
Fra: Jørn Øyvind Rønes Simensen (jorn@byggeplan.no)
Sendt: 27.01.2021 22:00:56
Til: Postmottak Trysil
Kopi: 

Emne: VS: Innspill til sentrumsplanen
Vedlegg: 
Hei,
 
Viser til e-poster under.
Jeg er innforstått med at jeg har sendt inn innspillet på feil måte, og at innspillet nå kommer etter at fristen er
ute.
Ber allikevel om at det vurderes om dette innspillet kan tas med videre og behandles.
 
Mvh
Jørn Øyvind Rønes Simensen
Tlf: 975 10 270
 

Fra: Jørn Øyvind Rønes Simensen 
Sendt: tirsdag 13. oktober 2020 22:48
Til: btb@trysil.kommune.no
Emne: VS: Innspill til sentrumsplanen
 
Hei,
 
Jeg sendte dette innspillet til sentrimsplanen 4/8‐20, men innser nå at det har blitt sendt på feil måte.
Jeg er kjent med at Øyvind Akre har sendt et liknende innspill på tomt litt lengre nord, er det noen mulighet for å
få med dette selv om jeg har sendt inn på feil måte?
 
 
Med vennlig hilsen
 
Jørn Øyvind Rønes Simensen
Byggingeniør
ByggePlan AS
 
Telefon: 97 51 02 70
E‐post: jorn@byggeplan.no
Hjemmeside: www.byggeplan.no
 

 
Fakturaadresse: 414@engerdal.vekstra.no
 
 
 

Fra: Jørn Øyvind Rønes Simensen 
Sendt: tirsdag 4. august 2020 14:14
Til: btb@trysil.kommune.no
Emne: Innspill til sentrumsplanen
 
Hei,
 
Ønsker å komme med innspill til den nye sentrumsplanen for omgjøring av formål på bebygde tomter langs
Trysilelva sør for innbygda. Ønsker følgende eiendommer omgjort fra LNF‐formål til formål Spredt



boligbebyggelse:
Gnr/bnr ‐ 33/68
Gnr/bnr – 33/232, 247

 
 
Med vennlig hilsen
 
Jørn Øyvind Rønes Simensen
Byggingeniør
ByggePlan AS
 
Telefon: 97 51 02 70
E‐post: jorn@byggeplan.no
Hjemmeside: www.byggeplan.no
 

 
Fakturaadresse: 414@engerdal.vekstra.no
 



Fra: Enger, Niklas (niklas.enger@lovenskiold.no)
Sendt: 11.12.2020 10:43:56
Til: Postmottak Trysil
Kopi: 

Emne: Reguleringsplan sentrum
Vedlegg: doc01271220201210151244.pdf
Hei.
Snakket med Bjørn Tore Bækken angående reguleringsplan. Avtalte å sende inn tegninger på ønsket området til
regulering for boligformål.
( se vedlegg )
 
mvh
Niklas Enger
Salgssjef Trelast, Maxbo Trysil.

Løvenskiold Handel AS, Maxbo
Drammensveien 250, PB 38 Skøyen, 0212 Oslo

Mobil:        +47 95 12 40 16
Telefon:    +47 21 95 81 46
_________________________________________

www.maxbo.no
www.lovenskiold.no
 

             
 
 





Fra: Dan Martinsson (dan@prospectus-t.se)
Sendt: 02.12.2020 14:20:45
Til: Postmottak Trysil
Kopi: 

Emne: VB: Bergetunet
Vedlegg: LegalAdvicePDFUpdated.pdf
Hej, det har nu gått 3v. och vi vet inte ens om ni tagit emot vår önskan om besked se nedan.
Vart kan vi vända oss, ni måste ju förstå att sameiet vill ha svar.
Är det rådmannen eller fylkesmannen?

 
 
Med vänlig hälsning / Best regards
 
Dan Martinsson
Prospectus
Nyponvägen 9
434 91 Kungsbacka
Sweden
+46 (0)705128484
 

Från: Dan Martinsson 
Skickat: den 10 november 2020 13:42
Till: btb@trysil.kommune.no
Kopia: bmy@trysil.kommune.no
Ämne: Bergetunet
 
Hej Björn,

Det har gått 1,5mån sedan styret bad om en dialog med kommunen ang. förslag på ny centrumplan. Vi har heller
inte fått svar på våra frågor.
Styret vände sig också till Huseiernas Landsförbund för att få hjälp med tolkning av lagen. 
Jag bifogar svaret och ber kommunen ge oss de svar advokaten efterfrågar omgående. Det känns inte så
komplicerat att veta om det krävs en resektionering innan man ändrar föremål? Styret tror att förslaget på ny
centrumplan kommer att ta sin tid och den ovisshet detta skapar kring vårt boligsameie kommer att skada sameiet
över lång tid och är som det verkar inte förenligt med loven. Styret på Bergetunet har haft styremöte och bestämt
att be kommunen revidera föreslagen ändring gällande vår areal så vi kan lugna de beboer som är oroliga över att
värdet på lgh. skall sjunka och att de skall bli svårsålda.

Sameiet har redan 2018 sagt nej till en resektionering men kommunen kan ju ställa frågan igen och det kommer att
bli nej igen eftersom det krävs 100% enighet för att både överlåta/sälja fjärrvärmeanlegg, fellesareal samt ändra
föremål mm. Det finns inte 100% enighet idag heller.

Vänligen återkom med besked.

 
Med vänlig hälsning / Best regards
Dan Martinsson Leder Bergetunets Boligsameie
 
Prospectus
Nyponvägen 9
43491 Kungsbacka
Sweden
+46705128484
 



Huseiernes Landsforbund +47 22 47 75 00
Org nr 874 250 082 post@huseierne.no
Fred Olsensgate 5, 0152 Oslo huseierne.no
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Boligsameiet Bergetunet 12359196
Dan Martinsson Bergevegen 5 G
2420 TRYSIL

Oslo, 05.11.2020
Vår ref.: 2020/55354

Jeg viser til din henvendelse av 22. oktober i år, vedrørende forslag til ny reguleringsplan i Trysil kommune.
Vårt saksnummer er 2020/55354.

Min umiddelbare vurdering av saken, basert på henvendelsen din og uten nærmere kjennskap til de nærmere
omstendighetene, er at kommunen ikke er har anledning til å omregulere deler av et sameie som allerede er
lovlig opprettet og seksjonert. Dersom areal skal omreguleres, kreves som utgangspunkt reseksjonering, og
dette må eventuelt begjæres av sameiet.

Mitt konkrete råd i saken er å ta kontakt med kommunen og be om nærmere informasjon om bakgrunnen for
omreguleringer. I tillegg vil jeg råde sameiet til å be kommunene redegjøre for den rettslige adgangen til å
regulere deler av sameiet, dersom det er dette som er ment.

Vennlig hilsen
Øyvind Reitzel Bjerke
advokat MNA

Huseierne
Fred. Olsens gate 5
0152, Oslo, Norge
22 47 75 00

Huseierne.no



Innspill fra medlemmene – områdeplan for Innbygda 
 
Odd: 4 armet rundkjøring ved brua, bedre merking av handikapp plasser, utbedring 
av miljøgata, bedre gang og sykkelvei og oppmerking av dem.  
 
Øivin: 4 felt rundkjøring, trafikkavviklinga område Liavegen, Lia terapi og Filadelfia 
med parkering på begge sider og fart. Gang og sykkelsti nordover Flendagsvegen.  
 
Stig Ove: 4 felt rundkjøring, dimensjonert opp for nok parkering, hvor tett skal 
fortetningen i sentrum være? Trappene på senteret er tunge å gå i.  
 
Anne: 4 felt i rundkjøringen, tilgang på parkeringen foran Trysil kirke ved større 
arrangementer, vannansamling ved bårehuset, boliger med ulike behov bør ha 
gangavstand til sentrum, tilrettelegging for rullator og rullestol, nettsikring for ball på 
skoleparkeringen.  
 
Sammenfattet: 
Innledende setninger: 
Ved all detaljkartlegging skal det tas hensyn til universell utforming. Det må sikres 
sentrale områder til boligbygging for fremtidige boligbehov og andre fellesformål.  
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å få lagt frem 
detaljplaner til behandling i rådet.  
 

o 4 armet rundkjøring i krysset på vestsiden  
o avsatt nok areal til parkeringsplasser   
o avsette nok areal til egnede sentrumsnære boliger til våre brukergrupper  
o gang og sykkelvei, fortau 
o turstier må tilrettelegges for rullator, rullestol, barnevogn osv.   
o bedre parkeringsløsning i tilknytning legesenter/ sykehjem med fortausløsning 

i Liavegen  
o lekeplass for barn i alle aldre 
o handikapp parkeringsplasser må være tydelig merket på skilt eller vegg i 

tillegg til på bakken 
o skyss stasjon i sentrum med oppvarmet venterom  
o ikke bygge ned parkeringen ved senteret 
o ivareta den gamle bebyggelsen i Løkjavegen   



Arkivreferanse: 2020/40627-10 
Arkivkode: L12 
Saksbehandler: Christer Danmo 

Gunhild Kirsti Sem 
Agnethe Jovall 
Ove Holseng 
Trine Frisli Fjøsne 
Erik Marthinsen  

Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 
Kommunal veiledning 
plan 

Dato: 25.09.2020 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Fylkesutvalget 13.10.2020 269/20 

 
• Høring - Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - offentlig 
ettersyn - Trysil kommune 
 
 

Fylkesutvalgets behandling av sak 269/2020 i møte den 13.10.2020: 

Vedtak: 
1. Fylkesutvalget er positive til at kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig og 

langsiktig utvikling av Innbygda som kan stimulere til utvikling og investering i sentrum, styrke 

sentrum som forretnings- og handelssted, som et godt bosted, som arbeidssted og som er 

attraktivt for besøkende. 

  

2. Fylkesutvalget ber om at Skogbrukets hus, rådhuset, Ørnsminde og 

Lundsanden/Sandvold gis hensynssone for bevaring av kulturmiljøer. Videre bør kommunen 

sette en planbestemmelse om at bygningene innenfor hensynssonene for bevaring av 

kulturmiljøer ikke kan rives. 

  

3. Det er viktig at nabobygningene til hensynssonene for bevaring av kulturmiljø er tilpasset 

den eldre bebyggelsen. Fylkesutvalget tilrår å begrense antall tillatte etasjer innenfor 

arealformålsområdene BS4 og BS15 til maksimum 2-4 etasjer. Innenfor hensynssonene for 

bevaring av kulturmiljø anbefaler fylkesutvalget maks to etasjer i tillegg til anbefalt krav om 

saltak. 

Saksframlegg



  

4. Trysil sentrum preges i stor grad av bygninger med saltak. Foreslåtte planbestemmelser 

åpner for flate tak og pulttak i tillegg til saltak. Fylkesutvalget mener at saltak bør være 

hovedtakform i sentrum innenfor arealformålsområdet BS for å ivareta stedsidentiteten. 

Trysilsenteret og i området sør for Storvegen 37 kan etter fylkesutvalgets skjønn åpnes for 

flate tak. 

  

5. Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av 

vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) (2016 – 2021) skal legges til grunn i 

utarbeidelse av ny områdeplan, og alle planforslag og tiltak etter PBL § 1-6 som berører 

vann skal vurderes etter miljømålene som er vedtatt for sjøer, elver og bekker. Dersom 

miljømålene fravikes, kan dette gi grunnlag for å fremme innsigelse. 

  

6. Fylkesutvalget mener det ut fra hensynet til barn- og unges interesser må sikres at barn- 

og unge har tilfredsstillende leke- og uteoppholdsarealer ved utbygging av områder med 

konsentrert bebyggelse og etablering av boliger i sentrum, og at disse er opparbeidet før 

boligene tas i bruk (midlertidig brukstillatelse/ferdigattest). Dette må følges opp i 

planbestemmelse 4.1.6 punkt h) og 6.3.  

  

7. Fylkesutvalget anbefaler en firearmet rundkjøring som løsning for å imøtekomme trafikale 

utfordringer i krysset fv. 26/Vestbyvegen/Vestsidevegen. 

  

8. Fylkesutvalget foreslår å fjerne planbestemmelse 1.2.6 bokstav a) om byggegrenser og 

avkjørsler. Planbestemmelse 1.2.6 bokstav b) og c) foreslås som rekkefølgekrav. Generelt vil 

også fylkesutvalget anbefale at formål reguleres til faktisk bruk, i dette tilfellet 

kjøreveger/adkomstveger til boliger, jf. SGS24 og SGS30. 

  

9. Varelevering skal søkes løst på egen eiendom, og dette må følges opp gjennom 

planbestemmelser. 

  

10. Fylkesutvalget vil anbefale å gå videre med alternativ knyttet til tovegskjørt Gamleveg 

med fortau, eventuelt bør det gjøres en vurdering av tiltak som reduserer 

gjennomgangstrafikken og hastigheten i Gamlevegen. Utforming av krysset med 

Gamlevegen/fv.2172 forutsettes fulgt opp gjennom rekkefølgekrav og krav om at krysset 

utformes i tråd vegnormalene, jf. Statens vegvesen sin håndbok N100. 

 

Behandling: 



Bjørnar Tollan Jordet (SV) fremmet slikt forslag: 

Endringsforslag punkt 10: Fylkesutvalget vil anbefale å gå videre med et alternativ med 

adkomst til Østmojordet barnehage via en adkomst fra fv 2172/bygdervegen, forutsatt at det 

blir knyttet rekkefølgekrav til krysset og at kryssutformingen er i tråd med vegnormalene. 

Vegen knyttes ikke sammen med Gamlevegen. Gamlevegen opparbeides med fortau og 

møtelommer for beboere langs vegen. 

  

Kari-Anne Jønnes (H) fremmet alternativt forslag på vegne av H og FrP: 

1. Fylkesutvalget er positive til at kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig og 

langsiktig utvikling av Innbygda som kan stimulere til utvikling og investering i sentrum, styrke 

sentrum som forretnings- og handelssted, som et godt bosted, som arbeidssted og som er 

attraktivt for besøkende. 

  

2. Fylkesutvalget ber om at Trysil kommune nøye vurderer ivaretagelse av kulturmiljøer 

samtidig som det legges til rette for vekst og utvikling.  

  

3. Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av 

vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) (2016 – 2021) skal legges til grunn i 

utarbeidelse av ny områdeplan, og alle planforslag og tiltak etter PBL § 1-6 som berører 

vann skal vurderes etter miljømålene som er vedtatt for sjøer, elver og bekker. Dersom 

miljømålene fravikes, kan dette gi grunnlag for å fremme innsigelse. 

  

4. Fylkesutvalget mener det ut fra hensynet til barn- og unges interesser må sikres at barn- 

og unge har tilfredsstillende leke- og uteoppholdsarealer ved utbygging av områder med 

konsentrert bebyggelse og etablering av boliger i sentrum, og at disse er opparbeidet før 

boligene tas i bruk (midlertidig brukstillatelse/ferdigattest). Dette må følges opp i 

planbestemmelse 4.1.6 punkt h) og 6.3. 

  

5. Fylkesutvalget anbefaler en firearmet rundkjøring som løsning for å imøtekomme trafikale 

utfordringer i krysset fv. 26/Vestbyvegen/Vestsidevegen. 

  

6. Fylkesutvalget foreslår å fjerne planbestemmelse 1.2.6 bokstav a) om byggegrenser og 

avkjørsler. Planbestemmelse 1.2.6 bokstav b) og c) foreslås som rekkefølgekrav. Generelt vil 

også fylkesutvalget anbefale at formål reguleres til faktisk bruk, i dette tilfellet 

kjøreveger/adkomstveger til boliger, jf. SGS24 og SGS30. 

  

7. Trygg og sikker varelevering er viktig og må følges opp gjennom planbestemmelser. 



  

8. Fylkesutvalget vil anbefale å gå videre med alternativ knyttet til tovegskjørt Gamleveg med 

fortau, eventuelt bør det gjøres en vurdering av tiltak som reduserer gjennomgangstrafikken 

og hastigheten i Gamlevegen. Utforming av krysset med Gamlevegen/fv.2172 forutsettes 

fulgt opp gjennom rekkefølgekrav og krav om at krysset utformes i tråd vegnormalene, jf. 

Statens vegvesen sin håndbok N100. 

