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Flå kommune - innspill til varsel om utvidelse av planområdet detaljregulering for sykkelsti fra Vardefjell til Gulsvik
Vi viser til deres oversendelse datert 7. februar 2021 hvor det varsles om at omfanget av tidligere
kunngjøring blir noe større. Det skal planlegges for i alt to nye sykkelstier i området.
Bakgrunn
Det vises til i kunngjøringen at det ved en misforståelse kun ble vist til at det skulle tilrettelegges
for èn sykkelsti på den aktuelle strekningen i tidligere varsel om oppstart av planarbeid.
Det jobbes med å utvikle et omfattende aktivitetstilbud ved Gulsvikfjell og det varslede
planarbeidet har til hensikt å regulere for opparbeidelse av to nye sykkelstier fra Vardefjell til
Gulsvik. Det skal reguleres en bredde på ca. 10 meter fra start til slutt og selve sykkelstien vil få
en bredde på 1-2 meter.
Det vises også til at det parallelt med planarbeidet skal jobbes med byggesaken.
Statsforvalterens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser.
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Statsforvalterens innspill
Vi har uttalt oss til det varslede planarbeidet i brev av 21. desember 2020 hvor vi har vist til
nasjonale og viktige regionale interesser som vi mener er viktig å utrede og ivareta som en del av
planarbeidet. Vi viser derfor først og fremst til dette brevet som viktige innspill til det videre
arbeidet. Den nye løypa har et litt annet startpunkt, men flettes sammen med den andre løypa
etter ca. 1,4 km og holder seg nedenfor skoggrensa.

I ny kunngjøring vises det til at det vil bli regulert en bredde på ca. 10 meter og at selve stien vil
bli på 1-2 meter. Vi forutsetter at det legges vekt på å redusere inngrepene så mye som mulig og
at stien blir planlagt med vekt på å redusere behov for fyllinger og sår i landskapet.
Fjellskjæringer bør unngås. Det som ikke reguleres til sykkelløype bør reguleres som en del av
grønnstrukturen i planen.
Vi legger også til grunn at det ikke blir gitt noen tillatelser før planforslaget har kommet så langt i
prosessen at offentlige etater og andre berørte parter har fått mulighet til å komme med
uttalelse, jf. også kravene i plan og bygningsloven § 12-15.
Når det gjelder de omfattende planene om å tilrettelegg for stier og løyper i området, vil vi vise til
Regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell som ble vedtatt i september 2020. Her er det en viktig
føring i handlingsdelen om utarbeidelse av en felles sti- og løypeplan. Dette gjelder hovedsakelig
for arealet som ligger innenfor villreinens leveområde, men det vil også være viktig å se på de
store hyttefeltene som grenser til leveområdet og alle stiene som leder inn mot villreinområdet.
Gulsvikfjell er slik sett et viktig område. Hyttefeltet grenser til kalvingsområdet som er et spesielt
sårbart område for villreinen.
Sykkelløypene som det skal tilrettelegges for i dette planarbeidet ligger imidlertid like utenfor det
kartlagte leveområdet og går i retning mot Gulsvik. Villreininteressene bli derfor ikke direkte
berørt. Løyper som planlegges inn i villreinens leveområde bør imidlertid avvente til felles sti- og
løypeplan er utarbeidet.
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.
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