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Støl 53/1/609 ved Røynestølen til Melum gnr 15/12, Torstein Melby. Søknad om 

omdisponering av kokehus. 
 

Saksdokumenter: 

 Søknad fra Torstein Melby, mottatt 21.4.2017 

 Fjellstyresak 36/2015 

 Brev av 28.8.2007 fra LMD til Statskog SF 

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har mottatt følgende søknad fra Torstein Melby: 

Søknad om bruksendring kokehus støl 53/1/609. 

Jeg prøver en ny søknad til Ø.S. fjellstyre om og få endret kokehuset til anneks før jeg tar saken videre 

til Statens landbruksforvaltning, noe jeg håper jeg unngår. 

Det er tross alt et eksisterende bygg det er snakk om, og kokehus i 2017…har jeg ikke hørt noen har 

bruk for. 

 

Stølen til Torstein Melby er registrert med følgende bebyggelse: 

 Sel ca 90 m2  

 Fjøs 48 m2 

 Kokehus 25 m2 

 Uthus/skåle 25 m2 

 
I sak 36/2015 behandler fjellstyret bl.a. en søknad fra Torstein Melby om å få omgjort kokehuset på 

stølen til anneks for utleie. I saken ble det laget en oppsummert historikk om dette kokehuset: 
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Kokehuset er av eier omtalt som kårsel, men er allerede i 1965, av Valdres skogforvaltning og 

fjellstyret fastslått å være kokehus. I 1984 godkjente fjellstyret påbygging av en gang, og at det ble 

flyttet lenger fra selet, med begrunnelse i brannfare. Det ble i samme vedtak konkludert med at dette 

var et kokehus og at det ikke ble godkjent bruksendring til kårsel. Under stølsregistreringen i 2001 ble 

det fastslått at kokehuset var innredet for beboelse uten at det var omsøkt. Kokehuset ble i forbindelse 

med en brann i 2007, godkjent gjenoppbygd i 2008. I sak 34/2008 godkjente fjellstyret at det ble 

bygget nytt kokehus. Av hensyn til at det skulle brukes som framtidig kokehus skulle det flyttes til ei 

tomt like ved fjøset. Det ble satt krav om at kokehuset ikke skulle isoleres eller innredes for beboelse. 

Den gamle tomta skulle ryddes. 

 

Torstein Melby fulgte ikke opp vedtaket om å flytte kokehuset i 2008, som i stedet ble gjenoppbygd 

på branntomta. Med bakgrunn i dette frafalt fjellstyret i sak 36/2015, kravet om å flytte kokehuset opp 

til den andre bebyggelsen. Imidlertid står kommunens vedtak jf PLB om endret plassering, fortsatt ved 

lag og kokehuset er på kommunens kart plassert ved fjøset. 

 

Stølen til Torstein Melby er ikke i bruk i sammenheng med jordbruksdrift på Melum gnr 15/12. Den 

er ikke falt i det fri. Bebyggelsen er gjerdet inn med ca 7 dekar. En større del av stølsjordet er tidligere 

lagt i det fri av stølseier ved at gjerdet er fjernet. 

 

Lovhjemmel: 

Søknaden om omdisponering av kokehuset bør vurderes både i forhold til §§ 11 og 24 i forskrift om 

seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. 

 

§ 11: Om hus på seter som ikkje er i bruk og ikkje er fallen i det fri: 
”På seter som ikkje er i bruk, men som ikkje er fallen i det fri, kan seterbrukaren halde husa vedlike 

på ordinært vis. § 10 andre ledd i denne forskrifta gjeld tilsvarande. Skal seterbrukaren ta opp att 

seterdrifta, gjeld føresegnene i § 10 i denne forskrifta.” 

 

Landbruks- og matdepartementets (LMD) kommentarer til de enkelte bestemmelser i forskriften jf 

brev av 14.1.2016: 

Etter fjellova fell ikkje retten til seter bort før den i 20 samanhengande år har vore ute av bruk som 

seter. Hendelege avbrot i setringa skal ikkje føre til at retten går tapt. Likevel må seterbrukaren ha ein 

rett til å vedlikehalde husa, så lenge setra ikkje er fallen i det fri. Om det blir behov for å setje opp, 

utvide eller endre hus med sikte på å ta opp att seterdrifta, gjeld føresegnene i § 10 i forskrifta. Det 

som er sagt under § 10 gjeld tilsvarande, at fjellstyret skal innhente fråsegn frå regional 

kulturminnestyremakt.  

Søknader etter første ledd skal sendast til fjellstyret, som handsamar dei og sender dei vidare til 

Statskog SF, som gjer søkjaren kjent med avgjerda. Vedtak fjellstyret gjer kan påklagast til 

Landbruksdirektoratet, jf. § 26 og § 30 i forskrifta 

 

§ 24. Endring og ominnreiing av eksisterande hus: 

”Med godkjenning frå Statskog SF og fjellstyret kan brukaren byggje om eller ominnreie uthus til 

bustad eller for utleige når det ikkje er aktuelt å ta opp att bruken av husa til seterformål og endringa 

av bruken ikkje vil vere ei hindring for seterdrifta på denne eller andre setre. Det skal opprettast ei 

særskild avtale om avgift, som Statskog SF fastset. Uthusa er ein del av dei andre husa på setra, og 

kan ikkje skiljast frå. Før Statskog SF og fjellstyret gir godkjenning etter første ledd skal saka leggjast 

fram for regional kulturminnestyresmakt til fråsegn.” 
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LMD kommentar til § 24: 

”§ 24 gjeld dei tilfella der seterbrukaren ønskjer å endre/ominnreie ståande hus på setra, som det 

ikkje lenger er behov for til seterformål. Det er krav om godkjenning frå både fjellstyret og Statskog 

SF. Fjellstyret og Statskog SF bør ta atterhald om godkjenning frå kommunale styresmakter. 

