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F70, Murkelie – uttale til søknad om dispensasjon  
Vestre Slidre kommune har sendt til uttale søknad om dispensasjon frå arealavgrensing på fritidsbygg som 
følgjer av kommuneplanen. Praksis i dag er at det blir gjeve dispensasjon for inntil 100 m2. 
 
Bakgrunn for saka var at fjellstyrt vart merksam på arbeid som var gjort i goto nær feste 70 og mellom 
stølane 784 og 717. Goto var stengd og det var gjort arbeid i goto slik at breidda vart sterkt redusert og i 
praksis ikkje mulig å bruke. Vidare var det to nye bygg på feste 70 og dei var ført opp like inntil goto. 
Fjellstyret såg på saka på befaring i 2017 saman med festaren, Statskog og kommunen.  
 
Festaren har opplyst at det sto to eldre bygg på plassen og at han hadde erstatta dei med to nye. Det er 
ikkje søkt om løyve til å rive og føre opp nye uthus før arbeidet vart gjort. Festaren opplyser vidare at det var 
planlagt boring av vatn og at det er godkjent kloakkanlegg. I tillegg til uthusa har dei ei hytte som er registert 
med bruksareal på 86 m2.  
 
Samla areal for husa på festet er over arealgrensa på 80 m2 som gjeld i området. Sølv om det blir rive gamle 
hus og ført opp att nye, skal det søkjast om tiltaket. Sidan samla areal er over arealgrensa, må det i tillegg 
søkjast om dispensasjon reglane i kommuneplanen. Det er ny praksis med å gi dispensasjon for areal inntil 
100 m2. 
 
Normalt har ein fått føre opp tilsvarande areal som blir rive, sjølv om det det skulle gå ut over arealgrensa. 
Kommuneplan presiserer likevel at det ikkje er lov å erstatte uthus med hus til overnattingsfunksjon i slike 
tilfelle. Begge dei to aktuelle husa har uthusfunksjon.  
 
Hytta vart bygd på ein gong på 1990-talet og fjellstyret bad om kopi av byggeløyvet. Søkjar skriv i e-post 
datert 12.3.18: Dette er beklagelig, men vi har ingen byggeløyve på utviding av hytta. Det vil si at vi har 
utvidet hytta uten byggeløyve. Kor stor bruksarealet er på hytta i dag er derfor ukjent, men i matrikkelen er 
det registert 86 m2. Kvar dette arealet kjem frå er ukjent, anten er det areal registert før tilbygg eller så kan 
det vera frå taksering i samband med eigedomsskatt. I matrikkelen blir det registert eit mindre areal enn det 
som blir rekna som bruksareal. Arealet på hytta vart ikkje målt under befaringa, men det såg ut til å vera 
større enn 86 m2. 
 
Det er ikkje registrert bruksareal på dei gamle uthusa som er rive.  Det er heller ikkje lagt ved dokumentasjon 
på kor store dei tidlegare uthusa var. Ut frå dei nye teikningane er bruksarealet for uthusa ca. 33,5 m2, inkl. 
overbygg. Ut frå flyfot frå 2009 kan det tyde på at dei gamle uthusa var mindre. Takoverflate på uthusa er 13 
m2 og 16 m2, samla ca. 29 m2. Dette skulle tilseia eit bruksareal på kanskje 20 m2. Takoverflate på dei nye 
bygga er 55,5 m2 og eit berekna bruksareal på 33,5 m2. Ut frå e-post frå søkjaren om at hytta er bygd på 
utan løyve, er det meir uvesentleg kor  store uthusa var før dei vart rivne. Det kan og sjå ut til at teljande 
areal på hytta er større enn det som er registrert m.a. med overbygd areal. Takoverflate er 136 m2 og 
registert bruksareal er 86 m2. Arealet må kommunen kontrollmåle før det blir gjeve byggeløyve for uthusa. 
Det er lite sannsynleg at det er att areal til begge dei to nye uthusa. Sannsynlegvis må eitt eller begge 
uthusa fjernast.  
 
Ved nybygg er det ikkje garantert at ein får føre opp husa på same plass, dersom det tidlegare var ei uheldig 
plassering. Ved å samanlikna flyfoto frå 2009 og 2016 kan det sjå ut til at plassering av dei nye husa er 
nærare goto enn tidlegare. Tidlegare plassering var uheldig og det er uaktuelt å godkjenne plassering som 
gjer goto smalare. Ei goto er ein gamal ferdselsveg som ikkje kan endrast utan vidare. Uansett ev. 
byggeløyve må goto setjast i stand i same standard som tidlegare. Det kan ikkje stengast med grind eller 
likande. Grunna skråskjering, som festaren har utført i goto, registerte ein under befaringa at breidda av goto 
var nede i ca. 1 meter på det smalaste.  
 

Statskog har tidlegare gjeve løyve på inngjerding på 640 m2. I dag er det inngjerda ca. 850 m2. Kommunen 
har vedteke at inngjerding av hytter skal avgrensast til 600 m2, inntil ny kommuneplan er vedteken er 
vedtaket ikkje juridisk bindande for allmenningen. Fjellstyret har tidlegare tilrådd Statskog at ein følgjer 
kommunen sin reglar. Det er rimeleg at dei får behalde same inngjerding som dei har avtale på. Dette er 
ikkje eit tema for kommunal høyring, men fjellstyret tek det med som utale til Statskog.  
 

 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret kan ikkje tilråda at det blir godkjent eit større areal enn det som er vanleg praksis for dispensasjon, 
dvs. 100 m2. Kommunen må kontrollmåle bruksarealet på hytta før det blir gjeve byggeløyve for uthus. 
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Plassering som er vist for uthusa er uaktuell og festaren må søkje om ny plassering i rimeleg avstand frå 
goto. 
 
Goto må setjast i tilbake i same standard og breidde som tidlegare, slik det går fram av flyfoto frå 2009. 
Vidare må inngjerding førast tilbake til same areal (640 m2) som det tidlegare er gjeve løyve på, jf. Statskog 
si skisse frå 1989. Fjellstyret tilrår at Statskog set frist til 1.7.18 for å oppfylle krav om goto og inngjerding.   
 
Vedtak: 
Fjellstyret kan ikkje tilråda at det blir godkjent eit større areal enn det som er vanleg praksis for dispensasjon, 
dvs. 100 m2. Kommunen må kontrollmåle bruksarealet på hytta før det blir gjeve byggeløyve for uthus. 
Plassering som er vist for uthusa er uaktuell og festaren må søkje om ny plassering i rimeleg avstand frå 
goto. 
 
Goto må setjast i tilbake i same standard og breidde som tidlegare, slik det går fram av flyfoto frå 2009. 
Vidare må inngjerding førast tilbake til same areal (640 m2) som det tidlegare er gjeve løyve på, jf. Statskog 
si skisse frå 1989. Fjellstyret tilrår at Statskog set frist til 1.7.18 for å oppfylle krav om goto og inngjerding.   
 
 
Vedtaket er samrøystes.  
 
Vedtaket er uttale og ikkje enkelvedtak jf. forvaltningsloven. Det er derfor ikkje klagerett over vedtaket. 
 
Vestre Slidre fjellstyre den 15.3.18  
 
 
Harald Ranum  
Sekretær  
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