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Støl 53/1/577 til Vollene Sørre gnr 24/9 på Kjølastølen. Søknad om bygging av uthus. 
 

Saksdokumenter: 

 Søknad av 12.9.2017 fra Ole Martin Alfstad med vedlegg 

 Uttale av 15.09.2017 fra Statskog 

 Uttale av 6.10.2017 fra Oppland fylkeskommune 

 

Saksopplysninger 

Garden Vollene Sørre gnr. 24/9 driver i dag med mjølkedrift, og er på stølen med besetningen om 

sommeren. 

I følge seterregisteret utgjør bebyggelse på stølen: 

 Sel  58 m
2
 

 Fjøs       80 m
2
 

 Løe  16 m
2
 

Alfstad søker om å bygge uthus med brutto areal 28 m
2
. I sin begrunnelse skriver Alfstad: Behov er 

knytt til lagerplass, plass til ved og WC på stølen i samband med stølsdrift. 

 

Tegninger vedlagt søknaden:  
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Situasjonskart: 
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Sak 30/2017 

 

Oversiktsbilde: 

 
 

Statskog SF og Oppland Fylkeskommune skal ha alle slike saker til uttale. 

 

Statskog SF uttaler: 

Statskog er positive til søknaden og ser at behovet for bedre lagerplass er til stede. Vi tilrår fjellstyret 

og gi tillatelse til søknaden. 

 

Oppland fylkeskommune uttaler: 

Stølshusa er ikke SEFRAK-registrert, men ansees likevel som viktige som del av kulturlandskapet. 

Stølen ligger tett inntil både Langsua nasjonalpark og Haldorbu landskapsvernområde. Forskrifter 

for disse områdene er ikke gjeldende for denne aktuelle stølen, men siden stølen ligger tett ved er det 

naturlig å se til disse. Det vises til §3 - pkt. 1.3 b) i begge forskrifter, der det fremgår at 

forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av utedo/vedskjul. Paragrafen angir også at 

ombygging, utvidelser og nybygg skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk og tilpasses 

landskapet. 

 

Kulturarvenheten har vurdert oversendte tegninger og bilde og vil ikke motsette seg tiltaket. Vi 

anbefaler å legge uthuset slik at møneretningen samsvarer med møneretning på de øvrige bygningene 

på stølen. Dette må også ses i sammenheng med landskapets beskaffenhet, slik at uthuset blir minst 

mulig dominerende i landskapet. Det bør benyttes samme taktekking som på øvrige bygninger. Det 

forutsettes for øvrig at material- og fargebruk tilpasses omkringliggende omgivelser. 

Kulturarvenheten 

forutsetter videre at saken vurderes i forhold til bakenforliggende hensyn i gjeldende plan og lovverk. 

Denne vurderingen må synliggjøres og legges til grunn for vedtaket. 

 

Lovanvendelse 

Stølen er i bruk. 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. 

 

Vurdering: 

Stølen til Vollene Sørre gnr 24/9 er i bruk og Alfstad har dokumentert at det er bruk for et uthus på 

stølen. Det er fjellstyret som avgjør om bygget skal godkjennes, og om hvilke krav som skal settes til 

bygget. Før vedtak treffes skal fjellstyret sende saken for uttale til Statskog SF og kulturmyndigheten. 
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Sak 30/2017 

 

Statskog er positive til at Alfstad får bygge nytt uthus. 

 

Kulturarvenheten i fylkeskommunen vil ikke motsette seg tiltaket, men anbefaler å endre 

møneretningen slik at den blir lik de andre byggene på stølen, men at det vurderes i forhold til 

landskapets beskaffenhet, slik at uthuset blir minst mulig dominerende. De mener taktekking bør være 

samme som for øvrige bygg og at material- og fargebruk tilpasses omgivelsene. 

 

Uttalen fra kulturarvenheten er i tråd med tidligere uttalelser fra samme etat. Men det er spesielt at det 

vises til hjemler i forskriftene for Haldorbu LVO og Langsua NP, siden Kjølastølen ligger utenfor. 

Nevnte forskrifter gjelder bare i verneområdene. 

 

Det er imidlertid fornuftig å be om at materialvalg og farge tilpasses den øvrige bebyggelse. Også at 

møneretning legges slik at uthuset ikke blir dominerende. Det er skifertak på øvrige bygg. Det bør 

ikke stilles krav om at det skal brukes skifer, men at det velges taktekking som mest mulig tilpasses 

øvrige bygg. 

 

Forslag til vedtak: 

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

fjellstyret at Ole Martin Alfstad får bygge nytt uthus på inntil 28 m
2
 til formål som omsøkt. Uthuset 

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

 

Fjellstyret viser til anbefalinger fra Oppland fylkeskommune, og at denne legges til grunn når bygget 

settes opp. 

 

Vedtak: 

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

fjellstyret at Ole Martin Alfstad får bygge nytt uthus på inntil 28 m
2
 til formål som omsøkt. Uthuset 

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

 

Fjellstyret viser til anbefalinger fra Oppland fylkeskommune, og at denne legges til grunn når bygget 

settes opp. 

 

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. 

 

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. 