  

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet slikt tilleggsforslag:  

Fylkesutvalget ber kommunen utarbeidet et arealregnskap som viser omdisponering av 

dyrka og dyrkbar mark samt skog og myr. 

  

Votering: 
Forslag fremmet av Jordet (SV) falt med to stemmer, avgitt av SV og MDG.  

Fylkesrådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av Jønnes (H). Forslaget fra H 

falt med to stemmer, avgitt av H.  

Tillegg fremmet av Gran (MDG) falt med to stemmer, avgitt av SV og MDG.  

  

  

  

 

Fylkesrådmannens innstilling til vedtak: 
 

1. Fylkesutvalget er positive til at kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig og 
langsiktig utvikling av Innbygda som kan stimulere til utvikling og investering i 
sentrum, styrke sentrum som forretnings- og handelssted, som et godt bosted, som 
arbeidssted og som er attraktivt for besøkende. 
 

2. Fylkesutvalget ber om at Skogbrukets hus, rådhuset, Ørnsminde og 
Lundsanden/Sandvold gis hensynssone for bevaring av kulturmiljøer. Videre bør 
kommunen sette en planbestemmelse om at bygningene innenfor hensynssonene for 
bevaring av kulturmiljøer ikke kan rives. 
 

3. Det er viktig at nabobygningene til hensynssonene for bevaring av kulturmiljø er 
tilpasset den eldre bebyggelsen. Fylkesutvalget tilrår å begrense antall tillatte etasjer 
innenfor arealformålsområdene BS4 og BS15 til maksimum 2-4 etasjer. Innenfor 
hensynssonene for bevaring av kulturmiljø anbefaler fylkesutvalget maks to etasjer i 
tillegg til anbefalt krav om saltak. 
 

4. Trysil sentrum preges i stor grad av bygninger med saltak. Foreslåtte 
planbestemmelser åpner for flate tak og pulttak i tillegg til saltak. Fylkesutvalget 
mener at saltak bør være hovedtakform i sentrum innenfor arealformålsområdet BS 
for å ivareta stedsidentiteten. Trysilsenteret og i området sør for Storvegen 37 kan 



etter fylkesutvalgets skjønn åpnes for flate tak. 
 

5. Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av 
vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) (2016 – 2021) skal legges til grunn i 
utarbeidelse av ny områdeplan, og alle planforslag og tiltak etter PBL § 1-6 som 
berører vann skal vurderes etter miljømålene som er vedtatt for sjøer, elver og 
bekker. Dersom miljømålene fravikes, kan dette gi grunnlag for å fremme innsigelse. 
 

6. Fylkesutvalget mener det ut fra hensynet til barn- og unges interesser må sikres at 
barn- og unge har tilfredsstillende leke- og uteoppholdsarealer ved utbygging av 
områder med konsentrert bebyggelse og etablering av boliger i sentrum, og at disse 
er opparbeidet før boligene tas i bruk (midlertidig brukstillatelse/ferdigattest). Dette 
må følges opp i planbestemmelse 4.1.6 punkt h) og 6.3.  
 

7. Fylkesutvalget anbefaler en firearmet rundkjøring som løsning for å imøtekomme 
trafikale utfordringer i krysset fv. 26/Vestbyvegen/Vestsidevegen. 
 

8. Fylkesutvalget foreslår å fjerne planbestemmelse 1.2.6 bokstav a) om byggegrenser 
og avkjørsler. Planbestemmelse 1.2.6 bokstav b) og c) foreslås som rekkefølgekrav. 
Generelt vil også fylkesutvalget anbefale at formål reguleres til faktisk bruk, i dette 
tilfellet kjøreveger/adkomstveger til boliger, jf. SGS24 og SGS30. 
 

9. Varelevering skal søkes løst på egen eiendom, og dette må følges opp gjennom 
planbestemmelser. 
 

10. Fylkesutvalget vil anbefale å gå videre med alternativ knyttet til tovegskjørt Gamleveg 
med fortau, eventuelt bør det gjøres en vurdering av tiltak som reduserer 
gjennomgangstrafikken og hastigheten i Gamlevegen. Utforming av krysset med 
Gamlevegen/fv.2172 forutsettes fulgt opp gjennom rekkefølgekrav og krav om at 
krysset utformes i tråd vegnormalene, jf. Statens vegvesen sin håndbok N100. 

 
 

Tron Bamrud 
Fylkesrådmann 

 

 

  



Bakgrunn for saken: 
Hensikten med forslaget til områdeplan for Innbygda (Trysil sentrum) er å oppdatere den 
nåværende og noe utdaterte områdeplanen. Dette ble vedtatt av Trysil kommune i kommunal 
planstrategi 2016-2019. Områdeplanen skal legge til rette for en helhetlig og langsiktig 
utvikling av Innbygda som stimulerer til utvikling og investering i sentrum, styrke sentrum som 
forretnings- og handelssted, som et godt bosted, som arbeidssted og som er attraktivt for 
besøkende. Kommunen ser konkrete behov av flere årsaker, herunder økt fortetting og 
transformasjon i sentrum, behov for flere arealer for tettere boligbebyggelse, trafikkløsninger, 
parkering, oppdatere planbestemmelser og få på plass tverrgående forbindelser mellom 
Storvegen og Trysilelva. 
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn for regionale aktører 06.08.2020, med 
høringsfrist 01.10.2020. På grunn av politisk behandling er det gitt utvidet høringsfrist til 
fylkeskommunen, 14.10.2020. 
 
Planforslaget inneholder plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og ros-analyse. Videre 
er det vedlagt mulighetsstudie for Trysil sentrum utarbeidet av Norconsult. Planforslaget 
inneholder også trafikkanalyser for kryss Fv. 26, Innbygda barnehage, adkomstløsning 
til Østmorjordet barnehage og to alternative rundkjøringsløsninger for krysset Fv. 
26/Vestbyvegen/Vestsidevegen. Norconsult har også utarbeidet notat om sårbarhet med 
hensyn til bekker. 
 
Vurdering: 
Fylkesrådmannen berømmer kommunen for å ha gjennomført en god planprosess med bred 
medvirkning av innbyggerne og berørte interessenter i Trysil og Trysil sentrum. Planforslaget 
fremstår i stor grad som gjennomarbeidet, og det er lagt stor vekt på mulighetsstudiet 
gjennomført av Norconsult. Planbestemmelsene, sammen med mulighetsstudiet, vil på 
generelt grunnlag være et godt grunnlag for å videreutvikle Trysil til et godt tettsted med økt 
tettstedsliv, boliger og handel. 
 
Enkelte av de mange gode prinsippene og tiltakene som er innarbeidet i planforslaget er 
kostbare å realisere. Eksempler på dette er bro for myke trafikanter over Trysilelva sør i 
Trysil sentrum (båndleggingssone H710_5) og felles parkeringsløsninger. Fylkesrådmannen 
er usikker på hvordan tiltakene skal realiseres, og savner på generelt grunnlag 
rekkefølgekrav og andre mekanismer som sikrer realisering av tiltakene. 
 
Tettstedsutvikling 
Veitrafikk er den sektoren som står for størst utslipp av klimagasser i Trysil kommune. For å 
følge opp nasjonale og regionale mål om utslippskutt, må den langsiktige 
sentrumsutviklingen i Innbygda derfor legge til rette for at flere kan velge klima- og 
miljøvennlig transport som gange, sykkel og kollektivt. Fylkesrådmannen mener 
områdeplanen på en god måte legger til rette for dette. Ikke minst er områdeplanens fokus 
på fortetting viktig. Tettere boligbebyggelse i sentrum samtidig som servicetilbud og handel 
også legges hit, vil gjøre det mulig for innbyggerne å la bilen stå oftere. Fortetting og 
transformasjon er også i tråd med nasjonale og regionale føringer med mål om å begrense 
arealbruken, og er således i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging (SPR-BATP). 
 
Aktive fasader og lokalisering av handel 



Planbeskrivelsen og planbestemmelse 4.1.6 punkt e regulerer bruken av første etasje 
innenfor sentrumsformålet BS mot Storvegen, Løkjavegen, offentlige torg og plasser. 
Fasadene skal være aktive og åpne, og skal benyttes til forretning eller annen 
publikumsrettet virksomhet. Fylkesrådmannen anser dette som et godt grep for å skape et 
godt og kompakt sentrum som konsentrerer tettstedslivet. Flere folk som oppholder seg på 
samme sted vil generere muligheter for mer aktivitet, slik studiene til Jan Gehl med flere 
synliggjør. I 2013 ble forholdet mellom fasadens utforming og bylivet undersøkt (Gehl, J., 
Svarre, B. (2013). How to study public life. Washington, DC: Island Press). Fasader i 
København ble kategorisert etter hvor åpne og lukket fasadene var, i tillegg til hvor mange 
som oppholdt seg på gateplanet utenfor den respektive fasaden. Studiet viste at 
bygningenes fasade, spesielt første etasje, har stor betydning for hvor lenge folk oppholder 
seg på gateplanet på det utenfor den respektive fasaden, hvilken gangfart de hadde, hva de 
gjør der og forholdet til handel. 
 
Fasader som er aktive og åpne bør inneholde vinduer og dører langs første etasje som lar 
folk på gateplanet se hva som skjer inne i bygningene. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å 
fastsette planbestemmelser for f.eks foliering av vinduer, herunder hvor stor andel av 
vinduene som tillates foliert, samt annen dekor og møblement som påvirker innsynet. Videre 
kan planen, dersom kommunen anser det hensiktsmessig, regulere bruken av f.eks antall 
vinduer og dører langs fasadene i første etasje. 
 
Hensynet til åpne og aktive fasader vil være helt vesentlig ved en fortetting/transformasjon 
på Trysilsenteret tomten (BAA2) for å bygge opp under gaten som handlegate og 
tettstedslivet i og langs Storvegen, samt minimere senterets funksjon som halv-privat 
offentlig rom. 
 
Barn og unge 
Fylkesrådmannen er opptatt av at barn skal ha tilgang på uteoppholdsarealer og lekearealer 
der de bor som et ledd i fokuset på oppvekstmiljøene til barn og unge og folkehelsen. Det 
fremgår av “Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen” 
at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
 
Kommunen har i planbestemmelse 1.2.8 fastsatt gode og detaljerte planbestemmelser til 
lokalisering, opparbeidelse og utforming av leke- og uteoppholdsareal. Det er videre fastsatt 
rekkefølgekrav til opparbeidelse av lekeplass og uteoppholdsarealer som først utløses etter 
at ferdigattest gis for det enkelte byggeprosjekt. Dette anser fylkesrådmannen som 
problematisk da det kan være avvik mellom når boligene tas i bruk og når ferdigattest gis, og 
at barn- og unge da kan stå i fare for å ikke ha tilgang på leke- og uteoppholdsareal. Det 
samme gjelder der frikjøpsordning for mangel på leke- og uteoppholdsareal ved nye boliger 
innenfor sentrumsformålet BS benyttes. Viser her til kravene i de rikspolitiske retningslinjer. 
 
Ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse og etablering av boliger i sentrum 
bør det stilles rekkefølgekrav om at leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i 
henhold til planbestemmelse 1.2.8 før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for første 
bolig. 
 
Med hensyn til felles uteoppholdsarealene BUT1 (foran rådhuset) og BUT2 (foran 
“Gammelskula”) i sentrum er fylkesrådmannen usikker på om disse kan opparbeides på en 
tilfredsstillende måte; at de ivaretar kravene i de rikspolitiske retningslinjer og foreslåtte 



planbestemmelse 1.2.8 med hensyn til trafikksikkerhet og støy. Områdene er lokalisert like 
ved Storvegen som er en mye brukt bilveg med tilhørende parkering og varelevering. 
 
Tilrettelegging for myke trafikanter 
Fylkesrådmannen vil berømme kommunen for å tilrettelegge for nye tverrforbindelser med 
gangakser på tvers av sentrum. Dette vil bidra til å bedre tilgjengeligheten for gående og 
syklende og knytte Storvegen og Trysilelva med turområdet ved flomvollen nærmere 
hverandre. Tverrforbindelsene vil kunne fungere som gode siktlinjer i sentrum, forutsatt at de 
gis en utforming og bredde som tillater dette. Siktlinjene vil også være en del av et ledd med 
å knytte sentrum og Trysilfjellet nærmere hverandre – en av strategiene i mulighetsstudiet. 
 
Fylkesrådmannen stiller imidlertid spørsmål ved intensjonen bak bruken av formålet gang- 
sykkelveg, ved SGS24 og SGS30. Generelt vil vi anbefale at formål reguleres til faktisk bruk, 
i dette tilfellet kjøreveger/adkomstveger til boliger. Eksisterende skilting og vegoppmerking 
øst for fv. 26 støtter ikke opp om formålet gang- og sykkelveg på dette stedet. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Det er kjent ett automatisk fredet kulturminneområde innenfor planområdet. Det er den 
sørvestligste delen av kirkegården tilhørende Trysil kirke hvor man mener det finnes 
spor/levninger fra vikingtid og middelalder. Området er i planen vist som båndlagt etter 
kulturminneloven med hensynssone d (sosi-kode H730) og vern av området er således 
ivaretatt i planen. 
 
Planområdet ble vurdert og registrert med tanke på forekomst av tidligere ikke kjente 
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet i forbindelse med varsel om oppstart 
av reguleringsplanarbeid. Det ble ikke påvist slike kulturminner. Varslingsplikten jf. 
Kulturminneloven § 8, andre ledd er tatt inn i planbestemmelsene og undersøkelsesplikten jf. 
§ 9 er oppfylt. 
 
Nyere tids kulturminner 
De eldste husene er gitt hensynssone for bevaring, både med juridisk linje på bygningene, 
og hensynssone over tomtene. Disse er også utpekt i kulturminneplanen. I 
planbestemmelsene står det at bygningene og områdene skal bevares. Det er likevel tillatt å 
fortette på disse tomtene, men nye byggetiltak skal underordnes kulturmiljøet, blant annet 
med høyder. Det bør også presiseres at det ikke er tillatt å rive bygningene som står innenfor 
hensynssonene. 
 
Fylkesrådmannen vurderer at kommunen har lagd gode planbestemmelser for 
hensynssonene, men anbefaler at det ikke skal være tillatt med flate tak innenfor 
hensynssonene. Trysil har for det aller meste saltak, og fylkesrådmannen mener at dette 
kjennetegner Innbygda, og nybygg bør støtte oppunder bildet av å være bygdeby, noe som 
mulighetsstudien også anbefaler. Fylkesrådmannen anbefaler bare å tillate maks 2 etasjer + 
saltak innenfor hensynssonene. I forslag til bestemmelser står det 2-3 
etasjer. Hensynssonene er små, og det er stort sett eldre trehus i to etasjer innenfor sonene, 
så det er nennsom fortetting som er aktuelt der. 
 
Det står i planbestemmelse 4.1.6 Sentrumsformål at b) Mulighetsstudie Sentrumsplan Trysil 
skal legges til grunn for detaljregulering med hensyn til byggeskikk og estetikk, byggehøyder 
og volum. I mulighetsstudien står det at det er viktig med høy kvalitet på bebyggelsen. Det er 
viktig at ny bebyggelse ikke forringer opplevelsen av sentrum i Innbygda. For å sikre at 



karakteren til det historiske sentrum opprettholdes og styrkes, er det viktig å øke 
ambisjonene for utviklingen fremover. Det anbefales å legge til grunn en utbygging med høy 
arkitektonisk kvalitet og omtanke. 
 
På tomten til Trysilsenteret og sør i Storvegen på østre side (felt BS2, BS3 og BS4) foreslås 
det 4-5 etasjer. Byggehøyder skal avklares og differensieres nærmere i 
detaljreguleringsplan. BS4 er på andre sida av Storvegen enn Løkjasvingen, søndre del av 
Løkjasvingen. Her bør det etter fylkesrådmannens vurdering ikke bygges så høyt som 4-5 
etasjer og bygningene bør også tilpasses med blant annet saltak. Nord for dette området står 
Skogbrukets hus som fylkesrådmannen foreslår vernet, og det vil derfor være positivt om det 
ikke bygges så høyt i BS4. Ifølge retningslinjer under planbestemmelse 4.1.6 kan det tillates 
høyere enn 2-4 etasjer på felt BS15, som er mellom Storvegen og Løkjasvingen. 
Fylkesrådmannen ber om at denne setningen i retningslinjen tas ut. 
 
