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Søknad om tilbygg på seterhus.  Feste nr 284 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
Søknad, datert 15. mai 2016 
Uttalelse fra Statskog, datert 17.06.2016 
 
Bakgrunn: 
Terje Bleka er eier av Bleka 92/1-2.  Garden har seter på Sydda, med feste nr 284.  På setra er 
det følgende hus: 
 
Seterbu  48,5 m2 
Fjøs  46,6 m2 
Skåle  14,5 m2 
Melkerom   9,3 m2 
Låve  32,8 m2 
Annet    2,7 m2 
 
Bleka søker nå om å utvide seterhuset med 15 m2, dette gjøres ved å forlenge huset med 3 
meter.  Begrunnelsen er å gjøre huset mer hensiktsmessig å bruke. 
 
På setra er det 5,2 daa fulldyrka jord, 2,7 daa overflatedyrka og 2,9 daa innmarksbeite.  Bleka 
driver mjølkeproduksjon i samdrift med Pål Strangstadstuen.  Setra brukes til forproduksjon, 
og til beite om høsten. 
 
Søknaden er i samsvar med seterforskriften oversendt Statskog til uttalelse.  I e-post av 17. 
juni skriver Statskog at de ikke har merknader til søknaden. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Søkeren er aktiv jordbruker i samdrift. Setra brukes til forproduksjon, og også til beite om 
høsten. Det er nedlagt et stort arbeid for å holde seterkvea i hevd.  Jeg mener søker 
dokumenterer et behov for husvære på setra.  Den omsøkte utvidelsen vil gi et hus av 
tilstrekkelig størrelse og standard. 
Den planlagte utvidelsen er godt beskrevet i søknaden. Fjellstyret bør likevel kreve å få 
tilsendt tegninger av tilbygget. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Fjellstyret gir tillatelse til å utvide seterhuset på feste nr 284 med 3 meter i 

lengderetningen. 
2. Begrunnelsen for vedtaket er at det er påvist et behov for husvære i forbindelse med 

arbeider på setra, og den omsøkte utvidelsen vil gi en nøktern men tilstrekkelig standard. 
3. Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens § 10. 
4. Fjellstyret ber om å få tilsendt målsatte tegninger av tilbygget.  
5. Dette vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.  Klagen må framsettes 

skriftlig, den må være begrunnet og angi hva som ønskes endret i vedtaket.  Klagen 
sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten innen tre uker fra kunngjøring av 
vedtaket.   
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Behandling i fjellstyret: 
Fjellstyret var på befaring på setra sammen med Statskog den 22. juni 2016. 
 
Vedtak: 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: 
Terje Bleka 
Statskog 
Øyer kommune 


