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S 809, BUØDDIN – OMBYGGING AV UTHUS
Kjell Magne Snortheimsmoen søkjer om å få bygge om skålen til kårsel. Skålen er på 34 m2 og det blir
søkt om å få byggje på 16 m2 slik at samla areal blir 50 m2. Eksisterande sel er i følgje teikningane
114,75 m2. All mål utvendig målt.
Stølen blir i dag brukt til fordyrking.
Stølen er i bruk etter fjellova og skal behandlast etter § 13 i stølsforskriftene der det heiter:
Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp hus for ei rasjonell utnytting av utvist
seter. Fjellstyret skal taka stilling til kva slag og kor mange hus som trengst, deira storleik og standard
eller anna, og det kan setje vilkår. Før fjellstyret gjer vedtak skal saka leggjast fram for Statskog til
fråsegn
Statskog har gitt følgjande uttale.
Vi viser til oversendt søknad av 13.05.2003 med tegning.
Det søkes om kårsel på ca. 50 m2. Det er tenkt at tidligere uthus oppgitt til 33,75 m2 skal inngå i bygget
som utvides med ca. 16,2 m2, tils ca. 50 m2.
Vi har registrert følgende bebyggelse i seterregisteret:
• Sel
96 m2
• Uthus 14 m2
• Fjøs
96 m2
• løe
50 m2
+ naust
Etter det jeg kan se er oppgitt størrelse på uthus 19,75 m2 større en det som er registrert?
I og med at det ikke lenger er mjølkeproduksjon på stølen men forproduksjon, regner vi med behovet for
mer beboelsesareal ikke er så stort som om det hadde vært mjølkeproduksjon. Eksisterende sel er på 96
m2. Vi regner med at fjellstyret vurdere søknaden etter den praksis som er benyttet for tilsvarende støler
og etter hvor omfattende beboelsesareal en ønsker og kan godkjenne på støler bare med forproduksjon,
etter gjeldende stølsforskrifter.
Dersom skålen eventuelt omdisponeres til beboelse og utvides, regner vi med at deler av fjøset kan
disponeres som skåle/uthus.
Dersom søknaden godkjennes skulle vel slike byggesaker på støler tidligere om fylkesarkeologen for
vurdering om utvidelsen er godt utformet. Det er vel nå overlatt til fjellstyrets vurdering å oversende slike
saker til fylkesarkeologen hvis en er i tvil?

VEDTAK:
Fjellstyret finn at det er behov for det omsøkte bygg og godkjenner søknaden etter § 13 i
stølsforskriftene. Vilkåret for godkjenninga er at rekkverk på veranda går ut og at uthusfunksjon blir dekka
ved eksisterande fjøs og løe.
Dersom bygginga ikkje er starta opp innan 3 år fell løyvet bort.
Kjell Magne Snortheimsmoen deltok ikkje i behandling av saka.
Vedtaket er einstemmig .
Vestre Slidre fjellstyre den 19.6.06
Harald Ranum
sekretær
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