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Saksbehandler

Carl Severin Bjurstedt

Vår ref. 2019/743-31 (432.3)

Deres ref.

Dato 17.01.2022

Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - riving av gammel bu / utedo og oppføring
av ny - Halvfærre gbnr 356/1/248 - Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Smeby

Endret plassering ligger innenfor gitt tillatelse - Halvfærre Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Smeby
Jeg viser til dine henvendelser 17.11 i fjor og ny henvendelse 6.1. i år.
Du søker om en plassering av ny hytte vridd 90 grader på dagens, med vestenden på den
nye delvis overlappende med sørenden av dagens.
Vilkår 2 c) i vår dispensasjon (sak 23/2020 11.5.2020) sier at «Bua kan vris 90 grader i
forhold til dagens og skal da trekkes lengst mulig inn på platået den står på.»
Vedtaket gir deg jo da et visst spillerom mhp. plassering. Hvor den plasseres har kun
marginal landskapseffekt, ingen andre effekter er knyttet til akkurat hvor bua står. Er det ikke
byggegrunn lenger inn, er den jo trukket «lengst mulig inn» med ditt forslag.
Jeg vurderer derfor at du kan plassere den som angitt, uten noen videre behandling her.
Beklager lang behandlingstid, men vi har hatt vakanse i hele høst.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Carl Severin Bjurstedt
nasjonalparkforvalter

Kopi til:
Oppdal Bygdealmenning
Oppdal kommune
Statens naturoppsyn, Sunndal

Inge Krokanns veg 11
Inge Krokans veg 2

7340
7340
6659

OPPDAL
OPPDAL
RINDAL

Merk – grunnet felles elektronisk ekspedering for landets fylkesmenn som er tekniske operatører
for nasjonalparkstyrene, er tittel på sendingen du mottok i elektronisk postboks
«Melding fra Statsforvalteren».
Ved svar, bruk adresse i brevhodet og tittelen på brevet, oppgi gjerne referansen vår.

Nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella

Naturreservatene

Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen

Landskapsvernområdene

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

Biotopvernområdene

Torbudalen og Sandgrovbotn-Mardalsbotn

Landskapsvernområde med biotopvern Hjerkinn