Flere verneverdige bygninger 
Fylkesrådmannen anbefaler å legge hensynssone på fem viktige bygninger i tillegg til de som 
er foreslått i planen. 
 
Den siste gjenstående bygningen fra Ørnsminde er bygningen for utnisting av 
skogsarbeidere. Bygningen Ørns Minde ligger under arealformål "Nødvendige bygg og 
anlegg for grav- og urnelund". Gården ble brukt av de svenske storeierne av skoger i Trysil, 
og stortingsmann Ola Nyhuus bodde på gården, og hans sønn bibliotektreformator Haakon 
Nyhuus vokste opp her. Bygningen er sannsynligvis fra rundt 1850, og den er delvis bygd inn 
i en naturlig skråning for å få et kjølerom integrert i bygningen. 
 
Rådhuset med kulturhus ser svært opprinnelig ut og er en moderne kommunebygning 
forutfor sin tid fra 1956-59 med arkitektoniske gode kvaliteter som bør sikres gjennom 
hensynssone. Bygningen forestiller en oppslått bok der taket er bladene i boka, som 
henvisning til litteraturkommunen Trysil. Taket i kommunestyresalen er skrått fordi det er en 
del av “boken”. 
 
Storvegen kjennetegnes av forretningsgårder med mur i første etasje, og med en 
andreetasje i trefasader i en annen farge. Et godt eksempel på en av disse bygningene er 
Skogbrukets Hus, oppført 1959-1961 av Trysilvassdragets Skogeierforening. Arkitekt var 
P.M. Motzfeldt, ifølge «Innbygda – et miljø med tradisjoner». Utsmykningen i sandblåst glass 
er tegnet av Bjarne Rundfloen. Trysil feirer i år 100-årsjubileum for kunstner Rundfloen, og 
disse vinduene og døra med motiv må tas vare på. Dette kan gjøres gjennom 
planbestemmelser for bygningen i sentrumsplanen. Samtidig kan andre eldre 
bygningsdetaljer på bygningen ivaretas. Bygningen er også verdt å ta vare på fordi 
skognæringa er og har vært viktig i Trysil. Skogbrukets hus ble også spilt inn som 
verneverdig på folkemøtet 26.03.19. 
 
I Storvegen 10 og 12 ligger gamle forretningslokaler som kalles Lundsanden, bygd omkring 
1887 og Sandvold, som ble utvida med tilbygg sørover i 1983. Bygningsrekka er 
karakteristiske for Innbygda og bør bevares. Eldre uthus på tomtene bør også bevares. 
Planforslaget foreslår allerede hensynssone på begge sider, så fylkesrådmannen foreslår at 
hensynssonene utvides slik at de omfatter disse nevnte bygningene også. 
 
Klima med hensyn til bebyggelse 



I planprogrammet for klima- og energiplan i Trysil står det at ett av de sentrale temaene skal 
være materialvalg i bygg (tre vs. Stål/betong). I sentrumsplanens foreslåtte planbestemmelse 
1.2.3 står det at “det skal oppfordres til bruk av tre i nye bygg som en del av 
identitetsbyggingen i sentrum». Mer bruk av tre ble også spilt inn på folkemøtet 26.03.19. 
 
I tråd med fylkeskommunes mål om et klimanøytralt Innlandssamfunn innen 2030, mener 
fylkeskommunen at det i alle utbygginger bør tas klima- og miljøhensyn i form av 
klimavennlige energiløsninger og materialvalg. Der det er hensiktsmessig kan det være et 
godt klimatiltak å gjenbruke og oppgradere eksisterende bygg, framfor å rive og bygge nytt. 
Beregninger gjort i forbindelse med det pågående prosjektet "Bevar bygg - bevar klima", har 
vist at oppgradering av et gammelt trehus kan redusere klimagassutslippet med 59 % 
sammenlignet med å rive og bygge nytt. 
 
Andre tiltak for å redusere klimagassutslipp fra utbygging kan være krav om fossil- eller 
utslippsfrie anleggsplasser, eller krav om sertifiseringsordninger for bygninger og anlegg som 
BREEAM og CEEQUAL. 
 
Kryssløsning med fv. 26 og Vestbyvegen 
Utløsende faktor for ny kryssløsning med fv. 26/Vestbygdvegen er en 
rekkefølgebestemmelse i kommuneplanens arealdel for Trysil. Ved 38.000 utbygde senger 
skal rundkjøringsløsning i kryss fv. 26/Vestbyvegen være etablert. I dag er det omtrent 29000 
utbygde senger i Trysilfjellet. Oversendt trafikkanalyse tar for seg dette kryssområdet, og har 
til hensikt å belyse hvordan hytteutbyggingen vil påvirke det aktuelle kryssområdet med 
tanke på trafikkavvikling og- sikkerhet. 
 
Fylkeskommunen har i løpet av planprosessen hatt møter med plankonsulent og Trysil 
kommune angående flere ulike alternativer. Det er lagt til grunn to alternativer for videre 
vurdering i planprosessen. Slik fylkesrådmannen vurderer saken på nåværende tidspunkt vil 
en firearma rundkjøring være den beste løsninga for å sikre god trafikkflyt i området i 
fremtiden. Felles for en firearmet og en trearmet rundkjøring er at disse viser en forbedret 
situasjon med lengre rampe ut mot fv. 26 (fra ny rundkjøring) som vil gi mindre 
tilbakeblokkering ut på fv. 26 på dager med mye trafikk, som er en av hovedutfordringene i 
dag på dager med mye trafikk og en effekt som vil bli forsterket i fremtiden. 
 
En av mange utfordringer i dette området er stor trafikk ut fra Trysil-Knut/Vestsidevegen. En 
løsning med en firearmet rundkjøring vil løse dette forholdet best. Trafikkanalysen inneholder 
enkelte mangler, da den for eksempel ikke har vurdert forholdene rundt en eventuell 
opptrappingsplan med blant annet tvungen høyresving ut fra Vestsidevegen i retning 
rundkjøring på sentrumssiden av Kirkebrua.  På generelt grunnlag vil vi si at det er ikke 
heldig med et T-kryss (Vestsidevegen) så tett på rundkjøring. En trearmet rundkjøring vil 
heller ikke løse dette forholdet. Det er heller ikke heldig at det legges opp til en løsning hvor 
man sender trafikanter østover over Kirkebrua mot rundkjøring i sentrum da det er flere 
usikre faktorer knyttet til hvordan dette vil forplante seg videre på sentrumssida av Trysil. 
Kirkebrua utgjør allerede i dag en flaskehals. 
 
Med den informasjonen vi har blitt forelagt på nåværende tidspunkt foreligger det mange 
usikre faktorer knyttet til en løsning med en trearmet rundkjøring. Dette underbygger det 
faktum at en løsning med en firearmet rundkjøring vil være det beste for å imøtekomme 
fremtidens trafikale utfordringer i tilknytning til fv. 26. 
 



Fylkesrådmannen forutsetter for øvrig at sporingsanalyser for begge alternativene forelegges 
Innlandet fylkeskommunes samferdselsavdeling. Det fremgår av planbeskrivelsen at det er 
utarbeidet sporingsanalyser med modulvogntog. Det anmodes også om det gjøres 
kapasitetsberegninger i detaljreguleringsprosessen av tiltak knyttet til en opptrappingsplan 
som følge av en eventuell etablering av en trearmet rundkjøring. 
 
Fylkesrådmannen vil minne om at vi ikke vil akseptere en ny direkte avkjørsel/kryss ut på fv. 
26 slik trafikkanalysen skisserer som mulig alternativ. 
 
Tiltak som berører fylkesveg 
Alle eksisterende avkjørsler (inkludert avkjørselspiler) i gjeldende reguleringsplaner 
forutsettes videreført og tegnes inn på plankartet. Alle avkjørsler og kryss skal ha utforming i 
henhold til vegnormalen, jf. Statens vegvesens håndbok N100 «Veg- og gateutforming». 
 
Ved tiltak som berører fylkesveg skal byggeplan godkjennes av Samferdselsavdelingen i 
Innlandet fylkeskommune, og det skal skrives gjennomføringsavtale. 
 
Varelevering 
Varelevering skal søkes løst på egen eiendom, og dette må følges opp gjennom 
planbestemmelser. Ved å fjerne varelevering fra Storvegen/fv. 2172 vil trafikkflyten- og 
sikkerheten bedres, noe som er spesielt viktig med hensyn til gående og syklende. 
 
Trafikksikkerhet 
Fylkesrådmannen foreslår å fjerne planbestemmelse 1.2.6 bokstav a) om byggegrenser og 
avkjørsler. Byggegrenser er ivaretatt gjennom planbestemmelse 1.2.1. bokstav a). For nye 
utbyggingsområder vil spørsmålet om byggegrenser avklares gjennom en 
detaljreguleringsplan. Avkjørsler knyttet til nye utbyggingsområder skal ivaretas gjennom 
detaljreguleringsplaner, eventuelt videreføre eksisterende avkjørsler (inkludert 
avkjørselspiler) i plankartet. 
 
Videre mener vi at planbestemmelse 1.2.6 bokstav b) og c) bør tas inn som et rekkefølgekrav 
i stedet for en planbestemmelse under “trafikksikkerhet”. 
  
Østmojordet barnehage 
Det er forelagt oss to ulike alternativer for å løse trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til 
etablering av en ny og større kommunal barnehage på Østmojordet (BBH2) sør for sentrum. 
Det ene alternativet legger opp til envegskjøring med fortau i den kommunale gata 
Gammelvegen med ny atkomst ut på fv. 2172/Bygdervegen. Fylkesrådmannen vil i 
utgangspunktet kunne akseptere en ny adkomst/kryss ut på Bygdervegen, forutsatt at det blir 
knyttet rekkefølgekrav til krysset og at kryssutforming er i tråd med vegnormalene. Alternativ 
to skisserer tovegskjøring med fortau på den kommunale Gammelvegen, og ingen ny 
atkomst/kryss ut på fv. 2172/Bygdervegen. 
 
Fylkesrådmannen anser det som svært utfordrende i praksis å få til en delvis stenging av 
Gammelvegen. Hva med folk som bor langs Gamlevegen? Det vil være vanskelig for folk å 
følge opp en delvis stengning av gata, noe som vil bidra til en betraktelig større risiko knyttet 
til trafikksikkerhet enn dagens situasjon eller en tovegskjørt Gamleveg vil medføre. 
Fylkesrådmannen anbefaler å gå videre med alternativ knyttet til tovegskjørt Gamleveg med 
fortau, eventuelt bør det gjøres en vurdering av tiltak som reduserer gjennomgangstrafikken 
og hastigheten i Gamlevegen. 



Dette medfører noe mer arealbeslag, men vår vurdering er at dette ivaretar trafikksikkerheten 
på en bedre måte. Utforming av krysset med Gamlevegen/fv.2172 forutsettes fulgt opp 
gjennom rekkefølgekrav og krav om at krysset utformes i tråd vegnormalene, jf. Statens 
vegvesen sin håndbok N100. 
 
Kryss Storvegen-Korsbergvegen 
Rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel utløser gjennomføring av trafikkvurdering for 
tiltak i krysset med Korsbergvegen og Storvegen. Etablering av passeringslomme i dette 
krysset forutsetter at parkeringsplasser fjernes og at varelevering søkes løst på egen 
eiendom, og ikke i Storvegen, jf. avsnitt om varelevering. Fylkeskommunen vil likevel påpeke 
at det er ikke uten utfordringer å anlegge en passeringslomme her, da dette kan komme i 
konflikt med eksisterende næringsvirksomhet i Storvegen. 
 
Gang- og sykkelveg langs Flendalsvegen/fv. 2172 
Fylkesrådmannen støtter rekkefølgeravet 6.1.3 bokstav a) som sier at det ikke kan gis 
ferdigattest for nye boliger/leiligheter innenfor felt BBB1 før blant annet gang- og sykkelveg 
fra området til krysset mellom Bergervegen og Flendalsvegen er ferdig opparbeidet. Dersom 
det ønskes en annen løsning for å sikre fremkommeligheten for gående og syklende, må det 
gjennomføres en endring av hele reguleringsplanen. 
 
Parkering og tydeliggjøring av utflytende trafikkarealer 
Planforslaget omtaler behovet for opprydning i sentrum da det er utflytende områder mellom 
offentlige og private trafikkarealer. Det er en generelt noe uoversiktlig parkeringssituasjon i 
store deler av sentrum. Det er positivt at det foreslås en tydeligere struktur på gateutforming i 
sentrum. Fjerning av parkeringsplasser gjennom en differensiert parkeringsstrategi kan 
bedre situasjonen noe, for eksempel gjennom frikjøpsordning, men spørsmålet er om dette 
et sterkt nok incentiv til å rydde opp i parkeringssituasjonen i sentrum. 
 
Vannmiljø 
Planområdet til områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum berører Trysilelva og tilløpsbekker 
på begge sider av elva. Trysilelva er leveområde for fisk og ferskvannsorganismer, og det er 
registrert observasjon av elvemusling innenfor planområdet. 
 
Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet 
(Grensevassdragene) 2016 – 2021 er ikke listet opp under regionale føringer som ligger til 
grunn for arbeidet med forslag til ny områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum. Regional plan 
for vannforvaltning er heller ikke lagt til grunn i kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen 
minner om at regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet 
(Grensevassdragene) (2016 – 2021) skal legges til grunn i utarbeidelse av ny områdeplan, 
og at alle planforslag og tiltak etter PBL § 1-6 som berører vann skal vurderes etter 
miljømålene som er vedtatt for sjøer, elver og bekker.  Informasjon om den enkelte 
vannforekomst finnes på vann-nett.no. Videre skal ny aktivitet og nye inngrep som er i strid 
med miljømålene vurderes etter vannforskriften § 12. 
 
Dersom miljømålene fravikes, kan dette gi grunnlag for å fremme innsigelse. Dette er i tråd 
med nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging om bærekraftig og 
forsvarlig ressursforvaltning. Informasjon om vannmiljø, miljøtilstand og miljømål bør derfor 
nevnes i planbeskrivelsen. 
 



Hensynet til vannmiljø og bevissthet rundt gjeldende miljømål for vannforekomstene innenfor 
planområdet skal ivaretas i planer som berører vannmiljø, og dette kan gjøres ved å ta inn en 
planbestemmelse for å sikre dette hensynet. Forslag til dette kan være at «Alle planforslag 
og tiltak etter Plan- og bygningsloven § 1-6 som berører overflatevann eller grunnvann skal 
vurderes etter fastsatte miljømål i gjeldende regional plan for vannforvaltning». For å sikre en 
vurdering etter § 12 i vannforskriften saker hvor miljøtilstanden i en vannforekomst vil 
forringes bør det også tas inn en egen planbestemmelse for å vurdere dette. Forslag til dette 
kan være at «Planforslag og tiltak som vil føre til en forringelse av miljøtilstanden skal 
vurderes etter § 12 i vannforskriften». Et alternativ til en planbestemmelse for å sikre at § 12 
vurderes dersom ny aktivitet eller inngrep er i strid med vedtatt miljømål er å forklare dette i 
planbeskrivelsen. Planens planbestemmelser om naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag, 
bevaring og utvikling av blågrønne strukturer, bevaring av eksisterende bekkedrag og 
fordrøyningsområder og vurdering av gjenåpning av lukkede bekker er gode tiltak både med 
hensyn til biologisk mangfold, vannmiljø og klimatilpasning. 
 
Fylkesrådmannens vurdering 
 
Fylkesrådmannen berømmer at kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig og 
langsiktig utvikling av Innbygda som kan stimulere til utvikling og investering i sentrum, styrke 
sentrum som forretnings- og handelssted, som et godt bosted, som arbeidssted og som er 
attraktivt for besøkende.  
 
Skogbrukets hus, rådhuset, Ørnsminde og Lundsanden/Sandvold bør gis hensynssone for 
bevaring av kulturmiljøer. Videre bør kommunen sette en planbestemmelse om at 
bygningene innenfor hensynssonene for bevaring av kulturmiljøer ikke kan rives.  
Det er viktig at nabobygningene til hensynssonene for bevaring av kulturmiljø er tilpasset den 
eldre bebyggelsen. Trysil sentrum preges i stor grad av bygninger med saltak. 
Fylkesrådmannen mener at saltak bør være hovedtakform i sentrum innenfor 
arealformålsområdet BS for å ivareta stedsidentiteten. Regional plan for vannforvaltning i de 
norske delene av vannregion Västerhavet  (Grensevassdragene) (2016 – 2021) skal legges 
til grunn i utarbeidelse av ny områdeplan, og alle planforslag og tiltak etter PBL § 1-6 som 
berører vann skal vurderes etter miljømålene som er vedtatt for sjøer, elver og bekker.  

