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Klage på fjellstyrets vedtak utvidelse av seterhus 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Klage datert 07.11.2016 

 

Andre saksdokumenter: 

Fjellstyrets sak 66/16. 

 

Bakgrunn: 

Knut Erik Kjorstad er eier av Stalsberg øvre gnr 89 bnr 6, med seter på Sydda feste nr 285.  

På setra er det foruten Låve, fjøs og vedskåle ei seterbu på 37 m2.  I brev datert 2. juni 2016 

søkte Kjorstad om å restaurere, flytte og utvide seterhuset.  I møte 05.10.2016, sak 66/16,  

gjorde fjellstyret slikt 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. 

 

I brev av 07.11.2016 klager Kjorstad på fjellstyrets vedtak om utvidelse med inntil 20 m2.  

Han viser til at huset er svært lite, og prosentvis utvidelse dermed blir stor når en 

sammenlikner med andre utvidelser av seterhus hvor det er tilsvarende bruk/drift av setra.  

Han viser også til at det planlagte huset er tegnet med tak over inngangspartiet, som utgjør 6,7 

m2.  Dette bør ikke regnes inn i husets totalareal. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Søkeren er klageberettiget, og klagen kom inn innenfor fristen. 

 

Søkeren har heller ikke denne gangen redegjort for hvorfor han trenger et hus med større 

areal.  Når fjellstyret ga tillatelse til å utvide med inntil 20 m2, var det etter hva jeg forstod ut 

fra rene rimelighetshensyn, og ut fra at nåværende hus er relativt lite.  Vedtaket var ikke 

begrunnet i et faktisk behov.  I klagen anføres at en utvidelse vil gi «et mer hensiktsmessig 

hus».  Det er ikke forklart hva som blir mer hensiktsmessig, eller hvilket behov huset skal 

fylle. 

 

Som vedlegg til sak 66/16 fulgte tegninger, som viste klart at huset er planlagt med 

overbygget inngangsparti.  I saksframstillingen var opplyst at huset er «planlagt til 70,2 m2, 

inkl. inngangsparti på 6,7 m2.»  Fjellstyret visste derfor nøyaktig hva slags hus de behandlet. 

 

Slik saksbehandler leser klagen, framkommer det ingen nye opplysninger som er relevante for 

å vurdere saken.  Jeg viser til seterforskriftens § 10, som sier at fjellstyret kan tillate 

oppføring, utviding og endring av hus «for ei rasjonell utnytting av utvist seter». 

Saksbehandler viser også til at siden det ble gitt tillatelse til å utvide huset burde hele saken 

antakelig vært sendt kulturminnemyndigheten for uttalelse.  Jeg mener klagen må avvises. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Fjellstyret avviser klagen fra Knut Kjorstad. 

 

2. Begrunnelsen er at det ikke framkommer nye opplysninger som er relevante for saken, 

og at ønsket om en utvidelse ikke er begrunnet med «rasjonell utnytting av setra».  

Fjellstyret viser til seterforskriftens § 10. 

 

3. Saken oversendes Statens landbruksforvaltning til endelig avgjørelse. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Statens landbruksforvaltning 

Statskog 

Knut Kjorstad 

 


