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Søknad om vassledning til tre støler på Lie 

 
Saksdokumenter: 

 Søknad av 17.5.2017 fra tre stølseiere 

 Innkalling av 30.5.2017 til alle berørte parter 

 

Saksopplysninger 

Følgende søknad gjelder anlegg av vassledning til stølene 53/1/516, 518 og 523: 

”Vi søker med dette om å kunne grave ned ein vassledning på stølen Lien. Sjå vedlagte kart med 

forslag til trase. Denne skal gå frå brønnen til Kjell Trandokken. Frå denne brønnen til kryssing av 

vegen ved hjørnet til Arne Trandokken er det 1,5 meter høgdeforskjell. For å unngå vassmangel ved 

varme og tørre sumarar, har vi tenkt å grave ned ein tank på ca 5 m3 i reserve (inntegna på kartet). 

Vi foreslår derfor befaring med Reidar Gran og alle involverte på stølen. 

Søknaden kjem frå Grethe Karin Hoviosen, Egil Tvenge, Bjørn Ivar Gunhildgard/Elin Hovi.” 

 

 
 

Brønnen til Kjell Trandokkens støl, og som søkerne ønsker å legge vannledning fra, er vist på kartet. 

Like ovenfor denne brønnen ligger brønnen som Arne Trandokken og som i tillegg hytteeier Nordby, 

feste 53/1/161 har vann i fra. Det betyr at en ny vannledning i vestlig retning vil krysse eksisterende 

vannledning. 

 

 



2 

 

Sak 15/2017 

 

 

Det viser seg nå at begge de som driver med mjølkeproduksjon på stølen, Kjell Trandokken på støl 

520 og Arne Trandokken på støl 519, har boret etter vann, og har derfor tilgang til reint vann i 

produksjonen. Brønnene blir fortsatt brukt til vann for dyr. 

 

Saken skal behandles som grunndisponering etter fjellovens § 12. Statskog avgjør etter uttale fra 

fjellstyret, som i sin uttale må legge vekt på hensynet til de bruksberettigede. 

 

Saken har ligget til ettersyn. Det har ikke kommet inn merknader. Statskog og fjellstyret var på 

befaring sammen med innkalte stølseiere/hytteeier 15. juni. 

 

Vurdering: 

De samme tre støler og noen flere, søkte og fikk tillatelse av Statskog til å anlegge brønn ovenfor 

stølslaget, i 2011. Brønnen ble anlagt, men det viste seg at det var dårlig kvalitet og lite vann. Derfor 

ble brønnen fjernet igjen. Det er ikke mjølkedrift på søkernes støler i dag, men det er dyr på beite 

sommerstid, og det er behov for vann. 

 

Det er bare svakt fall fra brønn til tank. Det vil derfor være nødvendig å grave en jevnt hellende grøft 

for å unngå luftlommer i røret. Enkelte deler av ledningen vil bli liggende dypt. Det vil under 

anleggsarbeidet bli en del masse langs grøfta. Siden traseen ligger like inntil Arne Trandokkens støl, 

og det vil bli en del dyretråkk her, må det stilles krav om at grøftetraseen såes til etter arbeidet er 

ferdig. 

 

En kan ikke se at framføring av vann fra denne brønnen til de tre søkerne vil ha negative konsekvenser 

for drift av stølene nær brønnen, forutsatt at eksisterende vannledning ikke blir skadet. I så fall må 

dette rettes opp av søkerne. 

 

Forslag til uttale. 

Fjellstyret er positive til at det legges vannledning til stølene 53/1/516, 518 og 523, fra brønnen til 

Kjell Trandokken, som omsøkt, og vurdert under befaring. 

 

Fjellstyret uttaler: 

Fjellstyret er positive til at det legges vannledning til stølene 53/1/516, 518 og 523, fra brønnen til 

Kjell Trandokken, som omsøkt, og vurdert under befaring. 

 

Enstemmig. 

 

 