Ut fra hensynet til barn- og unges interesser må det sikres at barn- og 
unge har tilfredsstillende leke- og uteoppholdsarealer ved utbygging av områder med 
konsentrert bebyggelse og etablering av boliger i sentrum, og at disse er opparbeidet før 
boligene tas i bruk (midlertidig brukstillatelse/ferdigattest). Dette må følges opp i 
planbestemmelse 4.1.6 punkt h) og 6.3.  
 
Fylkesrådmannen anbefaler en firearmet rundkjøring som løsning for å imøtekomme trafikale 
utfordringer i krysset fv. 26/Vestbyvegen/Vestsidevegen. Fylkesrådmannen foreslår å fjerne 
planbestemmelse 1.2.6 bokstav a) om byggegrenser og avkjørsler. Planbestemmelse 1.2.6 
bokstav b) og c) foreslås som rekkefølgekrav. Generelt vil også fylkesrådmannen anbefale at 
formål reguleres til faktisk bruk, i dette tilfellet kjøreveger/adkomstveger til boliger, jf. SGS24 
og SGS30. Varelevering skal søkes løst på egen eiendom, og dette må følges opp gjennom 
planbestemmelser. Fylkesrådmannen vil anbefale å gå videre med alternativ knyttet til 
tovegskjørt Gamleveg med fortau, eventuelt bør det gjøres en vurdering av tiltak som 
reduserer gjennomgangstrafikken og hastigheten i Gamlevegen. Utforming av krysset med 
Gamlevegen/fv.2172 forutsettes fulgt opp gjennom rekkefølgekrav og krav om at krysset 
utformes i tråd vegnormalene, jf. Statens vegvesen sin håndbok N100.



Innspill til sentrumsplan fra arbeidsgruppe til Kulturminneplanen i Trysil kommune.      
07.10.20 

Anne Sætre og Tone Odden.  

Sentrum skal være en økonomisk bærekraftig og funksjonell arena for:  

   – Handel 

    – Tjenesteyting /-leveranse 

    – Kultur og opplevelse 

    – Infrastruktur 

    – Boligetablering og bomiljø 

(Hentet fra norsk sentrumsutvikling) 

Det er viktig å verne identitetsmarkører, og ta vare på den delen av sentrum som fremdeles har preg 
etter historien som har vært. Når man snakker om identitet må man ta utgangspunkt i det man har.  

I arbeidet med Kulturminneplanen ble det lagt ned et stor arbeid med å kartlegge, velge ut og 
beskrive kulturminner i hele Trysil kommune. Noen av disse kulturminnene ligger i sentrum, og vi er 
fornøyd med å se at sentrumsplanen tar med hensynsoner til disse eiendommene. Det er noen 
hensynssoner som ikke er med i sin helhet slik som det er foreslått i Kulturminneplanen, og dette bør 
vurderes inn.  

Oversikten over kulturminner i Kulturminneplanen er ikke uttømmende. Vi ser i ettertid av arbeidet 
med kulturminneplanen at det var noen bygninger i sentrum som det aldri kom innspill på i 
utarbeidelse av planen, og derfor ble glemt. Vi ønsker å legge til noen bygninger som bør få 
hensynssone. (Vi vurderer å endre i Kulturminneplanen og gjøre en høringsrunde til for å få de med 
før vedtak).  

Hensynssone betyr at bygningene innenfor sonen må følge egne retningslinjer og bestemmelser som 
vedtas av politikerne i Kulturminneplanen/Sentrumsplanen, og hovedsakelig betyr dette at bygninger 
skal tas vare på med sin gamle stil og byggeskikk.  

Noe Innbygda har er rester av gammel bosetting, det er bygninger som er satt opp på 1800-tallet 
med kombinasjon forretning og bolig. Vi ser det i Løkjasvingen med Løkja, Aker, Løken, Torgalnup og 
Villa Sole. Vi ser det i de tre fasadene som står så fint til hverandre, på Lundsanden og Sandvold.  

Lundsanden og Sandvold 
Disse tre fasader gir et særpreg til sentrum, og forteller en over hundre år gammel historie. 
Bygningene i midten er bygd i 1887 av kjøpmann TH. Rogstad, og ombygd i 1901 slik at gavlen og 
inngangen kom mot veien som i dag. I 1983 ble Lundsanden utvidet med et bygg mot sør som ligger 
parallelt og der den gamle byggestilen er tilpasset. Sandvold som ligger lengst nord ble bygget på 
1890-tallet, men Rogstad solgte det i 1904. Sandvold var lenge pensjonat og kafe, det har også være 
postkontor. En beskrivelse av byggenes historie står i Innbygda-heftet. 

Skogbrukets hus 
Vi har også elementer fra moderne arkitektur som er verdt å ta vare på. For eksempel er Skogbrukets 
hus sitt inngangsparti utformet/dekorert av Bjarne Rundfloen og bør vernes. Huset ble bygget i 1959-
1961 av Trysilvassdragets skogeierforening, og arkitekt var P.M. Motzfeltd, Oslo.   



Rådhuset og kulturhuset Hagelund  
Det er ikke bare gamle bygninger som bør få hensynssone, men også hus som setter særpreg på 
sentrum. Dette gjelder i høyeste grad Rådhuset og kulturhuset Hagelund. Selve rådhuset og 
kulturhuset er arkitekttegnet på 1950-tallet, og selv om uttrykket er forandret etter senere oppussing 
er det fremdeles mye av de originale elementene der.  

9.mars 1959 var en festdag av de store for Trysil da det nybygde herredshuset ble innviet. Ø.H. 
Grimsgaard var arkitekten som tegnet begge byggene. Takutformingen på administrasjonsbygget er 
meget spesiell. Det minner om et omvendt sadeltak. Det menes at taket skal symbolisere en åpen 
bok, noe som passer godt i litteraturbygda Trysil.  

Flathagenlåven 
Flathagenlåven har ikke fått hensynssone, men tilhører gården Flathagen. Flathagenlåven er et godt 
eksempel på at man kan starte ny drift i gamle bygninger. Selve låvebrua er et fint tilskudd til 
bygningsmiljøet i Løkjasvingen og bringer gammel og ny tid sammen på en god måte. Det er ganske 
spesielt og verdt å verne at vi har en låvebru i sentrum! 

Ørnsminde 
Trysil skogbolag bygde Ørnsminde i 1850 som tjenestebolig for sin fullmektig. Eiendommen er kalt 
opp etter den svenske disponenten Örn. Den staselige gården ble revet i 1975, og kun et hus står 
igjen som synlig bevis på den gamle storheten. Huset som står igjen bør vurderes vernet og er ellers 
modent for rehabilitering. 
 

Byggeskikkveileder og tak 
Vi etterlyser en byggeskikkveileder som sikrer at nye bygg tar hensyn til de eldre byggene rundt seg 
og at vi kan få harmoni og et helhetlig uttrykk i sentrum. Det kan være krav til farger på bygninger, 
utseende og estetikk i tillegg til takformer og –høyder og utnyttelsesgrader av tomt. Skal dette 
fungere kan man ikke gi dispensasjoner. Vi mener at flate tak og pultak ikke bør tillates innimellom 
annen bebyggelse som har saltak. 

Boligetablering og bomiljø 
Overordnet stiller vi spørsmålet: hva ønsker vi av Trysil sentrum? Har sett på innspill som har 
kommet inn at mange ønsker å bygge. Når man ser hva som ønskes bygd er det tydelig at det ikke er 
først og fremst lokalbefolkningen det bygges for, men turister og utleie. Befolkningsutviklingen tilsier 
ikke at det er mange nye innbyggere som har råd til dyre, sentrumsnære leiligheter.  

Et godt bomiljø er gode nabolag, det er rom for aktivitet og rekreasjon også i umiddelbar nærhet. Er 
boplikt vurdert for å sikre at ikke nybygg kun blir brukt som fritidsboliger og korttidsutleie? 

 

Andre innspill knyttet til kulturområdet 
- Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet er styrende for kommunens idrettsarbeid. Det bør 
avsettes arealer til idrettsanlegg og svømmehall. Arealet ved Kvea og jordet ved 
Menighetsbarnehagen/Lunde burde ikke bli omregulert til boligformål, men beholde status som 
«offentlige formål» for framtidige bygg og muligheter til evt flerbrukshall og svømmehall. 
Kulturskolen har også behov for større lokaler inkludert dansesal.  

-Arealet foran rådhuset og kulturhuset Hagelund, samt foran Gammelskula bør reguleres til «torg» 
og ikke «uteoppholdsareal». Her er det ønskelig å kunne tilrettelegge for brusteinstorg el.l. slik at 



man kan brøyte om vinteren. Plenområdet foran rådhuset kunne med en annen utforming også vært 
bedre benyttet som en forsamlingsplass til markeder, markeringer, julegrantenning, festivaler o.l  

-Parker: Det er viktig å beholde parker og grøntareraler i sentrum. De bør tilrettelegges for både 
rekreasjon med beplanting og benker. Eksempler på disse er Prestegardsjordet, parken ved Trysil 
Hotell. Arealet foran leilighetsbygget Pernup bør også avholdes til grøntarealer og parkanlegg.  

-Flathagenparken: «Uteoppholdsareal». Plassen bør asfalteres for å bedre bruken til både ball og 
sykkel/skate-aktivitet, samt skøytebane om vinteren. Det bør ikke lages faste installasjoner i midten 
av plassen som vil ødelegge muligheter for skøytebane og oppholdsplass for et publikum foran 
scenen.  

-Mellom bruene i sentrum: Blågrønnstruktur bør omreguleres til «uteoppholdsareal», slik at det i 
framtiden kan legges til rette for aktivitet spesielt for ungdom og familier. Dette arealet kunne blitt 
slik ungdomsrådet opprinnelig ønsket seg på Prestegardsjordet, med skateanlegg, bowl og 
pumptrack. Vi viser til det flotte aktivitetsområdet som har blitt bygget ved ungdomsskolen i 
Elverum.   

-Kulturhuset Hagelund bes omreguleres til «kulturbygg», nå er det «adminstrasjon» 

-Kulturskolebygningen i Liavegen 22 er regulert til «undervisning». Det er riktig. Men Rødbygningen i 
Liavegen 20 brukes nå også som kulturskole. Denne eiendommen har i forslaget til sentrumsplan blitt 
regulert til boligbebyggelse, dette er vi uenige i og mener det må reguleres til «undervisning», eller 
«offentlig formål» 



Fra: Mona Solhus (monasolhus@gmail.com)
Sendt: 01.10.2020 18:56:02
Til: Postmottak Trysil
Kopi: 

Emne: Vedr. Områdeplan for Innbygda-Trysil sentrum. Til Deres info.
Vedlegg: 
Mottok brev fra dere datert 26.06.2020.    Da jeg arver Liaveien 8., ved min mors død, ønsket jeg å forhøre meg
med kommunen om Deres planer i området. Har snakket med ordfører Erik Sletten og Bjørn Tore Bekken, tilknyttet
kontoret for plan og teknisk arealforvaltning.  Jeg ønsker på sikt om mulig å avhende eiendommen, eller fortsatt utleie.
I dag er den utleid.                Flere privatpersoner og utbyggere har kontaktet meg vedrørende eiendommen, og de
var interressert i kjøp.    Mine tanker vedr. Liaveien 8. er følgende: 1) jeg har observert at parkering i området er
problematisk, særlig rundt Spenst og helseinstitusjonene. Hvis jeg setter opp et parkeringshus på eiendommen,kunne
kommunen og Spenst være interressert i å leie  faste plasser ?  (Pr.dags dato ikke snakket med eierne av Spenst om
dette.) 2.) selge til utbygger som ønsker å sette opp leilighetshus på eiendommen 3.) selge eiendommen til
privatperson som vil bruke eiendommen slik den står.  4.) Fortsatt utleie     Grunnen til at jeg kontaktet kommunens
representanter, er at etter som tida har gått, har kommunen bygd»inn» Liaveien 8, og derfor er jeg interressert i
kommunens tanker/ planer vedr. eiendommen. Dessuten tenker jeg at å innlede en god og tidlig dialog med Trysil
kommune, er viktig.     Mvh Mona Charlotte Solhus, Kjennergrinda 19, 3420 Lierskogen  
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Områdeplan for Trysil sentrum-Innbygda 
Innspill fra folkehelsegruppen i kommunen 
 
Folkehelsegruppen ledes av kommuneoverlegen i kommunen og består av representanter fra alle 
sektorer – og har bl.a. som oppgave å påse at folkehelseperspektivet ivaretas i planprosesser i 
kommunen. 
 
Folkehelsegruppen i Trysil kommune har gått igjennom områdeplan for Trysil 
sentrum-Innbygda og har følgende synspunkter: 
 
Ut i fra tidligere definerte utfordringer som folkehelsegruppen fremhevet i forbindelse 
med utfordringsnotatet til planstrategien (se under) så vurderes det å være mye 
folkehelse i sentrumsplanen. Fokus på grøntområder, møteplasser, tilrettelegging for 
gående og syklende, utsikt og kulturminner bidrar til engasjement, inkludering og et 
levende sentrum med god tilvekst for både privat næring og kommunale 
prosjekter/tiltak/planer. 
 
Tidligere definerte utfordringer: 

Område Utfordringer 

Psykisk helse  Økt andel barn og unge opplever psykiske plager 
 Høy andel voksne med psykiske lidelser og rusbrukslidelser 

Læring og utvikling 
i oppvekst 

 Utfordring med språkutvikling i barnehage og skole  
 Ujevn faglig trivsel i skole 

Trygt og 
helsefremmende 
lokalsamfunn 

 Risiko for nedprioritering av lavterskeltilbud innenfor kultur og idrett 
 Risiko for synkende deltakelse i frivillig arbeid og organisasjoner 
 Til dels manglende tilrettelegging for gående og syklende i nærmiljø og 

mellom viktige funksjoner 

Levevaner  Flere er inaktive, spesielt ungdom og voksne 
 Overvekt/fedme øker 

 
Nesten alle disse utfordringene kan møtes med tiltak i nærmiljøet. Det at man i 
sentrum kan bruke sykkel, enkelt kan ta seg en gåtur, møte andre og at det er plass 
for både organisert og uorganisert aktivitet må tydelig frem i sentrumsplanen. Dette 
passer med utfordringene. 
 
Plan om bru mellom øst og vest v/Sørhusholmen og gangvei/fortau langs 
Vestsidevegen vil kunne bidra til at det blir en sentrumsnær «trim-runde». Dette er 
positivt med hensyn til folkehelse og bra med hensyn til tryggere skolevei for flere 
barn og unge som bor i sentrum, inkludert trygg vei å ferdes langs når de skal på 
idrettsbanen. Sykkelvei og en runde rundt elven vil kunne gi sentrum mer trekkraft og 
kan kanskje bidra til at innbyggerne velger sykkel/gange fremfor å bli kjørt. Dette er 
viktig da vi vet at vaner legges tidlig. Barn som blir kjørt til trening, kjører til jobb når 
de blir store. 
 
Også utbygging av fortau i boligstrøk hvor dette ikke finnes i dag vil være et godt 
tiltak. 
 
Momenter til vurdering: 

 Bør ytterligere framgå hvor det kan tilrettelegges for møteplasser for ungdom. 
Viktig at områder som planlegges brukt til dette formålet er sentralt, synlig og 
tåler ungdommelig aktivitet og støy/lyd som følger med. Området foran rådhus 
og/eller Prestgardsjordet bør vurderes til slike formål. 



 Arealer for møteplasser er generelt viktig i folkehelseperspektiv. For å 
forebygge ensomhet er det viktig at et lokalsamfunn tilrettelegger for steder 
hvor man naturlig kan møte andre. Det er viktig at det tilrettelegges med 
sitteplasser hvor det både er hyggelig og naturlig å kunne sitte/ta pauser.  

