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Kommunens ref 18/01045-1 
 
Jan-Fredrik Høgsaas, Gran Kommune 
Knut Narvestad, Gran Almenning 
 
Jeg viser til brev fra Gran kommune datert 28.5.2018, mottatt 1.6.2018, samt brev fra Gran 
Almenning datert 29.5.2018, mottatt 4.6.2018. 
 
I sak 762007 i Gran Almennings styre fikk undertegnede tilsagn på min søknad om to tilbygg på hytta 
på til sammen 18 kvm, samt et uthus på 6 kvm. I brevet som gjengir tilsagnet er det ikke angitt noen 
tidsbegrensning. 
 
I etterkant av dette hadde jeg kontakt med en saksbehandler i kommunen, men fant dessverre liten 
vilje til å i samarbeid kunne finne konstruktive løsninger for tilbygg på hytta. Vi la derfor drømmen 
om en hytte med plass til hele familien på is, og fortsetter hyttelivet med kun tre sengeplasser. 
Undertegnede har sterk tilknytning til stedet, jeg har hatt tilgang til hytte ved Malsjøen siden jeg ble 
født, og ønsker fortsatt å kunne bruke stedet når jeg blir eldre.  
 
Vi ønsker samtidig å kunne leve et moderne hytteliv uten å sette unødige miljømessige fotavtrykk, 
som nye hyttefelt med strøm, vann og kloakk gjør. Vi har solstrøm og vedfyring. Vi håper likevel det 
kan anses som rimelig at vi har hatt et ønske om å skifte ut utedoen (jfr vedlagt bilde). Denne er nå 
erstattet med en snurredass (ikke renseanlegg som antatt i brev fra kommunen), ikke minst for å 
eliminere faren for forurensing. Som kjent har snurredassen lukket system, der alt avfall 
komposteres.  
 
Det stemmer ikke – som almenningen påstår – at vi allerede har et uthus. Vi har et båthus, som 
rommer plass til båt og litt ved, og vi har en utedo. Vi har plassert det nye uthuset der vi mente det 
var til minst sjenanse for allmenheten. Det er knapt synlig fra veien, det ligger nærmere hytta enn 
tidligere utedo, og vi har beholdt så mye vegetasjon som mulig slik at det heller ikke vil være særlig 
synlig fra vannet. Det er dessuten plassert på samme sted som almenningen ga tilsagn til uthus i sitt 
vedtak nevnt over. 
 
Det nye uthuset er delt i to små rom. Det ene rommer nå snurredass og et bord med vaskevannsfat. I 
det andre har vi utemøbler, redskaper og plass til ved. Vi har dessverre gjennom flere år vært utsatt 
for både tyveri og hærverk, og har derfor behov for å låse inn så mye som mulig. Vi mener dette ikke 
kan anses som noe omfattende tiltak, men for oss utgjør det en uvurderlig forbedring som vil være til 
stor glede, og som vil gjøre det enklere å bruke hytta også når vi blir eldre. 
 
Vi håper kommune og almenning fortsatt ønsker å legge til rette for at gamle hytter ved skogsvann 
ivaretas, vedlikeholdes og ikke minst brukes – i stedet for å forfalle. Dette er kulturarv så godt som 
noe, og vi synes det er hyggelig å se lys i hyttene rundt oss. Vi har også sett at flere hytter ved vannet 
de siste årene er blitt oppgradert på ulikt vis. Og gitt at hyttene tross alt ligger nær vannkanten, er 
det ikke praktisk mulig å gjennomføre mindre oppgraderinger uten at dette også skjer nær vannet. 
 



Vi håper derfor at både kommune og almenning ser vårt nye uthus som et positivt tegn på en hytte 
som fortsatt er i bruk både sommer og vinter, og som i sin enkelhet kan være til inspirasjon og glede 
for kommende generasjoner slik undertegnede har hatt glede av Malsjøen i snart 60 år.  
 
Vi ber også om forståelse for at vi på en ukes varsel ikke har vært i stand til å frembringe tegninger 
eller en formell søknad om ettergodkjenning, men at dette evt kan tas i en videre, forhåpentlig 
konstruktiv dialog. 
 
Vennlig hilsen 
Grete Thingelstad 
 
Asker, 11.6.2018 
 
 


