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Klage på vedtak, sak 298/1/119 

Med referanse til brev fra kommunen datert 14.2.2019 og 22.2.2019, samt vår epost 15.3.2019 vedr. 

melding om klage. 

Vi ber om ny behandling av følgende vedtak og beslutninger: 

1. Vedtak gjort i Planutvalget 6.2.2019 vedr. dispensasjon for oppføring av uthus med utedo og 

pulttak 

2. Beslutning om overtredelsesgebyr 

3. Pålegg om retting 

 

1. Vedtak gjort i Planutvalget 6.2.2019 vedr. dispensasjon for oppføring av uthus med utedo og 

pulttak 

Vi ber om ny vurdering av vår søknad om ettergodkjenning, da vi mener saksbehandlingen i liten grad 

har drøftet forhold som kan tale for å godkjenne vår søknad.  

Spesielt er ikke alternativet med riving av eksisterende båthus vurdert av kommunen. Vi ber om at 

dette vurderes siden det omsøkte uthuset vil være en erstatning for både eksisterende utedo og 

båthus, slik vi også beskrev i søknaden. Ved at eksisterende båthus og utedo fjernes oppnås: 

• Antall bygninger reduseres fra 3 til 2. 

• Området som utspennes av bygninger og arealet mellom disse mer enn halveres 

sammenlignet med dagens situasjon og vedtaket i Planutvalget. 

• Bebygd areal utgjør 72 m2. Det er uendret fra dagens situasjon, og lavere enn maksimalt 

BYA på 80 m2.    

Vårt forslag innebærer således at privatisert område reduseres og allmenhetens muligheter til bruk 

av og ferdsel i området bedres. Omsøkt uthus hindrer ingen normal ferdsel langs vannet.  I 

kommunens vurdering heter det "Tiltaket medfører også en økt privatisering av strandsonen. Det er 

fri ferdsel i området og tiltak som begrenser allmennhetens bruk/ferdsel bør ikke tillates." Vi ber 

kommunen vurdere dette på nytt.    



Vi tillater oss også å be om ny vurdering av følgende momenter (det refereres også til vår skjematiske 

gjennomgang av potensielle konsekvenser av vedtaket, som var utelatt i kommunens saksutredning, 

se vedlegg 1): 

Kantvegetasjon: All kantvegetasjon er beholdt urørt. Kommunen hevder at denne vil komme til å bli 

fjernet. Dette er spekulasjon, og er i motstrid til vårt ønske om å beholde denne for å ta av for vind 

og føyke. Å sikre framtidig kantvegetasjon må gjerne være et pålegg tilknyttet tiltaket.  

Toalettløsning: Vår toalettløsning er et lukket system. Kommunen viser til risiko for uønsket utslipp. 

Vi mener denne risikoen er helt minimal, og at den i kommunens fremstilling er tillagt for stor vekt. 

Det er miljømessige gevinster ved at utedo erstattes av snurredass. Vi er selvfølgelig svært 

interessert i å forebygge utslipp, da vi selv er avhengige av vann fra Malsjøen til vask og matlaging.  

Basert på ovennevnte søker vi om følgende: 

Primært: Opprinnelig søknad godkjennes, med følgende presisering: Nytt uthus erstatter nåværende 

utedo og nåværende båthus. Dagens båthus ligger 1-2 meter fra vannet, og en slik løsning vil derfor 

tilfredsstille et krav om at ny bebyggelse ikke skal etableres nærmere vannet enn eksisterende 

bebyggelse. 

Sekundært: Opprinnelig søknad godkjennes, med følgende endring: Uthuset plasseres sør-øst for 

hytte slik at minste avstand til vannet er minst like stor som for tidligere utedo, se illustrasjon i 

vedlegg 2. En slik løsning vil ivareta bestemmelser knyttet til nærhet til vann, og vil redusere 

privatisert område sammenlignet med vedtak i Planutvalget. Dette er en dårligere løsning for oss enn 

vårt primære ønske, da uthuset vil skygge for morgensol, gi mindre le for nordavind, og være mer 

utsatt for snøskavler (i mars 2019 var snødybden her nærmere 2 meter). Det vil også være mer synlig 

fra veien enn alternativ en, men med samme synlighet som vedtaket i Planutvalget. Plassering 

nærmere hytta enn dagens utedo vil være en bedre løsning for oss med tanke på vinterbruk (kortere 

avstand til toalett og ved). For å imøtekomme maksimal BYA reduseres dagens båthus med 6,5 kvm, 

eventuelt fjernes. 

Nåværende utedo rives. Denne er mindre enn 2 kvm, plassert på flate steiner. Det vil være helt 

uproblematisk å fjerne ethvert spor fra denne. Området sør-øst for hytte ble planert ved bygging av 

hytte på 1960-tallet. Oppføring av uthus her vil derfor kreve lite inngrep i naturen sammenlignet med 

oppføring i området der utedoen står i dag.  

 

2. Beslutning om overtredelsesgebyr 

Vi ber om ny vurdering av størrelsen på overtredelsesgebyr. Kommunen har satt dette til 13000. Vi 

ber om at alvorlighetsgraden av vårt tiltak vurderes opp mot f.eks. sak 262/207 der gebyret i 

Planutvalgets møte 6.2.2019 ble satt ned fra 50.000 til 10.000.  

 

3. Pålegg om retting 

Kommunen har gitt oss frist for retting innen 28.6.2019, og skriver at det med dette er tatt hensyn til 

at «skogsbilveier ofte er stengt på vinterstid/tidlig vår». Slik stenging varierer fra år til år, men det er 

ikke uvanlig at Risbakkvegen er stengt til slutten av mai. Det gir oss fire uker til retting, noe vi mener 

er urimelig. Siden vi er selvbyggere som i utgangspunktet jobber på hytta i fritiden, vil en slik frist 

medføre at vi må leie inn profesjonelle, noe som gir oss en ekstra økonomisk belastning. At 

kommunen brukte åtte måneder på egen saksbehandling burde også telle i denne sammenheng. Vi 

ber om at frist for eventuell retting settes til 31.10.2019. 



Under pålegg om retting skriver kommunen at det ikke tillates å sette i gang byggearbeider med nytt 

bygg før allerede oppført bygg er revet. Dersom vi ikke får medhold i vårt primære ønske, ber vi om 

tillatelse til at disse prosessene kan tas parallelt, om mulig ved flytting av uthuset. Vi kan ikke se at 

det vil ha noen negativ betydning for andre interessenter. Allmenhetens tilgang vil være den samme, 

og endelig resultat vil være det samme. 

 

21.3.2019 

 

Grete Thingelstad 

sign. 


