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Oppfordring om å informere deres medlemmer 
 
Til alle hytteforeninger o.l. 
 
Vi sender dere denne informasjonen i håp om at dere vil spre budskapet blant deres 
medlemmer. Bruk gjerne sosiale medier eller andre kanaler dere har for deres medlemmer 
i denne prosessen. 
 
Vi har i den senere tid sett noen eksempler på at noen har satt opp bygninger som er 
unntatt søknadsplikt, men så viser det seg at bygget strider mot planbestemmelser. Så, 
husk å forsikre deg om at det du skal bygge, ikke strider med bestemmelser i f.eks. 
reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. Bygger du ulovlig, kan du få pålegg om å 
rette eller rive bygget så det blir i tråd med bestemmelsene. Du kan også bli ilagt 
tvangsmulkt eller overtredelsegebyr. 
 
Vi er aktive når det gjelder å følge opp ulovligheter. Spesielt byggegrense ser vi at det 
syndes ofte mot.  
 
Så oppfordringen er; husk å sjekke planbestemmelsene for ditt område før du setter i 
gang, dette gjelder også for tiltak unntatt søknadsplikt! 
 
For spørsmål, ta kontakt med byggesaksbehandlerne våre i kommunen. 
 
 
 
Med hilsen   
 
Martin Sand Eriksson 
Juridisk rådgiver 
Tlf. 99 08 91 60 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
 
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket 
2020/6462. 
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Sendt til: 
Bittermarka hytteeierforening     
Bjønnbekkmora hytteeierforening     
Bjønnåsen hytteeierforening     
Brattegga hytteforening     
Elgshøen hytteforening     
Fageråsen hytteeierforening     
Fulufjellet hyttegrendelag     
Gressgarn hytteforening     
Grylla hytteeierforening     
Hoelskogen hytteforening     
Hollåsen hytteeierforening     
Kvernåa hytteforening     
Lektninga hyttelag     
Lyngbakken hyttefelt     
Norges hytteforbund     
Osensjøen hytteforening     
Rundhøa hytteforening     
Rysjølia hytteforening     
Ryskdalen og Solberglia hyttevel     
Røbuknappen hytteforening     
Sennsjøvika hyttevel     
Skardliskogen hytteforening     
Trysilfjell hytteeierforening     
Trysil- Knuts fjellverden hytteforening     
Villroa Vel     

 
 