 Viktig med mulighet for sosiale møterom for alle aldersgrupper: 
 Rom som tåler aktivitet og støy for barn og unge – fysisk aktivitet som 

skating for eksempel – men også musikkaktivitet – dans, teater, 
sceneaktivitet (inne og ute). 

 Roligere rom for voksne/eldre og småbarnsforeldre som innbyr til samtaler 
og personlig kontakt. 

 Generelt viktig at planen har fokus på mulighet for gang/sykkelveg og fortau 
slik at det blir trygt å gå og sykle. 

 Utvidelse av gangvei langs Vestbyvegen med eget oppmerket sykkelfelt kan 
være bra med tanke på å forebygge ulykker med gående og syklende. 
Sykkeltrafikken i Trysil er økende med hensyn til siste års sykkelsatsing. 

 Det savnes tanker om en flerbrukshall/kulturhus. Idrettsklubbene og andre 
foreninger sliter i Trysil med å få fatt på lokaler for trening og aktivitet. Dette 
kunne også kombineres med øvingslokaler/ungdomsklubb/skatebane eller 
annet. Viktig at reguleringen ikke stopper for et flerbrukshall-prosjekt i 
fremtiden og at sentrumsplangruppen har gjort seg noen tanker om hvor dette 
kan ligge. Et slikt bygg bør ligge i sentrum for å få den trekkraften man ønsker.



 

 

 

 

Elvia AS 
Postboks 4100 
2307 Hamar 

Besøksadresse 
Vangsveien 73 
2317 Hamar 

 

Kontakt 
02024 
firmapost@elvia.no 

Følg oss på 
elvia.no 
facebook.com/elviaoffisiell 
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Elvia - Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Offentlig ettersyn 

Elvia AS («Elvia») viser til offentlig ettersyn av områdeplan for Innbygda i Trysil kommune. 

 

Elvia AS ønsker at areal for energianlegg (BE) reguleres inn i planen. Arealer som brukes til, 

eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 

anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg 

I til kart- og planforskriften. Eksisterende nettstasjoner var vist på vedlegg 2 og 3 i brev ved 

oppstart. Vår ref. nr. 17/00041-7. 

 

Når det gjelder fareområde høyspent H370_2 i plankartet så er mye av denne traséen lagt i 

kabel. Eksisterende høyspentlinjer var vist på vedlegg 1, ved svar på oppstart. Vår ref. nr. 

17/00041-7. 

  

Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til 

nettselskapet sine anlegg. For å sikre strøm til fremtidig bebyggelse ber nettselskapet om at 

det i reguleringsbestemmelsen tilføres en bestemmelse om etablering av nettstasjoner:  

 

«Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og lokalisering av nettstasjoner» 

 

For å sikre optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. 

 

Elvia ser at det av og til ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges 

og oppføres. Dette skaper utfordringer både for grunneiere og for nettselskapet. Nettselskapet 

ber derfor om at det i planbestemmelsene ivaretas at det generelt er 5 m byggegrense rundt 

nettstasjoner. Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må 

være minimum 16 kvm og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i 

første etasje i bygget og det stilles særskilte krav til utforming av rommet, ventilasjon, 

adkomst osv. 

 

Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må 

det settes av arealer til nye traséer og/eller nettstasjon(er). Nye traséer må gis rettigheter 

med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende 

traséene/nettstasjonen. 

 

Ved utarbeidelse av detaljregulering for planområdet ber nettselskapet om å få forslag 

oversendt, slik at Elvia kan planlegge energiforsyning, nettstasjoner og kabelanlegg i området i 

samråd med forslagsstiller. 

 
 
 
 

 
Foretaksregister           980 49 698 MVA 
Vår referanse                  19/00140-39 
Saksbehandler              Roger Nebylien 
 
Deres referanse            2020/1367-14832/2020 
 
Dato                                      01.10.2020 
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Med vennlig hilsen 
Elvia AS 
 
Roger Nebylien 
Planingeniør 
 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
 

 
 

 

 

 
NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: 19/00140-39 

 



Fra: torgal.saetre@trysileiendom.no (torgal.saetre@trysileiendom.no)
Sendt: 30.09.2020 21:19:50
Til: Postmottak Trysil
Kopi: 

Emne: VS: Høringsuttalelse Sentrumsplanen
Vedlegg: 
 
Hei «Planavd.»
 
Aller først, vi klarer ikke å finne sentrumsplanen inne på kommunens hjemmesider. Vi har systematisk gått
gjennom alle faner med unntak av den som heter korona. Har dere gjemt sentrumsplanen der så ligger den trygt,
og uten fare for virus… Derfor leverer TI en høring som muligens tar for seg temaer som allerede ligger inne i
planutkastet. Daglig leder kommer heller ikke inn på «høringsskjemasiden». Den siden gir kun feilmelding!
 
Generelle ytringer fra Trysil Industrihus knyttet til sentrumsplanen:
 

Skal sentrum gjøres mer attraktivt, tror vi godt man kan blåse støvet av tidligere planer. Disse inneholdt
mange bra tanker rundt fortetting, turistsenger i sentrum, bygge i høyden, og eksponere seg mer mot elva.
Vi kunne tenke oss at det ble satt fokus på forskjønning, for eks. oppgradering av flomvollen, flere gode
informasjonstavler om sentrum, skilting, forbedring av Storvegen.
Vektlegge viktigheten av å satse på Løkjasvingen, torvet og ikke minst ivareta hotellet og dets omgivelser.
Stedet er jo hjertet i sentrum.
Fladhagenparken er ikke utnyttet godt nok. Her finnes det et stort potensial.
Vi har flere flotte statuer i sentrum, men det er lite informasjon om disse (ref infotavler).
Se nærmere på eksisterende parkeringsmuligheter og forbedring av disse.
Realistisk sett, blir nok fjelltransporten til fra, best dekket med hyppigere bussavganger, ev. bruk av
minibuss utenom rushtid.

 
Det er to områder som Trysil Industrihus AS vil kommentere spesifikt.
 
BAA1, også kalt «Flendalsvn. 4» eller «Bilruten».
SF21, også kalt «Svendsgaardbygningen» eller NAV.
 
BAA1:
 
Området dekker i dag behovet for blålysfunksjonene til MHBR og ambulansetjenesten. I tillegg utgjør dette et
«trafikalt knutepunkt» i og med at drosjen er stasjonert der, og at bussene bruker dette som en sentral holdeplass.
FIG, Active Brands og enkelte mindre aktører har også deler av sin virksomhet knyttet til området.
 
Sentralt for den kommende planperioden står behovet for å dekke blålysfunksjonene sine behov. Deretter er det
viktig for oss å legge til rette for både Active Brands og buss/taxi.
 
Området er innenfor sonen for en 200‐års flom. Flommen i Trysilelva kommer sakte og rolig, og normalt uten
dramatikk. Den kulminerer og trekker seg tilbake i løpet av 3‐4 døgn. Eventuell bygging under flomsonen bør
derfor kunne tillates under forutsetning av at en har dekkende beredskap for de dagene den varer, og at
bygningsmassen ikke tar skade av vannet. Det er slik det fungere i dag, og dette har så langt ikke vært noe
problem.  
 
For å sikre oss fremtidige utviklingsmuligheter vil vi at TU er 50% BYA. Møne‐ og gesimshøyden må være så høy at
et nytt bygg på nedsiden av dagens bygningsmasse kan ha samme mønehøyde som dagens. I tillegg ber vi om at
området dekker kombinerte formål som: trafikknutepunkt, blålysfunksjonene inklusiv kasernering, næring
utenom tradisjonell salgsrettet virksomhet og øvrige offentlige formål. Hva de formelle og dekkende begrepene
heter har kommunens planavdeling oversikt over.
 
Det kan ikke legges gang‐ og sykkelveg på innsiden av en rabatt langs Flendalsvegen over vår eiendom. Dette vil
skape store trafikale utfordringer og snøryddingsproblemer. I tillegg vil de syklende velge Flendalsvegen fremfor



et slikt alternativ. Dette må løses med et fortau delvis på utsiden av dagens grønne rabatt, og med redusert
hastighet på Flendalsvegen til nordafor de planlagte utbyggingene av «Storhaug». Dette er også den beste
løsningen mht. ambulanseutrykking.
 
I en «grønn» fremtid vil området muligens kunne dekke behovet for «dokkingstasjoner» for elektriske kjøretøyer.
Tilstøtende infrastruktur bør dimensjoneres deretter.
 
Det vil uansett, slik vi ser det, være samfunnsmessig lite klokt å flytte de funksjonene som i dag er lokalisert på
«Flendalsvn. 4». Det bør derfor planlegges slik at fremtiden kan optimaliseres for disse der de er nå.
 
SF21:
 
Dette er et sentrumsområde bestående av to tomter som nå dekker offentlige formål og parkering. Planen blir
gjeldende for mange år fremover og bør ta høyde for et samfunn i raske endringer. Denne tomten må derfor også
åpnes for kombinerte formål. I tillegg til de offentlige formålene bør det tillates bygging av boliger, leilighetsbygg,
tradisjonelle forretningslokaler (salgslokaler, servering, kontorer o.l.) på dette område. Tomten ligger nær
rådhuset og Pernup, og vil derfor kunne utnyttes vesentlig i høyden uten at dette vil virke dominerende på
«bybildet». Det anbefales en TU på 80% BYA med mulighet for parkeringshus på tomten mot sør og en mønehøyde
på 20 m (7 etasjer). Dette vil gi en god mulighet til å fortette sentrum mot nord, og med kort veg til mange av de
viktigste funksjonen i sentrum, herunder skole og helse.
 
Med hilsen
 
Torgal Sætre
TI
 



Trysil 2020-09-14

Høringsuttalelse til sentrumsplanen – Sandflaten

Jeg viser til Trysil kommunes høring «Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum» med frist 15.

september 2020.

I områdeplanen og planbestemmelsene er det regulert inn flere friområder (GF1 – GF15). Den nordre

delen av GF10 er planlagt å omfatte en tomt hvor jeg er medeier, sammen med to av mine søstre (g.nr.

38/b.nr. 373 – Sandflaten). (Se vedlegg.)

Denne eiendommen ble gitt oss i forskudd på arv av vår far Hermod Holt i forbindelse med at vår eldste

søster Yngvild Holt Prikasky overtok slektsgården Sørby Nordre (g.nr. 38/b.nr. 6 – Syby).

Dette var deler av et areal som ble lagt under Syby etter et skifte med naboeiendommen Sanden (g.nr.

37 / b.nr. 3) ikke mange årene tidligere.

Hensikten med denne arven var å gi oss søsknene mulighet til å ha en tilknytning til slektsgården. Ved å

sette opp et bygg som da også ville kunne disponeres av vår eldste søster, ville dette kunne bidra for

henne til å satse på utvikling av gårdsturisme.

Høsten 2006 ble det gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og innvilget tillatelse til oppføring

av utleiebygg på dette området. (Se vedlegg – vedtak i formannskapet 06/99.)

Kort tid etter ble det også gitt dispensasjon til fradeling. (Se vedlegg – vedtak i formannskapet 06/120.)

Som en følge av dette ble så fattet vedtak om fradeling, hvor hovedbetingelsen som ble gitt var av

parsellen skal benyttes som tomt til utleieenheter/ fritidsboliger. (Se vedlegg – vedtak i delegert utvalg

06/881.)

Av flere årsaker – ikke minst økonomisk – ble det vanskelig å realisere noe byggeprosjekt innenfor de

gitte frister.

Med bakgrunn i denne historikken så er det med stor overraskelse jeg ser at hele tomtearealet i forslag

til ny sentrumsplan nå er regulert til friområde (GF10), med svært begrensede muligheter til byggetiltak

av noen art.

Det er et faktum at den aktuelle tomten aldri har vært noen arena for hverken friluftsliv, turveg, lek,

aktivitet eller rekreasjon. Flaten som er aktuell byggetomt har heller ingen betydning for områdets

naturmangfold. Dette er et tidligere beite, som er gjengrodd med løvtrær. Etter en rydding sommeren

2007 er det på nytt gjengrodd, og ligger relativt utilgjengelig. Det er for øvrig i nærområdet kort vei til

tilgjengelige friluftsområder i Grimsåsen og ved Rødhammeren.

Av andre opplysninger kan nevnes at det aktuelle området er regulert til LNFR areal i gjeldende

arealplan, noe som også lå til grunn for formannskapets behandling i 2006 hvor nettopp bygging av

fritidsbolig for styrking av hovedbølets inntektsgrunnlag for gårdsturisme var et hovedmoment.

Samtidig er det relevant å vise til at den aktuelle tomten ligger i direkte tilknytning til eksisterende

boligfelt i øst og sørøst, samt nært opp til sentrumsplanens områder BFS19 og BFS20 som nettopp

foreslås omdisponert fra LNF til bebyggelse, ref. planbeskrivelsens pkt. 4.7.



En omregulering av den aktuelle tomten til friområde ansees derfor å være i strid med tidligere fattede

formannskapsvedtak, og i tillegg en urimelig forskjellsbehandling. Det vil også oppleves som en sterkt

urimelig båndlegging av privat grunn.

Det bes med bakgrunn i det ovenfor nevnte derfor om at det areal som utgjør g.nr. 38 / b.nr. 373

omdisponeres til BFS – frittliggende småhusbebyggelse, i tråd med tidligere fattede vedtak.

Mvh,

Asgeir Holt



Grunnboksinformasjon – Statens kartverk



Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil E-post: postmottak@trysil.kommune.no Giro: 6167.05.01328
Telefon: 62 45 77 00 Org.nr: 864 948 502MVA

Trysil kommune
Bygg-, oppmåling- og reguleringsavdelingen

«MOTTAKERNAVN» Vår ref. 2005/3123-9842/2006
«KONTAKT» Deres ref. «REF»
«ADRESSE» Arkiv 38/6
«POSTNR» «POSTSTED» Saksbehandler Kjetil Norderhaug

Direkte telefon 62 45 77 51
Telefaks 62 45 77 80
Dato 23.06.2006

Melding om vedtak: Dispensasjon for deling av grunneiendom / tillatelse til å sette 
opp bygg - gnr. 38 bnr. 6

Vedlagt følger utskrift fra møte i formannskapet den 22.06.2006 til orientering.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28.Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Trysil kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart 
for oss om du har klaget i rett tid, bes du og så oppgi når denne meldingen kommer frem.

Med hilsen

Kjetil Norderhaug
Avd. ing. fagavd. oppmåling



Saksframlegg
Dato: 13.06.2006

Trysil kommune

Referanse: 9035/2006
Arkiv: 38/6
Vår saksbehandler: Kjetil Norderhaug

Yngvild Holt Prikasky  - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom / 
tillatelse til å sette opp bygg - gnr. 38 bnr. 6

Saksnr Utvalg Møtedato
06/99 Formannskapet 22.06.2006

Saksdokumenter vedlagt:
Vedlegg:
1 Kartutsnitt
2 Søknad om deling av grunneiendom / Søknad om tillatelse til å sette opp bygg -

gnr. 38 bnr. 6

Øvrige saksdokumenter:
PS-sak 06/86

Rådmannens innstilling:
Formannskapet gir dispensasjon for oppføring av utleiebygg på gnr. 38, bnr. 6. Det dispenseres fra 
kommuneplanens arealdel hvor formålet er generelt LNF og reguleringsplanen ”Nord for 
Grindbekken” hvor formålet er friområde.

Begrunnelse for vedtaket er at oppføring av utleiebygg er et ledd i utvikling av framtidig 
gardsturisme tilknyttet hovedbølet, og vil styrke stedbunden næring.

Formannskapet avslår søknad om dispensasjon for fradeling. Begrunnelse for vedtaket er at en 
fradeling innebærer at utleieenhetene kan selges fra hovedbølet.

Behandling i  Formannskapet - 22.06.2006:
Forslag fra Herman K. Lindstad, Frp:
Formannskapet innvilge søknad om dispensasjon om fradeling.
Søknaden anses som samfunnsnyttig og det omsøkte området ligger i direkte tilknytning til boligfelt.

VOTERING
1. og 2. avsnitt: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
3. avsnitt: Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble 
avgitt for Lindstads forslag.

Vedtak i Formannskapet - 22.06.2006:
Formannskapet gir dispensasjon for oppføring av utleiebygg på gnr. 38, bnr. 6. Det dispenseres fra 
kommuneplanens arealdel hvor formålet er generelt LNF og reguleringsplanen ”Nord for 
Grindbekken” hvor formålet er friområde.



