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Ingress
Prinsippavklaring om oppføring av seterbu på eiendommen gbnr 295/2.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Rådmannen mottok den 08.05.2017 en søknad om oppføring av ny seterbu på eiendommen gbnr
295/2. Søknaden ble sendt landbruksavdelingen for uttalelse den 11.05.17, og det ble sendt
foreløpig svarbrev om mangler ved søknaden den 12.05.17. Samme dato kom uttalelsen fra
landbruk.
Den 19.06.2017 mottok kommunen de fleste manglende opplysningene for å kunne
viderebehandle saken, men etterspør den 28.06.17 situasjonskart som viser minste avstand til
nabogrense og orienterer igjen om at saken skal behandles politisk i møte 28.08.2017. Nytt
situasjonskart er ikke mottatt pr. 16.08.2017. Søknaden er ikke begrunnet.
Ny seterbygning søkes plassert på eiendommens nordvestre side (ca. plassering avmerket med
rød sirkel).

Eksisterende seterbygninger

Jfr. matrikkelen og Komtek består eiendommen allerede av to seterbygninger/fritidsboliger:

Omsøkte seterbygning blir da å anse som den tredje på eiendommen. I tillegg til nevnte
bygninger, består også eiendommen av diverse andre bygninger.
Søknaden er sendt på høring til landbruksavdelingen i kommunen, som hadde følgende uttalelse
til saken:
«Omsøkt seterbu er i tråd med byggeskikk for seterbygninger. Landbruk har ingen merknader til
søknaden.»

Rådmannen er i denne saken usikker på hvorvidt det kan tillates oppført en tredje seterbu på
eiendommen, uten en dispensasjonsbehandling.
Vurdering
For at en seterbu skal kunne oppføres som et tiltak uten ansvarsrett, og uten dispensasjon fra
formålet LNF, må tiltaket ansees som i tråd med formålet landbruk, natur og friluftsliv.
En seterbu er å anse som en driftsbygning i landbruket jfr. SAK 10 § 3-2, og skal i
utgangspunktet behandles etter plan- og bygningslovens § 20-4 (tiltak uten ansvarsrett). Det er
da en forutsetning at seterbua ansees som et nødvendig ledd i, og et driftsmiddel i forbindelse
med, tjenlig landbruksdrift på en bruksenhet. I plan- og bygningslovens § 11-7 andre ledd nr 5
bokstav a er tiltak i landbruket angitt som «nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser».
Veiledningen til SAK 10 § 3-2 første ledd sier følgende: «Husvære knyttet til seterdrift eller
skogsdrift ansees som omfattet av begrepet «driftsbygninger i landbruket». Byggverket kan ikke
benyttes som bolig eller fritidsbolig.»
Rådmannen er derfor i denne saken usikker på hvorvidt den tredje seterbua er nødvendig for
driften på gården, eller om den er å anse som en fritidsbolig. Uttalelsen fra landbruksavdelingen
gir ikke nærmere informasjon, annet enn at bygningen er i tråd med byggeskikk for
seterbygninger.
Ut i fra at eiendommen allerede har to seterbuer, og ut i fra at behovet ikke er nærmere
dokumentert, er det vanskelig for Rådmannen å vurdere omsøkte tiltak som en nødvendig
bygning for driften av gården. Søknaden inneholder heller ingen begrunnelse eller redegjørelse
for nødvendigheten av bygningen som et ledd i driften på gården. Rådmannen anbefaler derfor å
avslå søknaden.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknaden om oppføring av ny seterbu på eiendommen gnr/bnr
295/2. Vedtaket begrunnes med at tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-6.

