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Søknad om restaurering og mindre utvidelse av seterhus 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Søknad, datert 12.02.2019 

Uttalelse fra Statskog datert 06.03.2019 

Uttalelse fra Oppland Fylkeskommune, datert 11.03.2019 

 

Bakgrunn: 

Stein Erik Blomberg er eier av Stalsbjørsvea gnr 89 bnr 2.  Til garden ligger seter på 

Holmsetra med feste nr 282.  På setra er det fjøs (41 kvm), uthus/skåle (17 kvm) og seterbu 

(53 kvm).  Seterløkka er bortleid til annet gardsbruk, setra er dermed ikke «i drift» etter 

fjellovens bestemmelser. 

 

Blomberg søker nå om å restaurere seterhuset.  Han ønsker å forsterke fundamentet ved å lage 

ny ringmur.  Arbeidet søkes utført ved å benytte den gamle gråsteinsmuren som 

innerforskaling, og legge ny mur utenpå.  Dette vil gi rom for tykkere vegger med god 

isolasjon.  Den gamle tømmerkassa søkes bevart i størst mulig grad.  Støping av ny grunnmur 

vil gi en utvidelse av brutto areal med ca 6 kvm.  I tillegg søkes om en mindre utvidelse av 

inngangspartiet fra 2,8 til 5,7 kvm.   

 

I samsvar med seterforskriften er søknaden sendt til Statskog og Oppland fylkeskommune til 

uttalelse.  Ingen av dem har merknader til søknaden. 

 

Blomberg søkte først om en utvidelse også av bruksarealet på huset, på ca 6 kvm. Siden setra 

ikke er i bruk, er det ikke grunnlag for å gi tillatelse for å utvide seterhuset.  Han valgte derfor 

å justere søknaden, slik at det nå er kun endring av inngangspartiet som gir større bruksareal. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Det er positivt at seterhus blir tatt vare på og holdt i stand.   

 

Siden setra ikke er i bruk skal søknaden behandles etter § 11 i seterforskriften.  Etter 

bestemmelsene i denne paragraf med kommentarer skal fjellstyret behandle søknaden, for så å 

videresende den til Statskog. 

 

Seterhus skal i utgangspunktet tjene den landbruksmessige driften av setra.  Siden søkeren 

ikke driver setra, trenger han ikke større seterhus.  Seterforskriften åpner likevel for at hus på 

seter som ikke er i drift kan holdes vedlike.  Planene for restaurering av huset vil føre til en 

mindre utvidelse av brutto-areal, men ingen endring i bruksareal på selve seterhuset. Statskog 

skriver at utvidelsen av inngangspartiet vil «gi en bedre utnyttelse av seterhuset og vil være 

mer hensiktsmessig i forhold til dagens bruk og behov.» 
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Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret gir sitt samtykke til at seterhuset på feste nr 282 kan restaureres og utvides i 

samsvar med søknad og tegninger datert 12.02.2019.   

 

Saken oversendes til Statskog, som «gjer søkjaren kjent med avgjerda». 

 

Søker er sjøl ansvarlig for å avklare om til taket er søknadspliktig til kommunen. 

 

Dette vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.  Klagen må framsettes 

skriftlig og den må angi hvilke endringer som ønskes i vedtaket.  Klagen sendes Øyer 

fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten.  Frist for å klage er 3 uker fra kunngjøring av 

vedtaket. 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

 

Statskog 

Stein Erik Blomberg 

 

 


