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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2034 legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.  
Administrasjonen legger kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn i 
minimum 6 uker.   
 
Formannskapets behandling i møte 06.09.2022: 
Protokolltilførsel fra H ved Anders Nyhuus: 
Trysil Høyre vedtar å sende kommuneplanens samfunnsdel på andre gangs høring under 
forbehold om selv å avgi høringsuttalelse. Etter flere politiske arbeidsmøter mener Trysil Høyre 
fortsatt at det er forhold som ikke er godt nok ivaretatt i planutkastet, men for å unngå å 
forsinke prosessen unødig forbeholder vi oss muligheten til å gi våre innspill som 
høringsuttalelser i stedet. Samtidig er det av verdi å få andre høringsuttalelser i den videre 
behandlingen. 
 
 
Tilleggsforslag fra SV ved Stine Akre: 
Vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2034 legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, med følgende endringer: 
 
(Endre prinsipp nr. 3 under mål natur og miljøkvalitet i fritidsbebyggelse fra: Bevare arealer 
som reduserer konsekvenser av klimaendringer, som for eksempel myrområder) 

1. Nytt forslag:  
Bevare arealer som binder klimagasser og reduserer konsekvensene av 
klimaendringene. Det tillates ikke å bygge hytter og fritidsboliger i myrområder. 

2. Nytt forslag: 
Ved regulering av nye områder for hytter og fritidsbebyggelse skal Trysil kommune sette 



krav om at hyttene/byggene som oppføres, skal være klimanøytrale/nullutslippshytter. 
Hytter som leies ut eller deles av mange, skal prioriteres over private 
hytter/fritidsbebyggelse. 

 
Nytt første prinsipp i under fritidsbebyggelse i Trysilfjellet. 

3. Det skal ikke åpnes for ny hytte- og fritidsbebyggelse rundt Trysilfjellet. Området tåler 
ikke ytterligere utbyggelse og flytte grensene slik at mer natur blir bygget ned uten at 
dette medfører en sterk forringelse av områdets kvaliteter. 

4. Allemannsretten og fri tilgang til natur- og friluftsopplevelser skal være førende for 
hvordan arealer disponeres i og rundt Trysilfjellet. 

5. Det innføres en grønnstrek/markagrense rundt Trysilfjellet i forbindelse med behandling 
av kommunens arealdel for å sikre områder fra ytterligere utbygging av ski-
/sykkelanlegg og fritidsbebyggelse. 

 
Fritidsbebyggelse i andre deler av Trysil 
Nytt første prinsipp: 

6. Utbyggingsreserven på hytter i Trysil reduseres fra 1 500 til 500 hytter. 
7. Alle hytteområder i gjeldende kommuneplan som ikke er igangsatt ved 

sluttbehandlingen av kommunes samfunnsdel, inndras i forslag til ny arealplan for Trysil 
kommune. 

 
 
Protokolltilførsel fra Frp ved Per Johnny Talaasen: 
Trysil Frp vedtar å sende kommuneplanens samfunnsdel på andre gangs høring under 
forbehold om selv å avgi høringsuttalelse. Etter flere politiske arbeidsmøter mener Trysil Frp 
fortsatt at det er forhold som ikke er godt nok ivaretatt i planutkastet, men for å unngå å 
forsinke prosessen unødig forbeholder vi oss muligheten til å gi våre innspill som 
høringsuttalelser i stedet. Samtidig er det av verdi å få andre høringsuttalelser i den videre 
behandlingen. 
 
 
Votering:  

1. Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
2. SVs tilleggsforslag punkt 1, 2, 3 og 6 falt med 6 (Sp, Ap, H og Frp) mot 1 stemme (SV). 
3. SVs tilleggsforslag punkt 4, 5 og 7 falt med 4 (Ap, H og Frp) mot 3 stemmer (SV og Sp). 

 
Vedtak i formannskapet 06.09.2022: 
Vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2034 legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.  

Administrasjonen legger kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn i 
minimum 6 uker.   

 
Protokolltilførsel fra Høyre: 
Trysil Høyre vedtar å sende kommuneplanens samfunnsdel på andre gangs høring under 
forbehold om selv å avgi høringsuttalelse. Etter flere politiske arbeidsmøter mener Trysil Høyre 
fortsatt at det er forhold som ikke er godt nok ivaretatt i planutkastet, men for å unngå å 
forsinke prosessen unødig forbeholder vi oss muligheten til å gi våre innspill som 
høringsuttalelser i stedet. Samtidig er det av verdi å få andre høringsuttalelser i den videre 
behandlingen. 
 
