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Saksdokument 

 E-post fra Leif Ekerbakke 6.6. 2019 

 E-post til/fra Statskog v/Borghild Simengård 7.6. 2019 

 E-post til/fra Oppland Fylkeskommune v/Eli Lirhus 26.6.2019 og 28.6.2019. 

 E-post til/fra Leif Ekerbakke 26.6.2019, 9.7.2019 og 22.7.2019 

 

Saksopplysninger 

Fjellstyret fikk e-post fra Leif Ekerbakke 6.6. 2019. Leif Ekerbakke har søkt fjellstyret om å rive 

eksisterende løe ved stølen i Sanddalen, og sette opp ny, og litt større løe. E-posten ble sendt videre til 

Borghild Simengård i Statskog dagen etter.  

 

Leif Ekerbakke skriver følgende i sin søknad; 

«Jeg ønsker å få satt opp ny løe ved stølen ved Sanddalen. 

Den gamle løa er mer en falleferdig og planen har vært å få satt opp ny i flere år. 

Da jeg bygde om fjøset i 2015-16, ble lagerplass ikke prioritert av den grunn at løa skulle opp som 

funksjonell lagringsplass. Fjøset ble da heller omgjort for å få plass til mer dyr og nyere melkeanlegg. 

 

Løas funksjon er lagring av skotter, diverse vinterisolering, kraftfor og lignende tilskudd, ved og 

materialer. 

Den andre funksjonen skulle da etter planen være lagringshus for vannpumpen som står nede ved 

vannet. Denne står nå rett utenfor løa og må demonteres hver høst. (Bilde Sanddalen3) 

 

Da jeg overtok Eker 8/1 ifjor fulgte det med en 3 år gammel løe på Heimstølen ved Javnin. Denne løa 

ligger på en gammel stølsteig som ikke følger resten av teigen til 8/1. Dvs at det er en ganske 

ubrukelig 14 da. teig med 3 hytter inne i området. Jeg vil aldri finne bruk for denne ved plasseringen 

den nå har. Derav ønsker jeg heller å flytte denne til Sanddalen. 

 

Etter tidligere kontakt har jeg funnet at å sette opp nye løe ikke er noe problem, men siden størrelsene 

på løene er litt forskjellige i mål, og den er også litt større, så vil jeg søke om flyttingen. 

 

Sanddalen     3,7 Bred x 4,0 Lang  = 14,8 Kvadratmeter 

Javnin            3.0 Bred x 5,7 Lang  = 17,1 Kvadratmeter 
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Jeg håper dere ser den praktiske nyttingen av denne løa som positiv, da jeg er redd løa på Javnin 

bare blir stående ubrukt om den ikke nyttes. Løa er kun 2,3 kvm. Større, men da er den og grovere i 

reisverk og dette er utvendige mål. Det skal og sies at løa er veldig flott bygd med villmarkspanel 

utvendig, noe jeg og har på stølshuset. 

 

Jeg ønsker også flytte huset 1,5 til 2 meter lenger opp. Dette for å få inn pumpen samt at vanngrensa 

er langt høyere enn kartet viser. Jeg tror ikke det er mer enn 2 meter til vannet og det er veldig (!) 

bløtt der nåværende løe står. Alt dette er opptegnet i kartet.» 

 

 
Gammel løe ved Sanddalen. 

 

 
Løa ved Javnin som den gamle løa ønskes erstattet med. 

 



Sak 14/2019 

3 

 

 Kart over ønsket plassering.  

 

 

Stølen er i drift med melkekyr. 

Lovanvendelse 

Fjellstyret avgjør søknader om bygging på støl med hjemmel i ”Forskrift om seter og tilleggsjord 

m.m. i statsallmenning”: 

§ 10. Søknad om å setje opp, utvide og endre hus  
Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei rasjonell 

utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus som trengst, deira 

storleik og standard eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding og endring av hus. 

Fjellstyret skal leggje saka fram for Statskog SF til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak etter dette leddet. 

Om fjellstyret vil krevje at hus eller anlegg som alt står, skal rivast, må fjellstyret leggje saka fram for 

regional kulturminnestyresmakt til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld ved nybygg og 

endring eller utviding av hus på seter, der dette vil påverke eksisterande kulturmiljø. 

Endra ved forskrift 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 

 

Statskog SF har, når saken skrives, ikke sendt noen uttale til fjellstyret, men fjellstyret og Statskog 

skal på befaring her den 21. juni 2019. 

 

Saken ble ikke sendt til Oppland fylkeskommune for uttale før befaringen fordi den gamle løa er 

vurdert til å være i veldig dårlig stand ut ifra bildene. Tidligere (i andre saker) har Oppland 

fylkeskommune gitt uttale om at: «Dersom det er slik at bygningen er viktig for driften og en 

istandsetting ikke er forenlig med denne, vil ikke Kulturarvenheten motsette seg omsøkte tiltak.» 

Fylkeskommunen ønsker vanligvis også at møneretning blir den samme og at høyden er avstemt i 

forhold til omkringliggende bebyggelse og terreng. Videre må materialbruk, fargebruk og uttrykk 

tilpasses eksisterende bebyggelse og omkringliggende omgivelser. 
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Vurdering 

Stølen til Ekerbakke gnr 8/2 er i bruk med melkedrift. Det er i sammenheng med driften at det er 

ønske om å bytte ut løa. Det er ifølge forskriftens § 10, behovet i forhold til driften på stølen, som 

fjellstyret skal legge til grunn for en eventuell byggetillatelse. Leif Ekerbakke opplyser i søknaden at 

løa er svært dårlig, og dette er også tydelig ut ifra bildene. Eksisterende løe er på 14,8 m2, og 

gjenoppbygge nytt uthus på 17,1 m2.  

