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Støl 53/1/519 til Bråten gnr 46/9 på Lie. Søknad om VA-anlegg. 
 

Saksdokumenter: 

 Merknad til nabovarsel av 9.8.2017 fra Statskog til Arne J. Trandokken 

 Uttale av 9.8.2017 fra Statskog til fjellstyret 
 

Saksopplysninger 

VA-prosjekt og anlegg AS v/Norvald Trandokken søker på vegne av Arne J. Trandokken, om 

avløpsanlegg med infiltrasjon og spredegrøfter innenfor stølsvollen til støl 53/1/519 på Lie. 

 

Statskog har fått saken tilsendt som nabovarsel, og har informert Arne Trandokken 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. 

 

Etter e-postutveksling mellom Statskog og saksbehandler er det enighet om at slike saker på støl i 

bruk kan behandles etter § 10 i seterforskriften. 

 

Statskog skriver i sin uttale: 

Vi viser til mottatt nabovarsel om et VA-anlegg med infiltrasjon og spredegrøfter på støl til 

stølsbruker Arne Trandokken i Øystre Slidre statsallmenning.  
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Sak 22/2017 

 

 

Statskog anser dette som en sak som skal behandles etter seterforskriften § 10, der fjellstyret skal 

avgjøre om en stølsbruker kan sette opp, utvide og endre hus for en rasjonell utnytting av utvist støl. 

Statskog skal gi uttale før fjellstyre fatter vedtak.  

Dette er et anlegg som plasseres innenfor stølsparsellen og som følger rettigheten knyttet til stølen og 

dens bruk. Forutsatt at det fra kommunens side blir gitt tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven 

og forurensingsloven, har vi ikke motforestillinger til tiltaket.  

På bakgrunn av ovenstående tilrår vi fjellstyret å gi tillatelse til VA-anlegg med infiltrasjon og 

spredegrøfter slik kartskissen viser, på stølen til stølsbruker Arne Trandokken. 

 

Vurdering 

Søknaden om VA-anlegg på stølen er en konsekvens av at det legges strøm inn til Lie som første 

stølsgrend med strøm i allmenningen. Dette vil nok føre til at flere støler også ønsker å lage VA-

anlegg. 

 

Fjellstyret har i forbindelse med en lignende søknad på nabostølen, 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 nye tiltak som bare en gang før (sak 37/2016) har vært behandlet av fjellstyret, og 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 Arne J. Trandokken får lage avløps- og infiltrasjonsanlegg på støl gnr 53/1/519 på Lie som omsøkt.  

 

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

bygningsloven. 

 

Vedtak: 

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

at Arne J. Trandokken får lage avløps- og infiltrasjonsanlegg på støl gnr 53/1/519 på Lie som omsøkt.  

 

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

bygningsloven. 

 

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. 

 


