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S772, Nøsen – søknad om uthus
Rune Øygard søkjer om å få føre opp ei nytt uthus på stølen på Nøsen. Eksisterande uthus er så dårleg at
det ikkje er praktisk å restaurere. Det blir søkt om å få føre opp eit nytt uthus på 74,75 m2 BYA på same
tomt som det eksisterande uthus. Det gamle uthuset er i følgje stølsregisteret på 46 m2 BYA.
Søkjar skriv følgjande i sin søknad:
Jeg søker med dette om oppføring av nytt fjøs på Nøsen. Dette fordi eksisterende fjøs er i meget
dårlig forfatning (se vedlagte bilder)
Jeg har planer om å ha foringsdyr for å bruke avlingen selv. Eksisterende fjøs er ikke egnet til dette
formål. I vinterhalvåret er det ønskelig å bruke fjøset til lagring av tørrfor. Vi hadde foringsdyr for to
år siden, men det er ikke forsvarlig å ha dyr i eksisterende fjøs.
Roger Holliløkk, ved Laftesmia, har hatt en befaring på fjøset for å restaurere det, dette fraråder han
fordi det er i så dårlig forfatning og det er store råteskader på det. Derfor ønsker jeg ønsker å rive
eksisterende fjøs og føre opp ett nytt.
Jeg ønsker å føre opp nytt fjøs på følgende mål; 6,0m x 11,0m. Etter disse mål blir driftsbygningen
den største bygningen i stølstunet.
Fjøset føres opp med tømmer og stavlaft lik eksisterende bygg.
Det er lagt stor vekt på at vi bruker tømmer og stavlaft i alle bygg på stølstunet. Det er brukt skifer på
taket på selet, og dette blir også brukt på fjøset.
Stølen er etter fjellova i bruk og skal behandlast etter §10 i stølsforskrift:
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.
Statskog har gjeve følgjande uttale datert 20.8.15:
Viser til oversendt søknad om riving og oppsetting av ny driftsbygning på støl med fnr 772 på Nøsen.
Eksisterende fjøs opplyses å være i svært dårlig forfatning, og søker ønsker derfor å sette opp en ny bygning
på samme tomt. Stølen opplyses å være i bruk til slått og beite, og Statskog gir derfor en uttalelse i samsvar
med seterforskriftens § 10.
Det er positivt at stølsbygningene tas vare på og benyttes til landbruksmessig drift. Søker opplyser å ha
behov for fjøset, delvis gjennom dagens drift og delvis gjennom planlagt drift med foringsdyr. Fagperson fra
Laftesmia har vurdert muligheten for restaurering av eksisterende fjøs, men dette frarådes på grunn av
bygningens tilstand. Statskog har ut i fra dette ingen innvendinger til søknaden. Det forutsettes at fjellstyret
hører kulturminnestyremaktene, samt at det settes vilkår om at nytt fjøs følger lokal seterbyggeskikk.
Oppland fylkeskommune skriv i e-post datert 28.8.15: Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten vil
ikke motsette seg en ev. godkjenning/tillatelse av tiltaket. Vi har ingen øvrige merknader til saken.
Framlegg til vedtak:
Fjellstyret finn at det er behov for omsøkte uthus og godkjenner søknaden etter § 10 i stølsforskriftene.
Vedtak:
Fjellstyret finn at det er behov for omsøkte fjøs og godkjenner søknaden etter § 10 i stølsforskriftene.
Fjellstyret vil presisere at huset berre kan brukast til det formål det er søkt om og at det ikkje kan ominnreiast
til beboelse.
Vedtaket er samrøystes.

Etter § 10 i fjellova tek fjellstyrevedtaket til å gjelde 4 veker etter at det er gjeve melding om vedtaket.
Byggeløyvet er ikkje gyldig før kommunen har godkjent søknaden. Dersom bygginga ikkje er starta opp
innan 3 år fell løyvet bort.
I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Parter har rett til innsyn i saksdokument. Eventuell
klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.
Vestre Slidre fjellstyre den 3.9.15
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