Begrunnelse for vedtaket er at oppføring av utleiebygg er et ledd i utvikling av framtidig 
gardsturisme tilknyttet hovedbølet, og vil styrke stedbunden næring.

Formannskapet avslår søknad om dispensasjon for fradeling. Begrunnelse for vedtaket er at en 
fradeling innebærer at utleieenhetene kan selges fra hovedbølet.

TRYSIL KOMMUNE

Kristian Trengereid
rådmann



Bakgrunn
Yngvild Holt Prikasky søker om dispensasjon for oppføring av utleiebygg eventuelt fradeling av en 
parsell med formål å sette opp utleiebygg i forbindelse med gardsturisme tilknyttet hovedbølet.

Saken ble sendt på høring i henhold til plan- og bygningslovens § 7 til landbrukskontoret, Statens 
vegvesen, fylkesmannen og Hedmark fylkeskommune.

Landbrukskontoret skriver at fradeling av omsøkte areal vil neppe skape noen hindringer for drift av 
gjenværende eiendom eller naboeiendommer. Fradelingen fører heller ikke til en uheldig arrondering 
av gjenværende eiendom. Ved utbedring av traktorvegen anmodes det om at det tas hensyn til 
kulturlandskapet. Det er viktig at det blir gjort minst mulig inngrep i landskapsbildet, og at ikke 
kulturlandskapet blir forringet i nevneverdig grad. Ut i fra en landbruksmessig vurdering og 
ovenstående bemerkninger har ikke landbrukskontoret noen innvendinger mot at det gis dispensasjon 
for fradeling av tomt for bygging av utleieenheter fra eiendommen Sørby, gnr. 38, bnr. 6.

Statens vegvesen er i tvil om det er riktig å dispensere, men etter en samlet vurdering vil de ikke 
motsette seg at dispensasjon blir innvilget. Dersom det innvilges dispensasjon må det sendes søknad 
om avkjørsel til vegvesenet.

Fylkesmannen har vurdert saken ut fra sine fagområder. De vil ha en vurdering av hvilken status det 
aktuelle friområdet har i dag med tanke på bruk og kvaliteter. I henhold til rikspolitiske retningslinjer 
for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen skal det skaffes erstatning ved omdisponering 
av arealer som er i bruk eller er egnet for lek. Fylkesmannen ber om at kommunen foretar en 
vurdering av saken i forhold til barn og unges interesser. Kommunens barnerepresentant bør 
involveres i en slik vurdering. Området ligger helt i utkant av tettstedsbebyggelsen. Dersom området 
ikke har spesielle kvaliteter med tanke på lek og friluftsliv, har ikke fylkesmannen vesentlige 
miljøvernfaglige merknader til saken ut over ovenstående.

Kommunens barnerepresentant kjenner ikke til at det omsøkte området brukes til eller har spesielle 
kvaliteter i forhold til lek og friluftsliv.

Hedmark fylkeskommune uttaler på generelt grunnlag at området kan være egnet for denne type 
virksomhet. Kommunen bør imidlertid ved revisjon av kommuneplanens arealdel ta denne type 
”bruksendring” opp til en samlet vurdering, både med tanke på flere aktuelle lokaliteter og med tanke 
på best mulig planmessig handtering. Ut over dette har ikke fylkesdirektøren planfaglige merknader 
til at det gis dispensasjon som omsøkt i saken.

Vurdering
Når det skal vurderes om dispensasjon skal gis, må dispensasjonssøkerens interesser settes opp mot 
hensynene bak den bestemmelse det er aktuelt å dispensere fra. Spørsmålet er om det er påvist 
spesifikke, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter, og har en 
slik tyngde at de bør slå gjennom overfor de hensyn bestemmelsene i kommuneplanens arealdel er 
ment å ivareta.

Parsellen som søkes bebygget eventuelt fradelt ligger delvis i et område som i kommuneplanens 
arealdel er vist som et generelt LNF-område, hvor det i henhold til plan- og bygningsloven er forbud 
mot spredt bebyggelse uten tilknytning til landbruk eller annen såkalt stedbunden næring. Deler av 
parsellen ligger på et område som i reguleringsplanen ”Nord for Grindbekken” er vist som friområde.



Fradelingen av parsellen vil neppe skape noen hindringer for drift av gjenværende eiendom, og fører 
heller ikke til noen uheldig arrondering. Det aktuelle området brukes ikke som noe friområde i dag, 
og har heller ingen spesielle kvaliteter i forhold til lek og friluftsliv. Området kan være egnet til å 
oppføre utleieenheter i tilknytning til utvikling av gårdsturisme på hovedbølet.

I denne konkrete søknaden har administrasjonen vurdert at særlige grunner foreligger og at det 
derfor kan gis dispensasjon for oppføring av utleiebygg i tilknytning til hovedbølet. Fradeling av 
parsellen vil imidlertid føre til at utleiebygget kan selges unna hovedbølet, og administrasjonen vil 
ikke gå inn for deling av eiendommen.

Konklusjon
Etter en samlet vurdering og ut i fra de innkomne uttalelser vil administrasjonen anbefale at 
formannskapet gir dispensasjon for oppføring av utleiebygg på gnr. 38, bnr. 6.

Begrunnelse for vedtaket er at oppføring av utleiebygg er et ledd i utvikling av framtidig 
gardsturisme tilknyttet hovedbølet.

Hvis formannskapet gir dispensasjon til fradeling må søknaden behandles etter jordloven. Før 
byggetillatelse kan gis må også vegvesenet ha godkjent avkjørsel til Flendalsvegen, og vann- og 
avløpsforholdene må være løst.



Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil E-post: postmottak@trysil.kommune.no Giro: 6167.05.01328
Telefon: 62 45 77 00 Org.nr: 864 948 502MVA

Trysil kommune
Bygg-, oppmåling- og reguleringsavdelingen

Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen Vår ref. 2005/3123-13216/2006
Deres ref.

Postboks 4034 Arkiv 38/6
2306 Hamar Saksbehandler Kjetil Norderhaug

Direkte telefon 62 45 77 51
Telefaks 62 45 77 80
Dato 25.08.2006

Melding om vedtak - Yngvild Holt Prikasky og Hermod Holt - Klage på 
formannskapets vedtak i PS-06/99

Vedlagt følger utskrift fra møte i formannskapet den 22.08.06 til orientering.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Trysil kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart 
for oss om du har klaget i rett tid, bes du og så oppgi når denne meldingen kommer frem.

Med hilsen

Kjetil Norderhaug
Avd. ing. fagavd. oppmåling



Saksframlegg
Dato: 02.08.2006

Trysil kommune

Referanse: 11951/2006
Arkiv: 38/6
Vår saksbehandler: Kjetil Norderhaug

Yngvild Holt Prikasky og Hermod Holt - Klage på formannskapets vedtak i PS-
06/99

Saksnr Utvalg Møtedato
06/120 Formannskapet 22.08.2006

Saksdokumenter vedlagt:
Vedlegg:
1 Klage på avslag om fradeling og byggetillatelse
2 Kopi av avtale dat. 1. juli 2004
3 Kopi av søknad dat. 05.10.2005

Øvrige saksdokumenter:
PS-sak 06/99.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet opprettholder sitt vedtak fra 22.06.06, og avviser klagen fra Hermod Holt og 
Yngvild Holt Prikasky. Klagen oversendes fylkesmannen for videre behandling.

Behandling i  Formannskapet - 22.08.2006:
Endringsforslag fra John Ola Lund, AP:
Klagen datert 10. juni tas til følge
Det gis dispensasjon for fradeling. Dette vil være med og styrke inntektsgrunnlaget for gardsturisme 
på hovedbølet.

VOTERING
Endringsforslaget fra Jon Ola Lund enstemmig vedtatt. 

Vedtak / Innstilling i Formannskapet - 22.08.2006:
Klagen datert 10. juni tas til følge
Det gis dispensasjon for fradeling. Dette vil være med og styrke inntektsgrunnlaget for gardsturisme 
på hovedbølet.

TRYSIL KOMMUNE

Kristian Trengereid
rådmann



Bakgrunn
Hermod Holt og Yngvild Holt Prikasky har søkt om å bygge utleiebygg og fradele dette fra gnr. 38, 
bnr. 6. I formannskapets møte den 22.06.06 ga formannskapet dispensasjon for oppføring av 
utleiebygg, men avslo søknaden om fradeling.

Med brev mottatt den 10.07.06 påklages vedtaket. I klagen anføres det at utleiebygget skal oppføres 
på gnr. 38, bnr. 121, Sandflaten. I følge en avtale skal dette området disponeres av Yngvild Holt 
Prikaskys søsken, kopi av avtalen er vedlagt. Gnr. 38, bnr. 121 er i følge landbruksregisteret en del 
av driftsenheten gnr. 38, bnr. 6, og eies av Yngvild Holt Prikasky. 

Klagerne skriver også at det vil bli satt opp et tillegg til avtalen for å hindre at Sandflaten, ved 
eventuelt salg, går ut av familien.

Vurdering
Det vises til saksframlegget da saken ble behandlet i formannskapet den 22.06.06. Det ble da vurdert 
slik at en fradeling kan medføre at parsellen med utleiebygget kan selges unna hovedbølet, noe som 
ikke er ønskelig.

En avtale mellom søsknene, som skal hindre at eiendommen går ut av familien, kan ikke påberopes 
av delingsmyndighetene, og er derfor ikke relevant i dispensasjonssaken.

Noe av begrunnelsen for å gi dispensasjon til oppføring av utleieenheter for utvikling av 
gårdsturisme, var at dette anses som en styrking av hovedbølet. En fradeling vil føre til at denne 
begrunnelsen ikke lenger er gjeldende.

Etter administrasjonens vurdering kommer det ikke frem nye momenter i klagen som gjør at 
formannskapet bør omgjøre sitt vedtak i denne saken.

Konklusjon
Formannskapet opprettholder sitt vedtak fra 22.06.06, og avviser klagen.



Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil E-post: postmottak@trysil.kommune.no Giro: 6167.05.01328
Telefon: 62 45 77 00 Org.nr: 864 948 502MVA

Trysil kommune
Bygg-, oppmåling- og 
reguleringsavdelingen

Yngvild Holt Prikasky Vår ref. 2005/3123-16504/2006
Deres ref.
Arkiv 38/6

2420 Trysil Saksbehandler Kjetil Norderhaug
Direkte telefon 62 45 77 51
Telefaks 62 45 77 80
Dato 18.10.2006

06/881 - Delegert utvalg

Melding om vedtak: Deling av grunneiendom - gnr. 38 bnr. 121

Administrativt vedtak:
Fradeling av en parsell på ca 1000 m2, under gnr. 38, bnr. 121, godkjennes i henhold til plan- og 
bygningslovens § 93 h, på følgende betingelser:

1. Parsellen skal benyttes som tomt til utleieenheter / fritidsboliger.
2. Ved byggesaken vil det bli stilt krav til tilkobling til kommunalt ledningsnett.

I henhold til Trysil kommunes gebyrregulativ for oppmålingsarbeider pkt. 15, skal gebyrene betales 
før arbeidet settes i gang.

Denne tillatelse gjelder i 3 år, jfr. Plan- og bygningslovens § 96.

Regning for oppmåling sendes vedlagt.

Ønskes ytterligere informasjon vennligst kontakt saksbehandler.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp.

Med hilsen

Kjetil Norderhaug
Avd. ing. fagavd. oppmåling

Kopi til:
Hermod Holt 2420 Trysil
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Trysil kommune – reguleringsplan Innbygda-Trysil sentrum – statlig innsigelse 
ved høring 

Vi viser til oversending av 6. august 2020 med høring av reguleringsplan for Innbygda-Trysil sentrum. 
Fylkesmannen ga faglige merknader i eget brev datert 25. september 2020. 
 
Samordning av statlige innsigelser 
Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer er en fast ordning som innebærer at innsigelser 
fremmet av statlige myndigheter kommer samordnet fra Fylkesmannen til kommunen. Planfasen etter at 
innsigelse er fremmet påvirkes ikke av ordningen, men kommunen og innsigelsesmyndigheten oppfordres 
til å arbeide aktivt for å avklare innsigelser lokalt. Dersom partene ikke kommer til enighet legges saken 
fram for mekling.  
 
Innsigelser til planen:  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har slik innsigelse:  

 sikkerhet mot flom er ikke tilstrekkelig ivaretatt 
 
Vurdering  
Innsigelsen fra NVE er knyttet til formelle feil og mangler som ikke er gjenstand for samordning. 
Innsigelsen er begrunnet og innsigelsesgrunnlaget framgår av høringsuttalelsen, sammen med forslag om 
hvordan innsigelsen kan imøtekommes. Fylkesmannen oppfordrer til videre dialog med NVE om hvordan 
innsigelsen kan løses.  
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Runa Bø 
fagdirektør 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Høringsuttalelse fra NVE 

 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Innlandet fylkeskommune Pb. 4404 2325 HAMAR 
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1 

NVE fremmer innsigelse til områdereguleringsplan for Innbygda, Trysil 

sentrum - Trysil kommune 

Det vises til oversendelse fra Trysil kommune 06.08.2020. 

Områdereguleringsplanen for Innbygda i Trysil er en stor og kompleks plan. NVE ser at det er jobbet 

mye med tema flom og overvann. Kommunen har nå en unik mulighet til å løse en del utfordringer 

tilknyttet flom og overvann i Innbygda på overordnet nivå. Vi ser likevel at kommunen ikke er kommet 

helt i mål med dette arbeidet i områdereguleringsplanen. Vi mener derfor at kommunen bør jobbe mer 

med flom og overvann før planen vedtas. Det er spesielt to tema NVE er opptatt av i denne 

sammenheng: 

- Sidebekkene til Trysilelva må ivaretas. Vann på avveie fra disse bekkene vil kunne få store 

konsekvenser for nedstrøms bebyggelse. Videre kartlegging, plan for ev. utskifting av 

underdimensjonerte kulverter, sikring av nødvendige flomveger og føringer for videre 

reguleringsplaner vil være sentrale temaer i det videre arbeidet. En del av bestemmelsene i pkt. 

1.6. er vanskelig å ivareta i detaljreguleringsplaner uten forutgående utredninger. Notatet fra 

Norconsult 24.05.2019, gir en god beskrivelse av hva som bør gjøres av utredninger videre.   

- Flomverket (med pumpestasjon) mot Trysilelva må ivaretas spesielt, slik at flomvollen 

fungerer som planlagt. Kartleggingen i sidebekkene oppstrøms må også sees i sammenheng med 

konstruksjon og kapasitet for overvannshåndtering i bakkant av flomvollen. NVE bidrar gjerne 

med å fremskaffe informasjon om hvordan flomvollen er bygd i så måte. 

Flom i sidebekker 

I notat fra Norconsult 24.05.2019, anbefales det at det bør gjøres en sårbarhetsvurdering mht. flomveger 

og vann på avveie, slik at det er mulig å lage plan for hvor drenerings- og flomveiene skal gå for å få 

minst mulig skader ved fremtidige flom- og overvannshendelser. Notatet fra Norconsult er en enkel 

vurdering av sårbarheten til dreneringssystemene/bekkene, og svarer bl.a. ikke ut sikkerhet mot flom iht. 

krav i byggteknisk forskrift (TEK17) for de bekker som er omfattet av regelverket. NVE viser spesielt til 

anbefalinger i notatet pkt. 2.4. om kapasitetsvurderinger av bekkelukkinger og stikkrenner, samt pkt. 3.0 

om vurderinger av effekter på overvannshåndteringen. Slik planen fremstår nå, ivaretas ikke sikkerhet 

mot flom iht. kravene i TEK17 § 7-2. Normalt vil en 20 meter bred sone på hver side av bekker dekke 



 
Side 2 

 

 

 

opp potensiell flomfare. Men vi er usikre på om dette er tilfelle her, da det gjennom notatet til 

Norconsult er dokumentert at de undersøkte kulvertene i Trysil sentrum stort sett er svært 

underdimensjonerte.  