Protokolltilførsel fra Frp: 



Trysil Frp vedtar å sende kommuneplanens samfunnsdel på andre gangs høring under 
forbehold om selv å avgi høringsuttalelse. Etter flere politiske arbeidsmøter mener Trysil Frp 
fortsatt at det er forhold som ikke er godt nok ivaretatt i planutkastet, men for å unngå å 
forsinke prosessen unødig forbeholder vi oss muligheten til å gi våre innspill som 
høringsuttalelser i stedet. Samtidig er det av verdi å få andre høringsuttalelser i den videre 
behandlingen. 
 
 
Bakgrunn 
Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. Den er todelt og består av en 
samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon. I den Kommunal planstrategi 2020 – 2023 som ble vedtatt av kommunestyret 
den 12.10.20 i PS 2020/68. I planstrategien ble det vedtatt at samfunnsdelen av 
kommuneplanen skulle utarbeides i løpet av 2020 – 2021. Planprogrammet for samfunnsdelen 
av kommuneplanen ble lagt inn i og vedtatt samtidig med planstrategien. I 2020-2021 ble 
første utkastet til kommuneplanens samfunnsdel utarbeidet og formannskapet besluttet i sak 
35/2021 å legge utkastet ut på førstegangs høring. Administrasjonen har etter høringsrunden 
arbeidet tett sammen med formannskapet for å utbedre og tilrettelegge for bredd politisk og 
faglig konsensus for fremtidig utviklingen av Trysil-samfunnet. Målsettinger og strategier i 
Kommuneplanens samfunnsdeldel vil gi overordnede føringer for kommuneplanens arealdel.  
 
Planprogram og progresjon for samfunnsdelen av kommuneplanen 
I planprogrammet ble det vedtatt full revisjon av gjeldende samfunnsdel. Gjeldende visjon: 
«Stavtaket foran» skulle gis en bredere forankring utover tilknytningen til ski og vinter. 
Verdigrunnlaget skulle utvides og ha med bærekraft som et grunnleggende prinsipp for 
framtidig utvikling, i tillegg til samhandling, samskaping og aktiv involvering. Verdigrunnlaget 
skulle knyttes mer konkret til de overordnede målene i samfunnsdelen og implementeres i 
denne. Hensikten skulle være at verdigrunnlaget ble bedre kjent og brukt. Sammen med FNs 
bærekraftsmål skulle også attraktivitet fremheves som et viktig element. 
I planprogrammet ble det bestemt at samfunnsdelen skulle inneholde arealstrategier med 
fokus på fritidsbebyggelse. Trysil har høy utbyggingsaktivitet innen fritidsbebyggelse og derfor 
ble hovedfokuset i planprogrammet knyttet til strategier for arealbruk til dette formålet. 
Kommuneplanens arealdel vil således ha med seg overordnede føringer fra samfunnsdelen 
knyttet til arealbruk. 
Planprogrammet for samfunnsdelen ble lagt ut til offentlig ettersyn sammen med 
planstrategien den 24.03.20. I formannskapets behandling, ble det pga koronapandemien, satt 
lang høringsfrist. Fristen ble 01.08.20. Planprogrammet ble lagt ut på kommunens 
hjemmeside. Nabokommuner og regionale myndigheter på både norsk og svensk side av 
grensen ble tilskrevet, sammen med lag og foreninger, grendeutvalg og andre interessenter. 
Samfunnsdelen ble første gangs behandlet av formannskapet den 08.06.21 sak PS 35/21. 
Formannskapet vedtok å legge planen ut på høring frem til 20.09.21. I høringsperioden 
arrangerte administrasjonen og folkevalgte grendemøter rundt i kommunen. Det ble avholdt 
seks møter geografisk fordelt i kommunen.  Det kom inn 28 høringsinnspill til planen. I 
Formannskapsmøtet den 09.11.22 bestemte formannskapet at man skulle arbeide videre med 
samfunnsdelen og supplere planen med blant annet nye hovedmål.  I 2022 har formannskapet 
og administrasjonen sammen revidert utkastet. Planen er nå spisset og inkluderer hovedmål 
som skal vise en tydelig retning for samfunnsutviklingen i Trysil kommune.    
 



