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Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - justering av
tillatelse til å etablere trelavvo ved Svukuriset turisthytte

DNT Oslo og Omegn har tidligere fått innvilget søknad om sette opp en trelavvo på
Svukuriset turisthytte. I henhold til søknaden skulle høyden på lavvoen være 3 meter, og
dispensasjonen ble gitt i henhold til dette.
Vi har nå i e-post av 09.05.2022 fra DNT Oslo og Omegn blitt gjort opmerksom på at det ble
oppgitt en feil i søknaden og at riktig høyde skulle være 3, 9 meter.
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har den 29.04.22 fattet følgende vedtak i
saken;
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften § 3
punkt 1.1 til DNT Oslo og omegn for oppsetting av en Finstadlavvo, innenfor tunet til
Svukuriset turisthytte. Dispensasjon gis i henhold til naturmangfoldlovens § 48.
Vilkår:




Lavvoen skal ha en maksimal diameter på 5,5 meter
Høyde på bygget skal ikke være over 3 meter
Lavvoen settes oppå en egen platting, og det forutsettes at det ikke er nødvendig
med større planerings- eller gravearbeider

Det forusettes videre at kommunen gir dispensasjon til byggingen i henhold til plan og
bygningsloven.
Justering av høyde – etter nye opplysninger i saken
Vi anser at den oppgitte høyden med en differanse på 90 cm kan betraktes som en mindre
justering og har ingen særskilte innvendinger mot at lavvoen som settes opp har en høyde
på inntil 4 meter.
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I henhold til delegert myndighet fra nasjonalparkstyret endres derfor vilkårene i saken og
vedtaket blir som følger :
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir i henhold til delegert myndighet til
forvalter, dispensasjon fra verneforskriften § 3 punkt 1.1 til DNT Oslo og omegn for
oppsetting av en Finstadlavvo, innenfor tunet til Svukuriset turisthytte. Dispensasjon gis i
henhold til naturmangfoldlovens § 48.
Vilkår:




Lavvoen skal ha en maksimal diameter på 5,5 meter
Høyde på bygget skal ikke være over 4 meter
Lavvoen settes oppå en egen platting, og det forutsettes at det ikke er nødvendig
med større planerings- eller gravearbeider

Det forusettes videre at kommunen gir dispensasjon til byggingen i henhold til plan og
bygningsloven.
Med hilsen
Kirsten Thyrum
Nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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