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Søknad om oppføring av ny skåle.  Feste nr 292.  Ny behandling. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Brev datert 11.09.2018 fra Statskog. 

Brev datert 17.09.2018 fra Oppland fylkeskommune 

 

Andre saksdokumenter: 

Fjellstyrets sak 39/18 

 

Bakgrunn: 

Harald Strangstad søkte i brev av 12.08.2018 om å renovere skålen på setra på Sydda med 

feste nr 292.  Søknaden går ut på å støpe en plate slik at huset får et trygt fundament, og å 

erstatte nåværende hus med «halvtekke» med et med mønetak. 

 

Fjellstyret gjorde i sak 39/18 slikt vedtak: 

 
Under forutsetning av at grunneier eller regional kulturminnemyndighet ikke har innvendinger, gir fjellstyret 

tillatelse til omsøkt prosjekt.  Det nye huset skal oppføres med mønetak, og være på 4,6 x 3,1 meter med 

nødvendig tillegg for å bruke gammel gråsteinsmur som innerforskaling. 

 

Søker er selv ansvarlig for å avklare hvorvidt tiltaket er søknadspliktig til bygningsmyndighetene i kommunen. 

 

Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens § 10. 

 

I brev av 11.09.2018 skriver Statskog at de ikke har innvendinger til tiltaket. 

 

I brev av 17.09.2018 skriver fylkeskommunen at bygget representerer byggeskikk fra  

50-tallet, og at det vil være et tap for kulturminnevernet dersom det erstattes. De ber fjellstyret 

gi søkeren råd om å sette i stand det gamle huset på en måte som bevarer 

kulturminneverdiene.  Bla ønsker de å bevare steinmuren, og formen på bygget. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Slike hus med et halvt tak er svært vanlige på setrene, og jeg kan ikke forstå at de akkurat er 

«utrydningstruet».  Husene ble satt opp med enkle midler, og de er ikke særlig pene.   

 

Når søkeren nå ønsker å sette opp en skåle ut fra moderne byggeprinsipper, så blir det 

meningsløst å nekte ham det.  Huset han ønsker å sette opp vil ikke skille seg ut spesielt, og 

vil passe godt i seterlandskapet. 

 

Verden går framover, også når det gjelder byggeskikk og byggemåter.  En kan ikke forlange 

at setereierne skal drive privat museum. Det bør nevnes i samme sak at søkeren tar vare på et 

gammelt og litt spesielt fjøs på samme setra, og dermed bevarer kulturminneverdier som er 

mye mer verdt enn skålen. 
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Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret opprettholder sitt vedtak fra sak 39/18, og gir tillatelse til å sette opp ny skåle slik 

som omsøkt. 

 

Søker er selv ansvarlig for å avklare hvorvidt tiltaket er søknadspliktig til 

bygningmyndighetene. 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

 

Harald Strangstad 


