vurdering av reell fare og
eventuelle konsekvenser. Statsforvalteren viser samtidig til § 28-1 i plan- og bygningsloven som sier
at grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.
Før kommunen eventuelt gir dispensasjon må det dokumenteres at faren for skred er ivaretatt iht.
krav gitt i byggteknisk forskrift (TEK17). Eventuelt må tiltaket inkludere avbøtende tiltak som gjør
området trygt for skred.
Vi vil videre anbefale kommunen å ta kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som
skredfaglig myndighet, dersom det er tvil om den reelle faren i området. Vi forutsetter videre at
NVEs retningslinjer og evt. anbefalinger legges til grunn i behandling av søknaden.
Reindrift
Ingen merknader.
Konklusjon
Statsforvalteren fraråder dispensasjon som omsøkt, se uttalelsen over. Vi ber om å få tilsendt
vedtaket for å vurdere påklage.
Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling,
se oversikt nedenfor.
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