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Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Sørlia 20A, gnr./b.nr 13/5/5 

Viser til søknad om utbygging, samt foreløpig svar datert 17.06.20 hvor det fremgår at søknaden ikke 
kan innvilges uten at det gis dispensasjon fra byggegrensen.  

Da jeg søkte var jeg i den tro at dette ville være en enkel prosess fordi det jeg søkte om var det 
samme som fremkom av utbyggingsplanen for Sørlia Hyttegrend. Jeg er nå gjort oppmerksom på at 
det er en byggelinje som setter begrensninger utover en forlengelse av langfasaden på 1,9 meter og 
som gjør at jeg derfor må søkes dispensasjon for å kunne bygge ut slik jeg ønsker. 

Jeg søker nå om dispensasjon fra byggegrensen for å kunne bygge ut ved å forlenge langfasaden med 
3,5 meter. Dette er en utvidelse på 0,5 meter fra opprinnelig søknad. Subsidiært søker jeg om en 
utvidelse på 3 meter som opprinnelig søkt om.   

Hytta slik den er nå, fremstår å ha forholdsvis romslige soverom og god kapasitet med tanke på bad. 
Oppholdsrommet som består av stue og kjøkken fremstår imidlertid som noe underdimensjonert i 
forhold til resten. En utvidelse av stuen vil skape større balanse og gjør hytta mye mer hensiktsmessig 
og attraktiv både i forhold til utleie og egen bruk. I tillegg til å bruke hytta selv har den også vært i 
utleie frem til nå. Jeg har nå sagt opp utleieavtalen med Hafjell booking med bakgrunn i usikkerheten 
knyttet til om/når jeg kan bygge ut, men har planer om å fortsette utleien senere og håper at 
utvidelsen gjør at hytta blir attraktiv for familier. Alderen på hytte (1992) gjør at det er behov for noe 
mer omfattende vedlikehold for å bevare verdien og holde tritt med utviklingen. Dette er tenkt lagt 
inn i den planlagte utbyggingen. 

Det området som det ønskes å bygge ut mot er ubebygd og i liten grad i bruk i dag. En utbygging av 
min hytte vil sånn sett i liten grad skape ulemper for noen som bruker området. Jeg har oppfattet at 
det er ønskelig også fra kommunens side at hyttene holdes ved like og utvikles slik at området 
oppfattes som attraktiv. 

Uten dispensasjon er maksimal forlengelse av langfasaden 1,9 meter. Slik jeg oppfatter det vil ikke 
det muliggjøre en hensiktsmessig løsning i stuen og vil ikke være aktuelt som et alternativ.  

Det er min oppfatning at dersom det ikke gis dispensasjon vil det målet om en hensiktsmessig 
utvikling av min eiendom ikke kunne oppfylles og at dette klart overskygger de eventuelle negative 
konsekvenser som dispensasjonen ville innebære.  

 

Med hilsen 

 

Marianne Kratz 


