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S713, Bukono – søknad om fjøs
Ola Volden søkjer om å få erstatte eksisterande fjøs med eit nytt. Eksisterande fjøs er så dårleg at det ikkje
2
er praktisk å restaurere. Det er ynskje om å flytte tomt litt pga. dårleg skikka tomt. Ny fjøs er ca. 25 m og det
2
gamle fjøset i følgje stølsregisteret på 45 m .
Søkjar skriv følgjande i sin søknad:
Jordvegen er brukt som beite til hester de siste 8 årene. Eksisterende fjøs står på ustø grunn og er falleferdig
og må rives. Nytt fjøs ønskes satt opp i hht. sit. kart. Nytt fjøs skal gi plass til 2 hester og noen kalver som
skal være beitedyr, samt melrom. Ny plassering av fjøs blir langt mer hensiktsmessig og brukervennlig.
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 den 31.8.16 gjeve slik uttale:
Det vises til oversendt søknad om tiltak på Bukonestølen, fnr 713.
Det søkes om riving av eksisterende fjøs og flytting og oppsetting av nytt fjøs med noe endret plassering. Det
opplyses om at stølen de siste 8 årene har vært beite for hest. Statskog gir uttalelse etter seterforskriftens §
10.
Dagens fjøs opplyses å være i dårlig stand. Statskog ser behovet for utbedring av fjøset så lenge det er dyr
på stølen som har behov for fjøs. Det blir opp til fjellstyret å vurdere det konkrete behovet i lys av gårds- og
stølsdrifta. Er det landbruksmessige behov med nytt fjøs i forhold til fremtidig drift, har Statskog ingen
innvendinger til at fjøset rives og nytt bygges opp igjen med annen bedre egnet plassering.
Oppland fylkeskommune pr. 31.8.16 ikkje gjeve uttale. Fjellstyret kan ev. behandle saka og be søkjar ta
omsyn til uttale frå Oppland fylkeskomme.
Framlegg til vedtak
Fjellstyret finn at det er behov for det omsøkte fjøs og godkjenner søknaden etter § 10 i stølsforskrifta. Løyve
til oppføring av nytt fjøs er gjeve på vilkår av at Oppland fylkeskomme ikkje har merknader til riving av fjøset.
Fjellstyret ber søkjar om å følgje ev. tilråding frå Oppland fylkeskommune om utforming av uthuset.
Oppføring av nytt uthus kan ikkje ta til før gamalt fjøs er fjerna.
Vedtak
Fjellstyret finn at det er behov for det omsøkte fjøs og godkjenner søknaden etter § 10 i stølsforskrifta. Løyve
til oppføring av nytt fjøs er gjeve på vilkår av at Oppland fylkeskomme ikkje har merknader til riving av fjøset.
Fjellstyret ber søkjar om å følgje ev. tilråding frå Oppland fylkeskommune om utforming av uthuset.
Oppføring av nytt uthus kan ikkje ta til før gamalt fjøs er fjerna.
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 31.8.16
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