Medvirkning og prosess  
Samfunnsdelen er et resultat av en prosess som startet med «Utfordringsdokumentet». 
Dokumentet ble utformet av ei tverrfaglig og tverrsektoriell administrativ gruppe. Dokumentet 
dannet et viktig grunnlag for tre arbeidsmøter med kommunestyret. Kommunestyret arbeidet 
også med FNs bærekraftsmål og kommunens visjon og verdigrunnlag. Kommunestyret fikk 
også informasjon om «Attraktivitetsmodellen» v/Telemarksforskning og om temaet 
«Utenforskap i arbeidslivet» v/NAV Trysil. Det har også vært arbeidsøkter og gjort avklaringer 
med formannskapet som planutvalg. I en tidlig fase ble det utført arbeidsøkter med to 
skoleklasser på ungdomstrinn og barneskole. Råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og ungdomsrådet ble også tidlig koblet inn i prosessen. Det har blitt avholdt 
møter med tre av de største utbyggerne og utviklerne i Trysilfjellet, samt daglig leder i Trysil 
kommuneskoger KF. Hensikten ble spesielt rettet mot arealbruk til fritidsformål og å se dette 
opp mot FNs bærekraftsmål i vid forstand.  
Både planstrategien og samfunnsdelen har god politisk forankring gjennom arbeidet med de 
folkevalgte organer. Administrativt er det sikret god tverrfaglig og tverretatlig forankring. 
Kommunedirektøren har også selv deltatt som aktivt medlem i den administrative 
arbeidsgruppa.  
Koronapandemien medført at det har vært vanskelig å ha møtevirksomhet med fysisk 
tilstedeværelse med eksterne parter.  Det har også blitt avholdt møte med kommunestyret og 
også den administrative gruppa på digital plattform.  
Som nevnt arrangerte administrasjonen og folkevalgte grendemøter rundt i kommunen i 
høringsperioden. Folkemøtene var et viktig bidrag for å involvere og samskape med 
innbyggerne. Det ble notert nærmere 27 sider med kommentarer og tanker rundt 
kommuneplanens samfunnsdel og Trysils fremtidige utvikling. Disse er lagt til grunn for det 
reviderte utkastet.  
Under andre gangs offentlig ettersyn vil kommunen gå aktivt ut til grendeutvalg, lag og 
foreninger, råd og utvalg og andre interessenter. Formålet er å skaffe oppmerksomhet rundt 
planen da den legges ut, slik at folk blir klar over at den nå er lagt ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn. Det skal også ligge en enkel digital løsning på kommunens hjemmeside for å 
komme med innspill til planen.  
 
Nasjonale og regionale føringer 
 Regjeringen har gjennom Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 
– 2023, vektlagt at FNs bærekraftsmål skal være hovedsporet for å håndtere store 
samfunnsutfordringer, både på regionalt og kommunalt nivå. For å ivareta forventningene, 
benytter Trysil kommune bærekraftsmålene som grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel. 
En konsekvens av dette er at bærekraftsmålene også vil bli førende for 
kommuneorganisasjonens øvrige planlegging. De regionale føringene gjennom 
Innlandsstrategien, har med seg de nasjonale forventningene knyttet til FNs bærekraftsmål. De 
langsiktige målsettingene for Innlandssamfunnet er:  
«Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser Levende lokalsamfunn 
med bærekraftige byer, tettsteder og bygder at aktører i fylket vårt får større nasjonal 
betydning og synlighet» 
 
Planens struktur og innhold 
Trysil kommunes har fem hovedmål som er tilpasset fremtidig utvikling og vekst. Målene er 
ambisiøse og tilpasset kommunen målsettinger og strategier.  Verdigrunnlag til kommunen er 



gjennom arbeidsprinsipper for god samfunnsutvikling, knyttet sammen med FNs 
bærekraftsmål og lokalpolitisk ønsket utvikling. Formannskapet har sett temaer og hovedmål i 
sammenheng og satt sammen tre bærekraftige innsatsområder. Hvert av innsatsområdene har 
målsettinger med respektive tiltak. Arealbruk generelt ligger inne i innsatsområdene, mens 
arealstrategier for fritidsbebyggelse er viet større oppmerksomhet. I forhold til arealbruk, har 
Trysil kommune de største utfordringene knyttet til fritidsbebyggelse. Avslutningsvis i planen er 
det lagt inn beskrivelse knyttet til viktige forutsetninger for å lykkes. Økonomiske forutsetninger 
for å skape en robust kommuneøkonomi er en viktig faktor, og det er også beskrevet 
betydningen av å ha et integrert plansystem.  
 
