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Bakgrunn: 

Arne J. Mortensen er eier av Kollobekken gnr 119 bnr 6.  med tilhørende seter i Slæen, feste 

nr 185.  På setra er det følgende hus: 

 

Nytt seterhus   84 m2 

Gammelt seterhus 35 m2 

Fjøs   47 m2 

Låve    42 m2 

 

I 2016 søkte Mortensen om noen endringer av seterhuset:  

- Å ta i bruk overbygget inngangsparti som oppholdsrom, samt utvide grunnflata noe. 

- Å sette opp et vindfang ved ny inngang på nord-østre hjørne av huset.  

Begge deler ble avslått av fjellstyret, begrunnelsen var at det ikke var påvist behov for større 

areal. 

 

Mortensen fremmer nå en ny og redusert søknad, hvor det søkes om følgende: 

 

- Å kle inn det overbygde inngangspartiet og ta det i bruk som oppholdsrom 

- Å føre opp et vindfang på nord-vestre hjørne av huset.  Vindfanget er denne gangen 

planlagt til 4,5 m2. 

 

Søker opplyser at setra er bortleid, denne gangen på en 10 års kontrakt. Arealene hjemme på 

gården er leid bort til samme leietaker, for samme periode.  Setra er altså ikke «i bruk» i 

fjellovens forstand. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Det nye seterhuset ble oppført i utkanten av setertunet, med inngang fra sør.  Dette førte til en 

dårlig tun-løsning, huset henger ikke naturlig sammen med de andre husene på setra.  Søkeren 

har forsøkt å rette opp dette ved å flytte inngangspartiet til nord-østre hjørne.  Dette er 

bakgrunnen for at det søkes om et vindfang. 

 

Setra er ikke i bruk, og søker trenger ikke mer bo-areal.  Det presiseres da også i søknaden at 

det ikke er behovet for mer areal som ligger til grunn, men rene bygningsmessige tilpasninger. 

Tiltaket kan beskrives som ubetydelig.  Saksbehandler finner likevel ingen støtte i 

seterforskriften for å utvide et seterhus på ei seter som ikke er i bruk.  Av prinsipielle grunner 

– og ut fra hensynet til likebehandling – mener derfor saksbehandler at fjellstyret ikke kan 

innvilge denne delen av søknaden. 

 

Saksbehandler mener at å ta i bruk eksisterende inngangsparti som bo-areal er kurant.  Dette 

vil ikke øke husets grunnflate, og det vil ifølge søker bidra til å stabilisere fundamentet. 
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Forslag til vedtak: 

Fjellstyret gir tillatelse til å ta i bruk det gamle inngangspartiet som boligrom, samt å sette inn 

et nytt vindu inn til tidligere bod. 

 

Fjellstyret avslår søknaden om å føre opp et vindfang.  Begrunnelsen er at setra ikke er i bruk 

i fjellovens forstand, og fjellstyret ser derfor ikke at det er hjemmel for å gi tillatelse til å 

utvide huset. 

 

Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens §10, jfr §11. 

 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.  Klagen må framsettes skriftlig, den 

må være begrunnet og den må angi hvilke endringer som ønskes i vedtaket.  Klagen sendes 

Øyer fjellstyre.  Frist for å klage er innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

Behandling i fjellstyret: 

Det ble satt fram slik forslag til endring av andre avsnitt: 

 

Fjellstyret godkjenner søknad om å føre opp vindfang på 4,5 m2.  Begrunnelsen er at tiltaket 

vil gi bedre bygningsmessig tilpasning. 

 

Ved avstemning stemte 3 for saksbehandlers forslag og 2 stemte for endringsforslaget.  

 

 

Vedtak: 

 

Fjellstyret gir tillatelse til å ta i bruk det gamle inngangspartiet som boligrom, samt å sette inn 

et nytt vindu inn til tidligere bod. 

 

Fjellstyret avslår søknaden om å føre opp et vindfang.  Begrunnelsen er at setra ikke er i bruk 

i fjellovens forstand, og fjellstyret ser derfor ikke at det er hjemmel for å gi tillatelse til å 

utvide huset. 

 

Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens §10, jfr §11. 

 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.  Klagen må framsettes skriftlig, den 

må være begrunnet og den må angi hvilke endringer som ønskes i vedtaket.  Klagen sendes 

Øyer fjellstyre.  Frist for å klage er innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

 

Søker 