Bygningar det ikkje lenger er behov for til seterformål bør det normalt kunne gis løyve til å ominnreie 

eller ombygge slik at dei kan tene hovudbruket på anna vis. Eit avslag på søknad om 

ombygging/ominnreiing bør i tilfelle vere grunna i eventuelle ulemper for drifta på den aktuelle setra 

eller andre setrar, eller i at omsyn til kulturminne tilseier at det ikkje blir gitt løyve til å gjennomføre 

dei. 

Seterhus som det er gitt løyve til å ominnreie til fritidsformål etter denne føresegna fell i det fri etter 

dei same føresegnene som setre elles.  

Om forholdet mellom §§ 10 og 24 sjå merknadene til § 10.” 

 

Vurdering: 

Utgangspunktet for denne vurderingen er at søknaden fra Torstein Melby ikke er begrunnet i 

jordbruksdrift på gården og stølen. Dette legges til grunn for å bruke riktig lovanvendelse i saken. 

 

På støler som ikke er i jordbruksmessig drift, skal normalt seterforskriftens § 11 benyttes i 

sammenheng med bygging på støl. Men § 11 åpner ikke for annet enn ordinært vedlikehold på støler 

som ikke er i bruk i sammenheng med jordbruksdrifta på garden. Det kan ikke bygges nytt, og 

bebyggelse kan ikke endres. Dermed må det konkluderes med at fjellstyret ikke kan benytte denne 

bestemmelsen til å innvilge søknaden fra Melby. 

 

Om § 24 i seterforskriften kan brukes i denne saken, er uklart og må drøftes: 

 

I seterforskriften er det klare relasjoner mellom bestemmelsene i § 10 som omhandler bygging på 

støler i bruk, og bestemmelsene i § 24 som åpner for ombygging og ominnredning av stølshus ”som 

det ikkje lenger er behov for til seterformål”. Lignende relasjoner er det ikke mellom § 11 (bygging 

på støler som ikke er i bruk) og § 24. Dette kan tolkes slik at en søknad om omdisponering av et 

stølsbygg til fritidsbruk, etter § 24 bare kan innvilges om stølen er en del av gårdens jordbruksmessige 

bruk. 

 

Denne tolkningen underbygges også i brev av 28.8.2007 fra LMD til Statskog SF. (Saksbehandler 

bemerker at § 22 i forskrift av 2007, er likelydende med § 24 i gjeldende forskrift): ”§ 22 kommer 

normalt til anvendelse i tilfeller der det er tale om å ominnrede eller ombygge enkeltstående 

bygninger på setrer som ellers er i drift”. Det er igjen tydelig at bestemmelsen i § 24 er ment for 

enkeltbygninger på støler som er i drift. 

 

Dersom det likevel er åpnet for å benytte § 24 på støler som ikke er i jordbruksmessig drift, vil det i så 

fall være mulig å omdisponere både uthus og fjøs på en støl. I LMD sin kommentar til paragrafen står 

det: ”Eit avslag på søknad om ombygging/ominnreiing bør i tilfelle vere grunna i eventuelle ulemper 

for drifta på den aktuelle setra eller andre setrar, eller i at omsyn til kulturminne tilseier at det ikkje 

blir gitt løyve til å gjennomføre dei”. Dette betyr at en omdisponering av enkelthus ikke bør avslås, 

hvis det ikke begrunnes med negative konsekvenser for stølsdrift eller kulturminner i området. 

 

I gjeldende tilfelle ligger stølen til Melby adskilt fra andre støler. Det ville trolig ikke være til hinder, 

hverken for drift på andre støler i området eller negativt i forhold til kulturminner. I forhold til dette 

ville en bruk av § 24 ikke være til hinder for å omdisponere både fjøset og uthuset på denne stølen, 

slik at både fjøs og uthus på stølen kan ”ombygges til fritidsformål”, i tillegg til det omsøkte 

kokehuset. En slik tolkning vil helt klart skape presedens i andre sammenlignbare saker i 

statsallmenningen. 
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Seterforskriften er endret flere ganger. Endringen i 2009, forsterket skillet mellom støler som er i 

bruk, i forhold til støler som ikke er i bruk. Det skjedde en betydelig innskjerping i nye § 11, ved at 

muligheter for bygging/endring av bebyggelse på støler ute av bruk, ble tatt bort. Det ble bare tillatt 

med vanlig vedlikehold. Det vil derfor være innkonsekvent om § 24 kan benyttes på støler som ikke er 

i jordbruksmessig drift. 

 

Konklusjon: 

Seterforskriften § 24 kan ikke anvendes som hjemmelsgrunnlag på støler som ikke er i bruk i 

tilknytning til jordbruksmessig drift på gården som stølen tilhører. Denne saken må derfor behandles 

etter § 11, som ikke åpner for bygging eller endring av eksisterende bygg. 

 

Forslag til vedtak: 

Støl 53/1/609 er ikke i bruk jf seterforskriften § 9. Med hjemmel i § 11 avslår fjellstyret søknaden fra 

Torstein Melby om bruksendring av kokehuset på stølen til anneks. 

 

Vedtak: 

Støl 53/1/609 er ikke i bruk jf seterforskriften § 9. Med hjemmel i § 11 avslår fjellstyret søknaden fra 

Torstein Melby om bruksendring av kokehuset på stølen til anneks. 

 

Forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer for og 1 stemme imot. 

 

 

 

******* 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


