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Søknad om å bygge på seterhus.  Feste nr 185. 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
Søknad datert 12.04.2016 
Uttalelse fra Statskog datert 20.04.2016 
Tilleggsopplysninger datert 01.05.2016 
 
Bakgrunn: 
Arne J. Mortensen er eier av Kollobekken gnr 119 bnr 6.  med tilhørende seter i Slæen, feste 
nr 185.  På setra er det følgende hus: 
 
Nytt seterhus   84 m2 
Gammelt seterhus 35 m2 
Fjøs   47 m2 
Låve    42 m2 
 
Mortensen renoverer det største seterhuset, og søker om to mindre utvidelser av huset: 
Nytt vindfang over ny inngangsport (ca 6 m2) mot øst og innbygging og utvidelse av 
eksisterende inngangsparti mot sør-vest, ca 5 m2. Nytt inngangsparti begrunnes bl.a. med at 
inngangen da blir fra tunet rundt de andre husene, 
 
Jorda på setra er bortleid tidligere på flere års avtale, nå på årlige avtaler.  Leietaker hadde 
tidligere ansvaret for gjerdehold.  Det er nå behov for en hovedopprusting av gjerdene, samt å 
ta opp att en del grøfter.  Søker har ikke tatt stilling til om jorda fortsatt skal leies ut eller om 
han skal overta drifta sjøl.   
 
Statskog skriver i sin uttalelse at side det ikke er oppgitt noe driftstilknyttet behov for 
utvidelsen av seterhuset, kan de vanskelig se det er grunnlag for å gi tillatelse.  Saksbehandler 
understreker at Statskog avga sin uttalelse før brev med tilleggsopplysninger (01.05.2016) ble 
mottatt. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etter seterforskriftens § 10 kan fjellstyret tillate oppføring av hus som er nødvendig for 
rasjonell utnytting av setra.  I denne saken kan en argumentere for at det er nok 
bygningsmasse og areal ut fra bruken av setra.  Saksbehandler vil likevel understreke at jeg 
oppfatter ikke søknaden som begrunnet ut fra behovet for mer areal, men mer som 
bygningsmessige tilpasninger for å gjøre huset mer praktisk. 
 
Forslag til vedtak: 
Det er planlagt å møte søker på setra under befaring med Statskog den 22. juni.  Saken legges 
derfor fram til behandling uten innstiling. 
 
Behandling i fjellstyret: 
Fjellstyret var på befaring sammen med Statskog og søker på setra den 22. juni 2016.  
Fjellstyret kunne konstaterer at det er foretatt søknadspliktige fasadeendringer, uten at en er 
kjent med noen søknad. 
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Enstemmig vedtak: 
 
1. Fjellstyret kan ikke imøtekomme søknaden om å føre opp tilbygg på seterhuset. 
 
2. Begrunnelsen er at ut fra dagens drift av setra, kan ikke fjellstyret se det er behov for 

større boligareal.   
 
3. Hjemmelen for vedtaket er seterforskriften § 10. 
 
4. Dette vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.  Klagen må framsettes 

skriftlig, den må være begrunnet og må angi hva som ønskes endret i vedtaket.  Klagen 
sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten innen 3 uker fra 
kunngjøring/mottak av vedtaket. 

 
 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: 
Arne J. Mortensen 
Statskog 
 