I ROS-analysen vises det i pkt. 4.3.2. til at det er stilt krav i planbestemmelsene om at det i forbindelse 

med detaljregulering skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering. Overvannsplanen skal 

dokumentere vanntilførsel oppstrøms (inkludert fra tilgrensende områder), hvordan overvann håndteres 

innenfor planområdet, og hvilke konsekvenser overvann kan få innenfor planområdet og nedstrøms. I 

tillegg skal overvannsplanen inneholde en redegjørelse for hvordan overvann skal håndteres både i 

forhold til dagens situasjon, fremtidige arealendringer og klimaendringer. I planbestemmelsene er det 

også stilt krav om at dersom reguleringsplaner eller tiltak berører kartlagte/kjente flomveger eller lager 

nye flomveger skal konsekvenser av dette utredes. Der det er behov skal det avsettes og sikres areal for 

nye flomveger. Det er også stilt konkrete krav til beregninger og dokumentasjon for å sikre tilstrekkelige 

flomsikringstiltak. 

NVE er litt usikker på hva som er ment her. Men generelt mener vi det er uheldig å utsette en slik 

helhetlig plan for overvannshåndtering til etter områdereguleringsplanen er vedtatt, og at dette bør 

gjennomføres i forbindelse med områdereguleringsplanen. Det er nettopp i overordnede planer 

kommunen har mulighet til å se flom- og overvannssituasjonen i sammenheng i nedbørfeltene, og gi 

nødvendige bestemmelser som føringer for detaljregulering. 

 

Flomverkets funksjon – faglige råd 

Flomvollen i Trysil er bygd slik at området innenfor er sikret ved store flommer i Trysilelva, samtidig 

som at overvann i bakkant av flomvollen blir pumpet ut i elva for å unngå ev. oversvømmelser. 

Overvannet går i selvfall ut i elva utenom flomperioder. Ev. planer for utvikling langs flomvollen må 

derfor hensynta funksjonen til flomvollen i sin helhet.  

Det må sikres nødvendig areal for vedlikehold av overvannssystemet til flomvollen, og kommunen må 

naturligvis også se overvannshåndteringen i sentrum i sammenheng med flomvollen. Det er viktig at 

man ikke bygger seg inn i selve fyllingsfoten. Generelt fraråder NVE utbygging tett inntil flomvoller. I 

tillegg bør det avmerkes hensynssoner for flomvollen i plankartet, med bestemmelser som sikrer at det 

ikke blir gjort inngrep på vollen som kan skade denne, og bestemmelser som sikrer rutiner for tilsyn og 

ev. nødvendige utbedringer. Dette fordi sikkerheten innenfor flomvollen er avhengig av at flomverket 

holdes i god stand og fungerer slik det skal.  

 

NVEs innsigelse 

NVE fremmer innsigelse til områdereguleringsplanen på følgende grunnlag: 

- Sikkerhet mot flom er ikke tilstrekkelig dokumentert for sidebekker til Trysilelva, jf. 

sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 og NVEs retningslinjer 2/2011 – 

Flaum- og skredfare i arealplanar. 

For at innsigelsen skal kunne bortfalle, må det dokumenteres at sikkerhet mot flom er tilstrekkelig 

ivaretatt for hele planområdet. Våre veiledere finnes tilgjengelig på www.nve.no/arealplan. NVE er 

behjelpelig med råd til kommunen, slik at vi kan få en rask avklaring i saken. 
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Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Uttalelse til høring - reguleringsplan for Innbygda - Trysil sentrum - Trysil 
kommune 

Vi viser til brev 06.08.20 oversending av forslag til reguleringsplan, områdeplan for Innbygda – Trysil 
sentrum, til offentlig ettersyn. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for ei helhetlig og langsiktig utvikling av Innbygda.   
Innbygda er i dag regulert gjennom flere reguleringsplaner. Det var ved oppstart skissert ulike 
delmål for arbeidet så som å definere sentrumsområdet som handels- og forretningssenter, sikre 
gode og varierte botilbud, sikre lekeområder, sikre grønnstrukturen langs Trysilelva og kobling 
mellom fjellet og sentrum.  
 
Fylkesmannens rolle i plansaker er å sikre at nasjonale føringer legges til grunn for 
planleggingsarbeidet og se til at nasjonale og regionale interesser ivaretas, og vi har ved varsel 
om oppstart gitt noen innspill om hva vi vil legge vekt på. 
 
Planforslaget har lite ny arealbruk, og det ser ikke ut til at planforslaget fører til konflikt med 
registrerte miljøverdier eller dyrka mark. Vi oppfatter hovedgrepet som samordning og felles 
føringer for videre detaljplanlegging, og å legge til rett for noen fellestiltak som nødvendigvis blir 
ivaretatt ved detaljregulering ned mot eiendomsnivå. 
 
Planprosessen og tiltak for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven, er omtalt i 
planbeskrivelsen pkt 2.2  
 
Planforslaget omtaler noen grep for reduksjon av klimagassutslipp og effektivisering av energibruk. 
Store deler av planområdet dekkes av konsesjonsområde for fjernvarme med tilknytningsplikt for 
nybygg over 250m2.  
 
Kommunens hovedplan for avløp er revidert i 2020, og må forutsettes å ha tatt høgde for den 
utviklinga kommunen ønsker seg og sikre miljømessig forsvarlige fellesløsninger for avløp og 
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vannforsyning. Planens tiltak for tilpassing til klimaendringer kan derimot synes noe mangelfulle og 
dette er omtalt nærmere nedafor under samfunnssikkerhet. 
 
Vi viser for øvrig til spesifiserte nasjonale forventninger til kommunal planlegging, og forutsetter at 
dette følges opp i det videre arbeidet med detaljplaner.  Dette gjelder blant anna: 
 

 Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 
 Ivaretakelse av strandsona 
 Universell utforming av uteareal og bygninger 
 Kartlegging og sikring mot støy, jf. T-1442/2016 

 
Barn og unge 
Fylkesmannen er opptatt av at barn skal ha tilgang på lekearealer der de bor, og retter stor 
oppmerksomhet mot dette. I Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen stilles det krav om at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og 
skape sitt eget lekemiljø (punkt 5b). 
 
Vi ser at det i plandokumentene stilles krav om at ferdig opparbeidet leke- og uteoppholdsareal først 
utløses etter at et gitt antall boenheter er utbygd. Kommunen bør her vurdere om bestemmelsen 
tilfredsstiller kravene i de rikspolitiske retningslinjene og sikrer god bokvalitet.  
 
Ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse, bør det stilles krav om at leke- og 
uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det gis midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest for første bolig. Vi forventer at kommunen vurderer dette før planen blir 
vedtatt.  
 
Statlig sikra friluftsområde-Kubækteigen og Grimsåsen  
Kommunen har tidligere vært i kontakt med Fylkesmannen i forbindelse med at det i en anna 
sammenheng er lagt inn et utbyggingsområde inn i det statlig sikra friluftsområdet Kubækteigen i 
Trysilfjellet. Som alternativt erstatningsareal for deler av Kubækteigen har kommunen og 
Fylkesmannen drøftet et område i Grimsåsen. Grimsåsen er sentrumsnært og lett tilgjengelig 
område, med blant annet en turvei som er mye brukt, og området kan være godt egnet for videre 
tilrettelegging. Grimsåsen ligger inntil inntegnet grense for områdeplan for Innbygda. Det vil kunne 
være naturlig å se en videre vurdering av Grimsåsen som erstatningsareal for deler av Kubækteigen i 
sammenheng med arbeidet med områdeplanen for Innbygda. Vi merker oss at dette ikke er tatt inn i 
denne planprosessen, og forutsetter at kommunen kommer tilbake til dette for nærmere avklaring 
 
Samfunnssikkerhet 
Det er utarbeida risiko- og sårbarhetsanalyse for områdereguleringsplanen. Analysen er lagd med 
utgangspunkt i veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging som blei gitt ut av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2017. Analysen er gjennomført som en 
oversiktsanalyse på områdeplannivå, og vil slik det går fram av plandokumentene være et 
utgangspunkt for detaljerte hendelsesbaserte ROS-analyser som skal gjennomføres i forbindelse 
med seinere detaljregulering, og ved detaljplanlegging i de områdene som i hovedsak er ferdig 
utbygd hvor byggesaker kan behandles direkte uten at det stilles krav om detaljregulering. 
 
I analysen er det foretatt sårbarhetsvurderinger av 9 farer og uønska hendelser. Risikoreduserende 
tiltak er innarbeidet i plankart og planbestemmelser og skal ifølge ROS-analysen følges opp i 
detaljreguleringsplaner.  
 



  Side: 3/3 

For faglige vurderinger om flom og flomsikringstiltak i hovedvassdrag og sideelver viser vi til brev 
datert 17.09.20 fra Norges vassdrags- og energidirektorat der det fremmes innsigelse til planen. 
 
Virkning og konsekvenser av planforslaget 
Avslutningsvis omtaler planbeskrivelsen pkt 7 - siste avsnitt, at planforslaget opphever 19 tidligere 
reguleringsplaner og delvis erstatter 9 andre. Vi minner derfor om at det er viktig at kommunen 
følger prosessreglene i plan- og bygningsloven §§ 12-14 og sørger for korrekt gjennomføring av disse 
prosessene. 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Tom Hjemsæteren 
senioringeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ref.nr: TCDINO

Trysil kommune
Storvegen 5
2420 Trysil
Telefon: 62 45 77 00
Telefaks: 62 45 77 80
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trysil.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Tore
Etternavn

Mobæk
Adresse

Vestsidevegen 39
Postnr.

2420
Poststed

Trysil
E-postadresse

t-mobaek@online.no
Mobilnr.

95146983

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Det er foreslått en gang- og sykkelbru over elva ved Sørhusholmen og videre turveg fram til idrettsplassen. Ut fra
plankartet ser jeg at det er foreslått «turdrag» GTD 6 og videre GTD 7. Problemet her er at GTD 7 ender på vår
gårdsplass. Jeg er sterkt imot en slik løsning.

Ett av argumentene for brua over ved Sørhusholmen, er å fremme folkehelsen.
Folkehelsearbeid kan kort beskrives som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel.
Det jeg opplever nå, er at dette forslaget går ut over min/vår helse og trivsel.

Mitt forslag er at en finner en annen løsning/annen trasè mellom gang- og sykkelbroen og idrettsplassen.

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post
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Innsendt: 15.09.2020 22:01
Ref.nr: SGRUBN

Trysil kommune
Storvegen 5
2420 Trysil
Telefon: 62 45 77 00
Telefaks: 62 45 77 80
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trysil.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Marion Kristin
Etternavn

Kristiansen
Adresse

Granlysvingen 27
Postnr.

2420
Poststed

Trysil
E-postadresse

marionkristink@gmail.com
Mobilnr.

91814527

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Når jeg er på ferie oppsøker jeg steder som har bevart sin historie/identitet. Der det er bare gamle hus uten moderne
hus "sprengt" innimellom, synes jeg det er mest spennende å være. Jeg liker ikke at de planlagte husene ned mot
flomvollen blir bygd. Lag gjerne små koselige uterom mellom de gamle byggene ned mot Trysilelva, la alle de
gamle husene stå, inklusive Aker!
Utearealet ved Trysilsenteret  må bestå som det er. Blir det bygd høyt hus der med leiligheter på toppen og
parkeringsplassen blir borte, er det for sent å angre siden. Hvor tenker dere at f.eks. tivoli, uteboder m.m skal være
ved spesielle anledninger?  Har heller ingen tro på at parkeringshus bygd under bakkenivå, vil holde mot
storflommer i det lange løp, samme hvilken konstruksjon som velges. Grunnen mot elva inneholder stort sett bare
sand. Eventuelle parkeringshus ser jeg for meg at kan bygges bak Hagelund og under parkeringsplassen til
legesentret inn fra Liavegen. Jeg kan fint leve med kø og liten plass til parkering når turisttrafikken er som størst. (
Er vant til at en må beregne god tid til å  komme ut på Vestbyvegen  fra Granlysvingen  f.eks i påsken, handle kan
en også gjøre innen).
Behøver ikke å dra lengre enn til Elverum for å kjenne på hvor godt det er å dra hjem til Trysil, for å slippe stresset
det gir med å huske å betale parkeringsavgifter og ikke overskride tiden / unngå bøter! Håper det blir lenge til det
blir innført i Trysil!
Jeg har ikke funnet noe om eventuelle  endringsplaner for Vestadbakken, så hvis det finnes, ber jeg om å få de
tilsendt. Litt mer miljøvennlig og mindre trafikk på  Vestadbakkvegen, vil det bli, hvis de som bor lengst mot sør og
øst får åpnet bommen nede i Mobekkvegen når dem f.eks skal til Elverum. Den vegen er smal, så den blir vel ikke
godkjent til møtende trafikk, uansett sparer dem ca. tre kilometer pr. reise ved å kjøre "Gullvegen" og via
Vestbyvegen hjem.
Lykke til med arbeidet videre med sentrumsplanen og lytt til tryslingernes innspill !
Vennlig hilsen
Marion Kristin

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS
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Innsendt: 15.09.2020 20:52
Ref.nr: VSWGJA

Trysil kommune
Storvegen 5
2420 Trysil
Telefon: 62 45 77 00
Telefaks: 62 45 77 80
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trysil.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Guri Holm
Etternavn

Sanaker
Adresse

Storvegen 19
Postnr.

2420
Poststed

Trysil
E-postadresse

guri.sanaker@gmail.com
Mobilnr.

91397985

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Etter siste møte for beboerne i Bygda den 9/9-20 i Hagelund, fikk vi en god orientering. For første gang hørte jeg at
den gamle ,ærverdige bebyggelsen i sentrum skal tas vare på og behandles pent, og ikke bygges inn!!
Det var bra og på tide at det blir bestemt!

Høyhus på 4-5 etager, hører ikke hjemme her, og er unødvendig. Toppen 3 etager. Idag er det jo mest 2 1/2 etage
med mønehøyde 9 m. Lav bebyggelse foran gamle, vernede hus. Det gir et rolig og ens  inntrykk. Det er jo det som
er fint med Bygda. Her der det luft, og det setter turistene og oss beboere pris på. De fleste kommer fra tettbygde
strrøk med nok av høyhus og synes det er fint og beroligene å vandre her.

Bevar trebebyggelsen.  Vær kritisk m.h.t. estetikken. Ikke slå ihjel gammel,fin bebyggelse med noe som ikke passer
inn i det hele tatt. Vi har fått endel grelle eksempler i det siste. La det bli med dem!!

Gang og sykkebru over Sørhusholmen til idrettsplassen håper jeg kommer snart.. Den er etterlengtet.  Da får vi en
fin "rundkjøring" som passer Bygda fint. og ikke minst, får fordelt på trafikken på Vestdidevegen.

Badeplass er svært etterlengtet. Det burde gå an å ruste opp fra Dunk og opp til Bjønnstugua. Vil glede mange.
Likeledes få ryddet Sandøra!

Jeg støtter Gondol opp til fjellet fra sentrum . Det vil åpne oppmye m.h.t. trafikken begge veier. Det vil gjøre
"susen" for Trysil!!

Så en liten bønn til slutt: Vær nøye med å godkjenne byggeplaner. Se til at de passer inn i område de er planlagt for..
Ikke la  økonomien styre ett og alt, men ta hensyn til det estetiske til Bygdas beste..

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Med vennlig hilsen Guri Holm Sanaker
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Innsendt: 15.09.2020 20:13
Ref.nr: RVRKKF

Trysil kommune
Storvegen 5
2420 Trysil
Telefon: 62 45 77 00
Telefaks: 62 45 77 80
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trysil.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

824817782
Forening/organisasjon

Fortidsminneforeningen trysil og engerdal lokallag

Adresse

Trysilvegen 7352
Postnr.

2420
Poststed

E-postadresse

asgeir@holt.as
Telefonnr.

90967246
Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Asgeir
Etternavn

Holt

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Se vedlagte høringsuttalelse til sentrumsplanen - byggeskikk i Innbygda sentrum.

Mvh,
Asgeir Holt

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon

Høringsuttalelse til
sentrumsplanen -
byggeskikk.pdf

Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Trysil 2020-09-14

Høringsuttalelse til sentrumsplanen – byggeskikk i Innbygda sentrum

Jeg viser til Trysil kommunes høring «Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum» med frist 15.

september 2020.

Jeg viser videre til gjeldende reguleringsplanbestemmelser, og også til byggeskikkveileder for Trysil

sentrum (Norconsult, datert 2003-08-25). I disse står det blant annet at bebyggelsen (i

småskalaområdene) ikke skal være stilkopier, kan gjerne ha et moderne formspråk, og også i

bevaringsområder tilpasses uten å kopiere eksisterende bebyggelse mht proposjoner, takform, dør- og

vindusutforming samt material- og fargebruk.

