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Møtedato: 15.6.05

Arkiv nr: S 826

S 826 , Krististølen – søknad om aggregathus
Kjell Håvard Tuv skriv i e-post datert 14.6.05 følgjande: Jeg søker med dette om tillatelse til oppføring av
aggregathus/ostelager på Krististølen. Jeg har satset på et traktoraggregat, og trenger et hus, som
rommer traktor og og utstyr, men også til å dempe lyd. Huset skal kombineres med et lite ostelager.
Husets dimensjon vil bli 3,70 x 7,20, hovedsakelig i betong og bindingsverk og vil og bygges inn i en bratt
bakke og med torvtak. Huset vil derfor bli lite synlig.
Situasjonsskisse og teikningar er lagt ved søknaden.
Statskog skriv i e-post datert 15.6.05 følgjande: Stølen er vel i bruk med mjølkekyr og søknaden avgjøres
av fjellstyret. Jeg har ingen merknad til søknaden.
Bygging på støl i bruk 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.
Dersom fjellstyret vil krevje at hus som alt står, skal rivast, må saka føreleggast for regional
kulturminneforvaltning til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld ved endring eller utviding av
hus på seter.
2

2

2

2

På stølen er det frå før følgjande husvære: mjølkestall 53 m , uthus/skåle 20 m , fjøs 25 m og sel 68 m .
Vedtak:
Fjellstyret finn at det er behov for det omsøkte bygg og godkjenner søknaden etter § 13 i
stølsforskriftene.
Dersom bygginga ikkje er starta opp innan 3 år fell løyvet bort.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 16.6.05
Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Kjell Håvard Tuv
Statskog
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