Vurdering  
Planprogrammet har satt rammer for samfunnsdelen. Vedlagte plan, som foreslås lagt ut til 
offentlig ettersyn og høring, oppfattes å være i samsvar med forutsetningene i planprogrammet 
og Trysil sine ambisjoner for fremtiden. De tre bærekraftige innsatsområdene med tilhørende 
mål og tiltak, gir gode strategiske retninger for å utvikle Trysilsamfunnet og er bredt forankret 
politisk. 
 
FNs bærekraftsmål  
FNs bærekraftsmål har både global, nasjonal, regional og kommunal betydning. En utfordring 
har vært å velge ut bærekraftsmål og samtidig få med de viktigste områdene for utvikling i 
egen kommune. Innfallsvinkelen har vært å ta utgangspunkt i lokalpolitisk ønsket utvikling og 
se denne i sammenheng med utvalg av bærekraftsmål. Denne metoden har medført at det er 
oppnådd sammenheng fra det globale til det lokale perspektivet. I samfunnsdelen av 
kommuneplanen er det god sammenheng mellom ønsket utvikling og FNs bærekraftsmål. Selv 
om 6 bærekraftsmål er prioritert, så vil likevel de 11 andre målene også ha betydning. De 
bærekraftige innsatsområdene i Innlandsstrategien er også ivaretatt i planen.  
Arealstrategier  
Den største utfordringen knyttet til arealbruk ligger innenfor temaet fritidsbebyggelse. Gjennom 
vedtaket av kommuneplanens arealdel i 2014, vedtok kommunestyret at det skulle utarbeides 
strategi for fritidsbebyggelse. Denne er nå lagt inn med overordnede strategier i 
samfunnsdelen. Strategien vil i første omgang gi føringer for planprogrammet til ny arealdel. 
Arealbruken i Trysil kommune er godt ivaretatt i forhold til boligbebyggelse. I innsatsområdene 
er det gitt noen føringer for boligbebyggelse og også for arealer til næringsformål. Om det blir 
vedtatt full revidering av arealdelen av kommuneplanen, eller om det er fritidsbebyggelse som 
blir fokusområdet, så ligger det uansett føringer for arealbruk i samfunnsdelen.  
 
Økonomi i et integrert plansystem 
Robust kommuneøkonomi er en meget viktig rammefaktor for å kunne realisere tiltak som 
ønskes utviklet. Kommuneøkonomien må derfor inngå som en helt sentral faktor i langsiktig 
planlegging og ses i sammenheng med prioritering av viktige og framtidsrettede tiltak. 
Hovedhensikten må være å ruste kommunen til å bli attraktiv og framtidsrettet, samt å kunne 
møte framtidige samfunnsutfordringer. For å realisere tiltak i samfunnsdelen av 
kommuneplanen, så må prioriterte tiltak konkretiseres og finansieres gjennom økonomiplanen 
og årsbudsjettet. Økonomiplanen og årsbudsjettet vil på den måten fungere som tiltaksplan for 
å finansiere tiltak, samtidig som samfunnsdelen av kommuneplanen sørger for fokus på de 
viktige og langsiktige utviklingsområdene.  
 



Høringsfrist og medvirkning  
Andre gangs behandling av samfunnsdelen av kommuneplanen er satt 06.09.22. Det foreslås 
at høringsfristen blir satt til minimum seks uker. Grendeutvalg, lag og foreninger, råd og utvalg 
og også andre interessenter vil bli tilsendt utkastet av kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommunen vil skaffe oppmerksomhet rundt planen da den legges ut, slik at folk blir klar over 
at den nå er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Det skal også ligge en enkel digital løsning 
på kommunens hjemmeside for å komme med innspill til planen.  
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Samfunnsdelen av kommuneplanen gir isolert sett ingen økonomisk virkning. Virkningen 
kommer når tiltak prioriteres og legges inn i økonomiplan og budsjett. 
 
Administrative konsekvenser 
Det er brukt mye av administrasjonens tid til å utarbeide planen og grunnlaget for den. Utover 
selve planarbeidet, så er det først når tiltak skal iverksettes at planen vil gi administrative 
konsekvenser. 
 
Konsekvenser for folkehelsen 
Folkehelse blir ivaretatt  
 
Konsekvenser for bostedsattraktivitet 
 
Bostedsattraktivitet blir ivaretatt 
 
Konklusjon 
 
Vedlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2034 legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.  
Administrasjonen legger kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn i 
minimum 6 uker.   
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