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Jonas Eng ,saksbehandler 
 
 
 
Klage over vedtak om avslag på dispensasjons søknad 75/24 
 
 
Det ble gitt tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig den 20.04.2016 på nordre Gulsjøen 
hytteområde. Ett nytt hyttefelt med lav standard uten strøm og vanntilkobling. 
 
Under bygging av hytta, ble en hvilebrakke/dukkestue plassert på tomten. Der ble det 
oppbevart verktøy,aggregat og diverse utstyr. Denne ble stående under hele byggeprosessen. 
 
Da hytta var ferdig, kontaktet vi kommunen flere ganger om hvordan vi skulle forholde oss i 
henhold til hvilebrakke som vi hadde plassert på tomta. 
Vi fikk beskjed om at siden den var under 30 m/2 behøvde vi ikke søke,men bare få den 
tegnet inn på reguleringskartet. Hytta var på 72,5m/2 og byggegrense var på 120m/2 -18m/2 
til biloppstillingsplass , så vi var langt innenfor hva vi kunne ha. 
 
Ut i fra avslaget vi har fått føler vi oss uthengt, at vi har bygd ulovlig. Dette medfører ikke 
riktighet, da det i utgangspunktet var snakk om en hvilebrakke/ dukkestue som ble plassert der 
for oppbevaring av verktøy o.l . Den ble senere innbygd og kledd i lik panel og beiset i 
samme farge som hytta. Vi har vært åpne om dette hele tiden.  
Ut fra reguleringsplan for nordre Gulsjøen hytteområde heter det : 
§ 4.1 fritidsbebyggelse - frittliggende  
-Tomtegrenser følger reguleringskart og byggegrenser (sirkel) er angitt på plankart der det 
heter at < bebyggelsen skal i sin helhet ligge innenfor byggegrenser angitt på plankart> 
 
Teknisk etat påpeker at uthus i sin helhet ligger utenfor byggegrensen(sirkelen) Vi er nå klar 
over at deler av uthus ligger utenfor sirkelen, dog på vår egen eiendom. Referert til § 4.1 ;  
Mener vi at bebyggelsen i sin helhet ligger innenfor byggegrensen, med unntak av deler 
av uthus. 
 
Det er da ett tankekors at byggegrensen (sirkelen) for vår eiendom ligger utenfor oppmålt 
eiendom på ene siden. 
 
Hvor mener du uthuset skal flyttes? Håper på en positiv dialog. 
 
 
Med hilsen 
Gry Winger Andersen Jonny Andersen  
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