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Støl 53/1/433 til Solbu gnr 43/32 på Flagstad. Søknad om VA-anlegg. 
 

Saksdokumenter: 

 Nabovarsel av 10.7.2019 videresendt fra Statskog  

 Uttale av 11.7.2019 fra Statskog til fjellstyret 
 

Saksopplysninger 

Rørlegger Svein Olsen & sønner AS søker på vegne av Inga Olsen, om avløpsrenseanlegg med 

slamavskiller og støtbelastet infiltrasjon og spredegrøfter innenfor stølsvollen til støl 53/1/433 på 

Flagstad. 

 

Statskog har fått saken tilsendt som nabovarsel, og har informert Inga Olsen om at fjellstyret avgjør 

saken etter uttale fra Statskog. Anlegget ligger i sin helhet inne på stølsvollen, og må regnes som en 

rettighet til en støl som er i drift med produksjon av mjølk. 

 
Anlegg vist i utsnitt av situasjonsskisse. 

 

Statskog og saksbehandler er enige om at slike saker på støl i bruk kan behandles etter § 10 i 

seterforskriften. 
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Statskog skriver i sin uttale: 

«Vi viser til nabovarsel mottatt 10.7.2019, om å anlegge VA-anlegg på Støl Flagstad. 

 

Statskog anser dette som en sak for fjellstyret da dette er på en støl i bruk, og har av den grunn sendt 

saken over til fjellstyret i henhold til seterforskrifte § 10. 

Vi har samtidig avgitt en uttale slik regelverket krever. 

Vår uttale er som følgende: 

 

Tiltaket er OK for vår del under disse forutsetninger: 

• Kommunen må godkjenne tiltaket 

• Dersom det i framtiden gjennom kommunale planprosesser blir anlagt fellesanlegg plikter 

stølsbruker å koble seg til fellesanlegget 

• Dersom det skulle bli aktuelt å brøyte vegen eller utbedre vegen til stølen for å tømme 

anlegget må stølsbruker dekke alle kostnader med dette, heri om det blir krav om 

tilbakeføring av eventuelle skiløyper. Utbedring av vegen som f.eks økt bredde eller 

omlegging krever egen tillatelse av grunneier. 

 

Tiltaket kan ikke gjennomføres før fjellstyret og kommunen har godkjent tiltaket.» 

 

Vurdering 

Fjellstyret har tidligere godkjent VA-anlegg på to støler på Lie, og trolig vil det blir flere støler som i 

framtiden ønsker å lage VA-anlegg. 

 

Fjellstyret har fått aksept fra Statskog, for at dette er en rettighet som fjellstyret avgjør etter uttale fra 

Statskog. Et avløpsanlegg er en forlengelse av driftsopplegget på stølen, og er fjellstyrets 

ansvarsområde så lenge anlegget ligger innenfor stølsutmålingen.  

 

Dette er forholdsvis nye tiltak som ikke omtales i lov/forskrift. Imidlertid er det naturlig å forankre 

slike vedtak i seterforskriftens § 10. 

 

Omsøkte anlegg skal i tillegg behandles av kommunen etter Plan- og bygningsloven. 

 

Forslag til vedtak 

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

at Inga Olsen får lage avløps- og infiltrasjonsanlegg på støl gnr 53/1/433 på Flagstad som omsøkt.  

 

Tiltaket kan ikke iverksettes før Øystre Slidre kommune har behandlet saken etter plan- og 

bygningsloven. Sakspapirene blir sendt videre til Øystre Slidre kommune. 

 

Vedtak 

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

at Inga Olsen får lage avløps- og infiltrasjonsanlegg på støl gnr 53/1/433 på Flagstad som omsøkt.  

 

Tiltaket kan ikke iverksettes før Øystre Slidre kommune har behandlet saken etter plan- og 

bygningsloven. Sakspapirene blir sendt videre til Øystre Slidre kommune. 

 

Enstemmig. 

*** 

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. 