 

Som tidligere nevnt ble saken ikke sendt til på uttale til kulturarvenheten i Oppland Fylkeskommune i 

forkant av befaringen. Grunnen til at vi gjorde et unntak i denne saken var at løa ble vurdert til å være 

i svært dårlig stand, og at endringen fra gammel løe til ny løe og endring i plassering var liten. 

Kulturarvenheten i fylkeskommunen har tidligere uttalt at de ikke vil motsette seg omsøkte tiltak hvis 

bygningen er viktig for driften og en istandsetting ikke er forenlig med denne. Statskog deltar på 

befaringen 21. juni 2019. 

 

Fjellstyret skal vurdere søknaden i forhold driftsomfanget på stølen. Ut ifra bildene er den gamle løa 

ut til å være i dårlig forfatning, og saksbehandler mener at det bør kunne aksepteres å erstatte den 

gamle løa. Fjellstyret viser til tidligere forutsetninger fra Oppland Fylkeskommune, og at disse legges 

til grunn når bygget settes opp.  

 

Fjellstyret og Statskog skal på befaring her den 21. juni 2019, og forslag til vedtak skrives etter 

befaringen. 

 

 

Befaring 21. juni 2019 

På befaringen var det raskt enighet mellom Statskog og Fjellstyret om at søknaden kunne innvilges. 

Underveis i befaringen ble det foreslått ny plassering av løa nærmere selet og fjøset. Her er 

grunnforholdene bedre, og plasseringen er også bedre i for bruken som bl.a. skal være lagerplass for 

kraftfor og ved. Bygget blir derfor nå mer et uthus enn ei løe. Møneretingnen ønskes også endret til 

samme som for fjøset. 

 

Det nye bygget er kledd med villmarkspanel noe som vi er klar over at kulturarvenheten hos 

Fylkeskommunen ikke anbefaler. Siden det her er et allerede eksisterende bygg som skal flyttes, og 

fordi selet på denne stølen også er kledd med villmarkspanel ser Fjellstyret ikke noen grunn til å stille 

krav om en annen type kledning på uthuset. Både Fjellstyret og Statskog var tilstede på befaringen og 

er positive til endringen. Stølen er i bruk med melkekyr, og stølsbrukeren har behov for lagerplassen.  

 

 

Etterarbeid 

Fordi saken endret seg såpass mye under befaringen har saksbehandler etter befaringen tatt kontakt 

med Tore Østlund byggesaksbehandler i Øystre Slidre kommune og Eli Hauge Lirhus 

Kulturarvkonsulent i Oppland Fylkeskommune. 

 

Kommunen har ingen innvendinger mot saken, men ønsker saken tilsendt etter at vedtaket er endelig 

slik at endringene kan registreres i kartet.  

 

Fylkeskommunen har fått saken tilsendt og ga 2.7.2019 følgende uttale;  

«Vedlagt søknaden er bilder av ny løe/uthus, situasjonsplan med ny plassering av uthus samt en 

grundig redegjørelse for behov for lagringsplass og ny plassering. Ny løe/uthus er kun tre år gammel 

og står nå på heimstølen ved Javnin. Søker har ikke bruk for dette der og ønsker å flytte det til 

Sanddalen. Ny løe/uthus er 2,3 m2 større en opprinnelig løe.  

 Som fjellstyret skriver i sin utredning anbefaler generelt Kulturenheten ikke bruk av 

villmarkspanel. Vi anbefaler generelt å videreføre den enkle materialbruken ved å bruke samme 
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dimensjon og type panel på nye bygg som det opprinnelige det skal erstatte. Seterbebyggelse 

karakteriseres i stor grad av enkelthet både i materialbruk og utforming, og villmarkspanel er ikke 

tradisjonelt brukt i den stedegne byggeskikken. Siden det her er et allerede eksisterende bygg som skal 

flyttes, og fordi selet på denne stølen også er kledd med villmarkspanel har Kulturarvenheten 

forståelse for Fjellstyrets vurdering om at det er urimelig å stille krav om en annen type kledning på 

uthuset.  

 Kulturarvenheten ville generelt ikke ha anbefalt å flytte ei løe så nærmere sel og fjøs på en 

støl. I og med at det er problemer med mye vann i grunnen og at bygningen skal ha endret funksjon vil 

vi ikke motsette oss omsøkte nye plassering.  

 På bakgrunn av dette vil ikke Kulturarvenheten ikke motsette seg omsøkte tiltak.» 

 

Saksbehandler har (26. juni og 9. juli) bedt Leif Ekerbakke om en kartskisse for ønsket plassering av 

løa. Den 22. juli mottok fjellstyrekontoret en e-post om at han likevel ønsker den opprinnelige 

plasseringen, altså ca. 2m nord for nåværende plassering.  

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift om seter og tilleggsjord med mer i statsallmenning § 10, godkjenner 

fjellstyret at Leif Ekerbakke får rive eksisterende løe på 14,8 m2, og gjenoppbygge nytt uthus på inntil 

17,1 m2. Løa kan som ønsket flyttes 1,5-2m oppover for å få bedre å grunnforhold.  

 

Uthuset skal ikke isoleres eller innredes for beboelse. Det skal ikke settes inn ildsted eller pipe. 

Eksisterende løe skal rives før det nye uthuset bygges. 

 

*** 

 

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. 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 10 i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning. Etter § 10 i 

fjelloven tar fjellstyrevedtaket til å gjelde 4 uker etter at det er gitt melding om vedtaket. 

Byggetillatelsen er ikke gyldig før kommunen har godkjent søknaden. Dersom bygginga ikke er starta 

opp innen 3 år faller tillatelsen bort. 

 

 


