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Søknad om flytting, restaurering og utvidelse av lunnstugu. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Søknad, datert 2. juni 2016. 

Uttalelse fra landbrukskontoret datert 17.06.2016 

Uttalelse fra Statskog datert 15.08.2016. 

 

Bakgrunn: 

Knut Erik Kjorstad er eier av Stalsberg Øvre gnr 89 bnr 6.  Til garden ligger seter på Sydda, 

med feste nr 285.  På setra er det følgende hus: 

 Seterbu 37 m2 

 Låve 44 m2  

 Fjøs 71 m2  

 Skåle 20 m2  

 

Kjorstad fremmer søknad om følgende endringer av seterbua: 

- Å flytte den 

- Å restaurere den 

- Å utvide den. 

Flyttingen begrunnes med at grunnmuren er skadet, og at det enkleste er å støpe ny mur og 

løfte huset over. Utvidelsen begrunnes med at det er behov for areal til gang og til matlaging.  

I følge tilsendte tegninger er huset planlagt til 70,2 m2, inkl inngangsparti på 6,7 m2. 

 

I følge søknaden brukes seterlykja til forproduksjon, og under fjellstyrets befaring i juni 

oppgav søker at har driver seterlykja sjøl og selger foret.  I følge landbrukskontoret er resten 

av landbrukseiendommen bortleid. 

 

Statskog har ingen innvendinger mot at huset flyttes og restaureres.  Statskog vil heller ikke 

motsette seg en utvidelse, dersom fjellstyret mener det foreligger et behov. 

 

Vurdering: 

 

Det er positivt at seterbebyggelse blir tatt vare på.  Restaurering og flytting av seterbua bør 

være kurant, og konfliktfritt.  Det er søkt om en utvidelse av seterhuset.  Utvidelsen er 

betydelig, arealet blir nesten doblet.  Utvidelsen forklares med at det er behov for et rom til 

matlaging, og en gang.  Søknaden inneholder ingen begrunnelse for hvorfor det er behov for 

større hus for å drive setra i den form den drives nå.    

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret har ingen innvendinger mot at seterhuset restaureres og flyttes til ny grunnmur. 

 

Fjellstyret kan ikke se det er dokumentert behov for et større seterhus.  Søknaden om 

utvidelse av huset imøtekommes derfor ikke. 

 

Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens § 10. 
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Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.  Klagefrist er 3 uker fra kunngjøring 

av vedtaket. 

 

 

Behandling i fjellstyret: 

Arne Finn Brekke fremmet forslag om at huset tillates utvidet med 20 m2.  Dette ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 

Enstemmig vedtak: 

Fjellstyret har ingen innvendinger mot at seterhuset restaureres og flyttes til ny grunnmur. 

 

Fjellstyret godkjenner en utvidelse av huset på 20 m2. Begrunnelsen er å gjøre huset mer 

hensiktsmessig å bruke.  Fjellstyret ber om å få tilsendt målsatte tegninger av det nye huset. 

 

Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens § 10. 

 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.  Klagefrist er 3 uker fra kunngjøring 

av vedtaket. 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Søker 

Statskog 

Øyer kommune 

 


