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Støl 53/1/610 på Røynestølen, Torstein T. Røyne. Søknad om utvidelse av selet. 

 
Saksopplysninger 
I sak 39/2016 gjorde fjellstyret vedtak om at stølen til Torstein T. Røyne var falt i det fri. 

Foranledningen til saken var en søknad om å endre på selet på stølen. I alle byggesaker på støler må 

status for stølen i forhold til fjellovens krav til bruk, klarlegges før en byggesak kan behandles. 

 

I vedtaket anbefaler fjellstyret at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha bebyggelsen på stølen 

stående uten avgift for 10 år om gangen jf § 13 i stølsforskriften. Denne retten skal knyttes til 

eiendommen og kan ikke skilles fra den. Det bruker å gå noe tid før Statskog får opprettet avtale med 

stølsbrukere. Når byggesøknaden behandles nå, forutsettes det at slik avtale opprettes mellom 

Statskog og Røyne. 

 

Torstein Røyne skriver følgende i e-post til fjellstyret 26.5.2016: 

Det er nå behov å få skiftet taket på Røynestølen ved Vinstre og jeg vil derfor høre om det er greit at 

det legges en sammenhengende takflate over huset slik som vist på nederste bilde. Dette har også en 

praktisk betydning, fordi det nåværende inngangspartiet nesten alltid blir stengt av en snøfonn om 

vinteren, mens endeveggen mot nord er fri for snø. En inngang på endeveggen vil løse problemet for 

de som ønsker å overnatte på stølen i Påsken, for det har hendt at man måtte krabbe ut gjennom 

vinduet fordi man ikke fikk opp døra. 

 

 
Oversikt over støl 610 fra 2003. 

 

   
Selet slik det er i dag med uthusdel m/pulttak  Selet etter ombygging der uthusdelen integreres i selet 
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Selet med uthusdel har et areal på 64 m2. Uthusdelen utgjør ca 9 m2. Omsøkt endring øker ikke det 

totale arealet på bygget. 

 

Lovgrunnlag og behandling av saken jf stølsforskriften § 15. 

Nybygging og ombygging av hus på seter som er fallen i det fri. 

”Statskog SF tek etter samråd med fjellstyret avgjerd med omsyn til løyve til nybygging/ombygging 

o.l.  

Før Statskog SF tek avgjerd skal saka leggjast fram for regional kulturminnestyresmakt til fråsegn.” 

 

Vanligvis vil det være Statskog som får inn en slik søknad, som sendes fjellstyret for uttale. I denne 

saken er det naturlig at fjellstyret tar initiativ og gir en uttale til Statskog, som i følge departementets 

kommentar til forskriften, avgjør søknaden etter først å ha innhentet uttale fra kulturmyndighetene. 

Etter at byggesøknaden eventuelt er godkjent av Statskog må den behandles av kommunen etter plan- 

og bygningsloven. 

 

Vurdering: 

Denne saken må ses i sammenheng med andre byggesaker på frilagte støler. Fjellstyret har tidligere 

behandlet noen slike saker, og må i framtida regne med, at det kommer flere søknader om bygging på 

støler med samme status, ettersom antall frilagte støler etter hvert vil øke. 

 

Denne søknaden begrunnes ut i fra et behov til fritidsbruk. Stølsforskriften har forskjellige 

bestemmelser om bygging på støler, avhengig av hvilken status stølen har i forhold til bruk ved 

landbruksdrift knyttet til gården stølen tilhører. 

 § 10, støler i bruk, åpner for bygging i forhold til behovet i jordbruksdriften på gården/stølen. 

Saken avgjøres av fjellstyret. 

 § 11, støler ute av jordbruksmessig bruk, men som heller ikke er falt i det fri, åpner kun for 

vanlig vedlikehold, dvs. ingen endring av bebyggelsen. 

Ingen av disse paragrafene åpner for bygging i forbindelse med fritidsbruk. 

 

 § 15 gjelder bygging på frilagte støler der bebyggelsen fortsatt må regnes som 

landbruksbebyggelse. Her åpnes det for å tillate bygging. Frilagte støler er ikke en del av 

jordbruksdrifta på gården, men kan bli det, dersom jordbruksdrift tas opp igjen. Denne 

bestemmelsen kan tolkes slik at det åpnes for bygging til behov for fritidsbruk. 

 

Fjellstyret har hatt noen slike saker til uttale. Det har særlig vært i sammenheng med at selet er i dårlig 

forfatning, og ikke egnet for restaurering. Det har da vært åpnet for riving/nybygging, men at 

bebyggelsen etter ombygging skal ha samme størrelse og form som før. 

 

Fjellstyret bør vurdere om en i framtidige saker, i sine uttalelser til Statskog bør lempe på kravene i 

forbindelse med ombygging og nybygg på frilagte støler, og det bør tillatelse utvidelser innen visse 

rammer. 

 

I denne saken er det en forholdsvis bra størrelse på selet, og søknaden gjelder ikke endring av 

totalarealet på 64 m2, men en praktisk endring ved å rive en uthusdel, og flytte inngangspartiet dit. 

Det blir en fasadeendring, som i liten grad endrer bygningsmiljøet på stølen. En mener dette er 

innenfor det som bør godkjennes. 

 

Forslag til uttale: 

Støler som legges i det fri og som får erklæring på stølsbebyggelsen, vil i mange tilfeller ha gammel 

og dårlig vedlikeholdt bebyggelse. Fjellstyret mener det er viktig at hus med avgiftsfri 

erklæring/avtale, som andre stølshus, er i så god stand at de kan brukes. I noen tilfeller bør det derfor  
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gis tillatelse til utskifting av hus som brukes til beboelse. Det bør også åpnes for å øke størrelsen på 

små sel. 

 

Fjellstyret går inn for at Torstein T. Røyne får tillatelse til å gjennomføre endring av selet som 

omsøkt, på vilkår av at det ikke skjer andre bygningsmessige endringer, utover skifte av glas og dører. 

 

Det forutsettes at Statskog oppretter avtale med Torstein T. Røyne jf § 13 i stølsforskriften. Saken 

oversendes Statskog SF som behandler og avgjør søknaden jf § 15 i seterforskriften. 

 

Behandling av saken: 
Med bakgrunn i at noe av begrunnelsen for byggesøknaden er å flytte inngangspartiet, bør siste del av 

andre avsnitt tas ut. 

 

Fjellstyrets uttale: 
Støler som legges i det fri og som får erklæring på stølsbebyggelsen, vil i mange tilfeller ha gammel 

og dårlig vedlikeholdt bebyggelse. Fjellstyret mener det er viktig at hus med avgiftsfri 

erklæring/avtale, som andre stølshus, er i så god stand at de kan brukes. I noen tilfeller bør det derfor 

gis tillatelse til utskifting av hus som brukes til beboelse. Det bør også åpnes for å øke størrelsen på 

små sel. 

 

Fjellstyret går inn for at Torstein T. Røyne får tillatelse til å gjennomføre endring av selet som 

omsøkt. 

 

Det forutsettes at Statskog oppretter avtale med Torstein T. Røyne jf § 13 i stølsforskriften. Saken 

oversendes Statskog SF som behandler og avgjør søknaden jf § 15 i seterforskriften. 

 

Enstemmig. 


