Møtebok
Sak nr 44/2009

Møtedato: 18.11.09

Møtestad: Slidretun

Arkiv nr: S753

S 753, Stubbeset – søknad om tilbygg på sel
2
Sidsel Ringen søkjer om å få føre opp eit 10 m stort tilbygg på selet. Teikningar er lagt ved søknaden. Ut frå
teikningane blir arealet etter påbygging ca 74 m2 (BRA). I stølsregiseter er selet reistert med 1 m2 større
areal, men forskjell kan koma av forskjellig målemetode.
Oppland fylkeskommune brukar ikkje tilrå bygg som er utforma slik som vist på teikning. Søkjaren er gjort
merksam på dette, og er oppfordra til å endre søknaden. Stølsforskrifta er endra med omsyn til når søknad
skal sendast fylkeskommunen til uttale. No skal søknad sendast dersom tiltaket vil påverke eksisterande
kulturmiljø. Dersom fjellstyret oppfattar at tiltaket ikkje er til skade, behøver ein no ikkje sende saka til uttale.
Inntil ein får nye rutinar på plass for når saker skal oversendast, er søknaden derfor sendt Oppland
fylkeskommune til uttale.
I følgje søknadsskjema er stølen i bruk ved at støl blir leigd bort saman med garden. Støl som er i bruk skal
behandlast etter §10 i stølsforskrifta:
§ 10. Om søknad om å setje opp, utvide og endre hus
Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei rasjonell utnytting
av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus som trengst, deira storleik og standard
eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding og endring av hus. Fjellstyret skal leggje saka fram for
Statskog SF til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak etter dette leddet.
Om fjellstyret vil krevje at hus eller anlegg som alt står, skal rivast, må fjellstyret leggje saka fram for regional
kulturminnestyresmakt til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld ved nybygg og endring eller
utviding av hus på seter, der dette vil påverke eksisterande kulturmiljø
Søknaden er sendt Statskog til uttale og Statskog skriv i brev datert 6.11.09 følgjande:
Vi viser til søknad Sidsel Ringen angående tilbygg på selet i forbindelse med utbedringer av selet.
Det søkes om et tilbygg på 10,2 m2 som er tenkt benyttet til vaskerom i forbindelse med riving og
gjenoppføring av stølen på grunn av behov for ny grunnmur/såle. Søker opplyser at husholdningen teller 7
personer, og stølen opplyses å være i bruk til slått.
Søknader om bygging på støler i bruk behandles etter seterforskriftens § 10 hvor det bl.a. står:
Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei rasjonell utnytting
av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus som trengst, deira storleik og standard
eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding og endring av hus.
Vi har fra før registrert følgende opplysninger om bygninger på stølen:
Hustype
Seterbu
Annet
Annet
Uthus/skåle

Byggeår

SumAreal
73
14
18

2

2

I søknaden opplyses det at omsøkte tilbygg er 9,2 m . Likeledes opplyses det at selet er 64,8 m . Av
2
tegningene fremgår det at selet og tilbygget er henholdsvis 72 og 10,2 m . Vi antar dette skyldes at søkeren
referer til bruksareal, mens vi tar utgangspunkt i bebygd areal. Alt arkivmateriale, seterregisteret og
registrering av seterbebyggelse gjennom tidene oppgir seterbebyggelsens areal i bebygd areal, vi anser det
derfor som ryddigst å videreføre denne praksisen. Ellers vil det være en krevende jobb å etterprøve at
arealene som oppgis faktisk stemmer med virkeligheten, samt at seterregisteret og tidligere registrering av
stølsbebyggelse vil få en betydelig svekket informasjonsverdi.
Statskogs syn på behovet for bebyggelse i forbindelse med drifta på denne stølen er at eksisterende sel på
2
72-73 m er dekkende. Familien er riktignok stor, men høsting av stølsvollen er etter vårt syn ikke så
omfattende og tidkrevende arbeid at man har behov for å huse hele familien for lengre perioder på stølen i
forbindelse dette. Når det nå er snakk om å rive og gjenoppføre selet vil det i tillegg være muligheter for lage
en langt mer rasjonell planløsning enn det som er tilfelle i mange gamle sel.
Statskog tilrår derfor fjellstyret å avslå søknaden om utvidelse av selet, men har ellers ikke merknader til at
selet rives og gjenoppføres på nytt.

Landbrukskontoret har opplyst at det ikkje er registert drift på gardbruk heime eller på stølen, korkje ved eige
drift eller bortleige. Søkjaren er gjort merksam på dette, og er opplyst om at søknaden vil bli behandla som
om stølen ikkje er i bruk, jf. §11 stølsforskrifta, dersom det ikkje blir lagt fram anna dokumentasjon som
stadfestar bruk.
§ 11. Om hus på seter som ikkje er i bruk og ikkje er fallen i det fri:
På seter som ikkje er i bruk, men som ikkje er fallen i det fri, kan seterbrukaren halde husa vedlike på
ordinært vis. § 10 andre ledd i denne forskrifta gjeld tilsvarande.
Skal seterbrukaren ta opp att seterdrifta, gjeld føresegnene i § 10 i denne forskrifta.
Oppland fylkeskommune har i e-post 17.11.09 utala at den beste løysinga er at tilbygget bør skje i
lengderetning, alternativt at tilbygget blir trekt lengre inn på langsida. Tilbygget bør då vera vinkelrett på
hovudtaket.
Søkjaren har pr e-post opplyst at avtale om drift av stølen ligg at på stølen og dei får ikkje henta dette før jul.
Dei vil også vurdere merknader om utforming av tilbygget og alternativt erstatte det gamle selet med eit nytt
bygg. Søkjar ynskjer derfor at saka blir utsett.
Vedtak:
Saka blir utsett til søkjar oversender dokumentasjon på drift og nye teikningar av selet.
Einstemmig vedtak.
Vestre Slidre fjellstyre den 27.11.09
Harald Ranum
sekretær
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