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Søknad om ombygging og utvidelse av hus.  Feste nr 491. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Søknad datert 30.05.2017 

 

Bakgrunn: 

Randi Melbø er eier av Midtli gnr 36 bnr 8.  Til garden ligger dyrkingsparsell på Svartåsen 

oppgitt til 37,5 daa inngjerdet areal.  I tilknytning til parsellen ligger ei kvilebu som ifølge 

seterregisteret er på 54 m2.  

 

Søkeren oppgir at parsellen er bortleid i «langtidsutleie», de har sjøl ansvaret for vedlikehold 

av gjerder. 

 

Det søkes nå om ombygging og utvidelse av kvilebua. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Første utvisning til Midtli ble gjort i 1948.  Utvisningen skjedde i medhold av daværende 

fjellov.  Utvisningen ble kalt for «seter», men var i realiteten en dyrkingsparsell. Etter 

datidens fjellov var det ikke noe som het «dyrkingsparsell», alle utvisinger ble kalt for seter.  

Parsellen ble ikke tatt i bruk som seter, med fjøs og mjølkeku.   

 

Parsellen ble utvidet i 1961, og kvilebua ble satt opp i 1981/82. 

 

Etter dagens fjellov og seterforskrift er parsellen en dyrkingsparsell, og huset er ei kvilebu.  

Vi har mange eksempler på at det som ble vist ut som «seter» etter gammel fjellov blir 

definert som dyrkingsparsell etter dagens regelverk. 

 

Søker oppgir at parsellen er bortleid i «langtidsutleie».  Det framgår ikke for hvor lang tid 

parsellen har vært bortleid. 

 

En dyrkingsparsell i statsallmenningen er utvist til en bestemt gård, og skal tjene drifta på 

denne gården.  Dersom parsellen ikke har vært i bruk på 5 år, faller den i det fri og kan 

overføres til annet gardsbruk med behov for arealer.  Kvilebua skal da enten følge med, eller 

fjernes. 

 

Dersom parsellen er bortleid til annet gardsbruk, er den pr definisjon ikke «i bruk». 
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Forslag til vedtak: 

Fjellstyret slår fast at feste nr 491 er en dyrkingsparsell, og at huset tilknyttet parsellen er ei 

kvilebu. 

 

Fjellstyret gjør oppmerksom på reglene i fjellov og seterforskrift.  Dersom parsellen er 

bortleid i mer enn 5 år, kan den ved neste gjennomgang av registeret blir erklært falt i det fri 

og vist ut til annet gardsbruk.  Kvilebua skal da enten følge med eller fjernes. 

 

Med dette som forbehold har ikke fjellstyret noen innvendinger mot at det utføres vanlig 

vedlikehold på bua. 

 

Søknad om utvidelse av kvilebua imøtekommes ikke.  Begrunnelsen er at parsellen ifølge 

søkers egne opplysinger ikke er «i bruk», og at bua allerede er større enn det som normalt blir 

tillatt som kvilebu. 

 

Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens § 25. 

 

Dette vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens kap VI.  Klagen må framsettes 

skriftlig, den må være begrunnet og angi hvilke endringer som ønskes i vedtaket.  Frist for å 

klage er 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

 

Randi Melbø 