Dette er i tråd med et syn som har vært rådende også i vernemiljøer i en årrekke.

Nå er dette i ferd med å endres, og jeg vil råde Trysil kommune til å ta til seg riksantikvarens signaler om

oppføring av nybygg i historiske omgivelser – «Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 for historiske byer»

- der det blant annet heter at kontrasterende uttrykk skal unngås i et enhetlig kulturmiljø. (Se vedlegg.)

Mange historiske bygningsmiljøer skjemmes av bygninger som er lite tilpasset omgivelsene. Dersom

målsetningen er å ivareta kulturarven og opplevelseskvalitetene i de viktigste historiske miljøene, vil det

ikke alltid være tilstrekkelig kun å bevare det som til enhver tid er igjen av de opprinnelige bygningene. I

riksantikvarens bystrategi anbefales også det som kalles 'byreparasjon' som et virkemiddel. Det vil si at

man på steder der det tidligere er gjort uheldige grep, oppfører nye bygninger som i større grad

viderefører den lokale byggeskikken. Dette kan være tilbakeføring eller oppføring av nye bygninger som

ivaretar miljøets egenart. (Jfr. kulturmiljøet i Løkjasvingen.)

Med andre ord: mer tilpasning, mindre kontrast. Nybygg og endringer i de viktigste historiske områdene

bør i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum,

utforming, fargevalg og materialbruk. For Innbygda sin del så innebærer det bygg i tre, med saltak, i 1,5-

2,5 etasjer.

I miljøer der det tidligere er gjort uheldige grep, kan det gjennomføres såkalt 'byreparasjon'. Dette kan

være tilbakeføring eller oppføring av nye bygninger som ivaretar miljøets egenart.

Stilkopier og gjenskaping av tidligere tiders byggeskikk og arkitektur har tidligere vært sett på som

uheldig (blant annet på grunn av 'historisk lesbarhet'), men dette går man nå altså mer og mer bort ifra,

og fokuset i historiske miljøer er nå i mye større grad ivaretagelse av et tradisjonelt formspråk.

Avslutningsvis oppfordrer jeg Trysil kommune til å tenke langsiktig, både framover og bakover i tid. Se

mulighetene som ligger i å utvikle et attraktivt sentrum med en historisk-arkitektonisk bygningsmasse.

Et sentrum som lokker både sambygdinger og turister til seg, fordi det er unikt, spennende, og

innholdsrikt! Mange store leilighetskomplekser midt i sentrum vil føre til en uthuling, og kvele

mulighetene for lokale småbutikker og kafeer. La oss skape ‘et nytt Røros’, et nytt levende sentrum med

bygdesjarm, slik Trysil hadde for vel 100 år siden!

Mvh,

Asgeir Holt

- leder, Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal





- Riksantikvarens nye bystrategi:
• Mer tilpasning, mindre 

kontrast
• Viktig å ivareta byenes egenart 

og historiske byggeskikk (det 
som gir byen særpreg)

• Byreparasjon: Ønskelig å 
gjenskape og rekonstruere 
kvaliteter som er gått tapt 

• Opplevelsesverdi, 
identitetsverdi, symbolverdi og 
kunnskapsverdi er viktige 
samfunnsmessige verdier

Side 9



«Gjennom regulerings- og 
byggesaksbehandling skal god 
arkitektonisk utforming, gode 
visuelle kvaliteter og respekt for 
omgivelsene ivaretas. Ved 
nybygg, påbygg og tilbygg skal 
det legges vekt på kvalitet og at 
historisk, arkitektonisk eller annen 
kulturell verdi som knytter seg til 
et byggverks ytre, så vidt mulig 
blir bevart.» 
RA nevner også: 
• Høy kvalitet i arkitekturen
• God tilpasning til eksisterende 

bebyggelse

Side 11



Riksantikvarens anbefalinger:
• Nye tiltak skal videreføre områdets 

særpreg. Viktig er byggehøyder og 
volum

• God formgivning og materialvalg er 
viktig for å sikre samspill mellom 
gammel t og nytt

• Nye bygninger skal styrke 
kulturmiljøets kvalitet, ikke svekke 
det – materialer med varighet, god 
formgivning, god håndverksmessig 
utførelse

• Legge til rette for ny bruk av eldre 
bebyggelse (f.eks.bruksendring fra 
uthus til boenhet)

• Fortetting i form av stedstilpasset
infill kan være viktig for å vitalisere 
historiske bymiljøer

• Fraråder å plassere høyhus på 
steder som endrer bylandskapet

Side 12



Kongsbergs egenart: 
• Trehusbebyggelsen
• Hele gateløp fra 17- og 1800-tallet; 

eks. Spenningsgate, Sandsværvn., 
Hyttegata, Stiksrudgata, 
Treatrumsgata

• Bergstaden – Sølvbyen
• Kunnskapsverdier
• Opplevelsesverdier
• Reiseliv
• Stort potensiale for utvikling
• Vi må tenke mer helhetlig , dvs. 

hele gateløp



• Hvem putter en IKEA-skuff i et 
1700-tallsmøbel?

• Kontrasterende bygg underordner 
seg ikke kulturmiljøet, det  svekker 
miljøet. 

• Sammenhengen viktigere enn 
objektet. 

• Kontrasterende arkitektur kan til 
syvende og sist føre til:



At trehusmiljøet forsvinner….? 





Trysil 2020-09-14

Høringsuttalelse til sentrumsplanen – Ørnsminde

Jeg viser til Trysil kommunes høring «Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum» med frist 15.

september 2020.

I områdeplanen og planbestemmelsene er arealet som omfatter det gjenstående bygget etter

eiendommen Ørnsminde (g.nr. 33 / b.nr. 8 – se vedlegg) regulert til ‘nødvendige bygg og anlegg for grav-

og urnelund’ (BNG).

Ørnsminde er en eiendom med en spesiell historie. Trysil Skogsbolag ble stiftet i 1831 og ble etterhvert

en del av AB Mölnbacka-Trysil som eide store skogeiendommer i Trysil og papirfabrikker i Värmland.

Ørnsminde har sitt navn etter en svensk disponent ved navn L. G. Öhrn.

Hovedbygningen ble flyttet dit fra Sør-Kolos og kom opprinnelig fra gården Østre Rundfloen, ifølge

Trysilboka. Foruten hovedbygningen var det drengestue, magasin, fjøs, stall, forrom og vognskur. Dette

magasinet er da med all sannsynlighet den gjenstående bygningen i dag. - En mindre bygning som ifølge

Trysilboka ble oppført til ‘utnisting av skogsarbeidere’. I tillegg til at huset vitner om et av kommunens

mest praktfulle gårdsanlegg er jordkjelleren verdt å merke seg som særlig bevaringsverdig. Bygningen er

spesiell, da nordre del er bygd inn i skråningen, for på den måten å få et kjølerom integrert i bygget.

Den gjenstående bygningen bør derfor skjermes. Huset er bygget inn i terrenget, og kan derfor ikke

flyttes uten å miste sin kulturhistoriske verdi.

Det resterende arealet avsatt til BNG kan ved behov fortsatt benyttes til dette formålet uten at

Ørnsminde-bygget berører – det er tilstrekkelig passasje på byggets østside (på kommunal grunn) til å

nyttiggjøre seg den delen av arealet som ligger nord for bygningen.

Det bes derfor om at det areal som Ørnsminde-bygget står på – med nødvendig areal for å sikre tilgang

til og rundt eiendommen – omdisponeres, slik at bevaring er mulig.

Jeg viser også til uttalelse fra Trysil kirkelige fellesråd datert 2020-09-14 (vedlagt), som bekrefter at

fellesrådet ikke ser noe behov for å kunne disponere dette arealet i forbindelse med grav- og urnelund.

Jeg ber kommunen samtidig se på muligheten for en grensejustering mot Telenor-bygget vest for

Ørnsminde-bygget ((g.nr. 33 / b.nr. 467), da naturlig grense vil være langs adkomstvei fra nord. I dag er

den østre grenselinjen til denne eiendommen lagt på skrå godt oppe i skråningen mot Ørnsminde-

bygget (se vedlegg).

Mvh,

Asgeir Holt

- leder, Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal



Ørnsminde







Trysil 2020-09-14

Høringsuttalelse til sentrumsplanen – kommentarer til detaljforslag

Jeg viser til Trysil kommunes høring «Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum» med frist 15.
september 2020.

Først vil jeg gi et viktig premiss: Fortidsminneforeningen er ikke mot all utbygging / utvikling. Det som er

avgjørende er hvor og hvordan. Vi mener at nybygg nær kulturminner, kulturmiljøer og hensynssoner

alltid må tilpasses kulturminnet. Alt for lenge har bygningsvern vært den tapende part ved

motsetninger.

Vern gjennom bruk: folk trenger bygg, og bygg trenger folk. Bygningsvern betyr ikke at kulturminner skal

stå som tomme kulisser eller som museumsbygg. Kulturminner i god stand er attraktive for mange vare-

og tjenestetilbydere.

Vi ønsker en utvikling der kulturminner og kulturmiljøer er viktige identitetsbærere og utgjør kilder til

kunnskap, unike opplevelser og ikke minst verdiskaping.

Fortidsminneforeningen mener det bør vurderes boplikt i (deler av) sentrum. Det er flere faktorer som

gjør at boliger tiltenkt korttidsopphold / feriebruk ikke er gunstig for bomiljøet. Bl.a. ustabilitet og lite

forutsigbarhet i forhold til naboer (stadig utskifting av folk og lange perioder med tomme

hus/leiligheter); økt biltrafikk i sentrum; mer støy; økte boligpriser. Dette er pressfaktorer som i

ytterligere grad også vanskeligjør et godt kulturminnevern.

I den sammenheng henviser vi til planbeskrivelsens pkt. 5: "Utviklingens attraktivitet er foreslått sikret

gjennom å dyrke Innbygdas identitet, egenart og historie."

Det er ønskelig med flere informasjonstavler om gamle historiske bygninger i sentrum (både

eksisterende bygg og de som har blitt borte).

Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal mener: vær varsom med å tillate (til dels betydelig) høyere

bebyggelse i sentrum – det er en stor fare for at bygdepreget vil bli borte. Vurder derfor å ‘gå ned et

hakk’ fra sentrumsplanens forslag til høyder i ulike soner. Dvs. 2-3 og 3-4 i stedet for 3-4 og 4-5.

Innbygda er et tettsted og ingen by, og man må være varsom med å gi et tettsted et bypreg ved å tillate

bygg som avviker mye i høyde (og volum) fra det originale.

Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal mener: vær varsom når det gjelder planlagt ny konsentrert

småhusbebyggelse tett på kulturminner.

Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal mener: vær svært varsom med å tillate (ytterligere)

blokkbebyggelse.



Når det gjelder bevaring av historisk sentrumsbebyggelse så er dette noe vi mener i sterk grad bidrar til

å øke en bygds/tettsteds/bys attraktivitet. Se bare til f.eks. Røros, Lom, Lillehammer (gamlebyen),

Fredrikstad (gamlebyen), Risør, Kragerø, med flere. Som et grelt eksempel i så måte kan nevnes

Beitostølen. Hvor er miljø og sjarme blitt av der..?

- Sørg for at kulturminnene blir en ressurs i utviklingen, men på deres egne premisser. Kulturminnevern

gir et godt og levende sentrum!

Mvh,
Asgeir Holt
- leder, Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal



Innsendt: 15.09.2020 18:29
Ref.nr: GVEKEX

Trysil kommune
Storvegen 5
2420 Trysil
Telefon: 62 45 77 00
Telefaks: 62 45 77 80
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trysil.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Ola
Etternavn

Lunde
Adresse

Liavegen 18 a
Postnr.

2420
Poststed

Trysil
E-postadresse

olalunde@bbnett.no
Mobilnr.

41932090

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Viser til tidligere innspill til forslag til ny sentrumsplan som jeg har levert inn.
Oversender mulig skisseforslag til utnyttelse av min eiendom.
Se vedlegg!

Dokumentasjon

Beskrivelse

Skisseforslag
leilighetsbygg

Last opp dokumentasjon

Leilighetsbygg Lunde 2420
Trysil.pdf

Ettersendes per post
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Fra: Geir Håvard Sandbakk geir.haavard@arkitektbua.no
Emne: Leilighetsbygg Lunde, 2420 Trysil
Dato: 9. april 2019 kl. 14:13

Til: olalunde@bbnett.no
Kopi: Marte Vikheim Sørensen marte@arkitektbua.no

Hei!

	

Oversender	vedlagt	skisseforslag	3l	utbygging	av	leiligheter	på	eiendommen.	Tegningene	er	i

målestokk	på	A3-format	og	består	av	tre	sammenkoblede	volumer	hvorav	to	er	i	2	etasjer	og	eB

i	3	etasjer.	Vi	har	vist	21	leiligheter	med	varierende	størrelser	fra	58	m2	3l	85	m2	–	alle	med

terrasseboder	som	skille	mellom	balkongene.		I	3llegg	en	parkeringskjeller	med	opp3l	25	p-

plasser	og	boder	3l	alle	leilighetene.	Biladkomst	for	beboere	skjer	fra	nordvest,	mens

hovedinngang	og	parkering	for	gjester	skjer	fra	sør-vest.	Heis	er	et	forskriLskrav	og	er	plassert	så

sentralt	som	mulig	nær	hovedinngangen.

	
Mvh
Geir Håvard Sandbakk
Sivilarkitekt MNAL

arkitektbua as
telefon: 919 02 189
e-post : geir.haavard@arkitektbua.no
post    : Størksvegen 2, 2420 Trysil
	















Innsendt: 15.09.2020 17:48
Ref.nr: MVVJPV

Trysil kommune
Storvegen 5
2420 Trysil
Telefon: 62 45 77 00
Telefaks: 62 45 77 80
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trysil.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

976988175
Forening/organisasjon

Trysil kirkelige fellesråd

Adresse

Slettmovegen 25
Postnr.

2420
Poststed

E-postadresse

post@trysil.kirken.no
Telefonnr.

47 77 59 95
Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Marianne
Etternavn

Fjelltveit

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Trysil kirkelige fellesråd har foretatt en befaring den 08.09.2020 av Trysil kirkegård i forbindelse med
sentrumsplanen som er ute på høring i Trysil kommune.
Hensikten med befaringen var å vurdere behovet for framtidig gravplass/minnelund ved Trysil kirke og plassering
av denne.

I A0 Områdeplan Trysil lagt ut i forbindelse med høring, er området nord for eksisterende gravplass/kirkegård –
merket o_BNG- satt opp som «Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund».

Trysil kirkelige fellesråd finner hele området nord for eksisterende kirkegård uegnet som gravplass/minnelund.

Ved å ta eksisterende ledige gravplasser i bruk og gjennomføre kalking av alle ikke allerede kalkede plastgraver,
samt anlegge plass for urnenedsettelse/minnelund i den østlige delen som grenser mot Liavegen (se vedlegg), har
Trysil kirke nødvendig plass for graver i overskuelig framtid.

Trysil kirkelige fellesråd mener i tillegg at nytt anleggsbygg for gravplass skal ses i sammenheng med garasje for
Trysil prestegård.

Med hilsen

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Trysil kirkelig fellesråd
v/leder Marianne Fjelltveit

Dokumentasjon

Beskrivelse

Kartutsnitt
urne/minnelund

Last opp dokumentasjon

Urnelund-minnelund.png
Ettersendes per post

Offentlig høring - høringssvar
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Innsendt: 15.09.2020 17:08
Ref.nr: UJLBDW

Trysil kommune
Storvegen 5
2420 Trysil
Telefon: 62 45 77 00
Telefaks: 62 45 77 80
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trysil.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Ester Borg
Etternavn

Rasmussen
Adresse

Bygdervegen 319
Postnr.

2420
Poststed

Trysil
E-postadresse

esterborgr@gmail.com
Mobilnr.

90516283

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

- Ifølge plansjef i Trysil kommune er leilighetsbygget som er satt opp nord for Trysil rutebilstasjon i henhold til
gjeldende bestemmelser. Det må bety at bestemmelsene er forholdsvis vide og at utbygger står ganske fritt til
hvordan et bygg skal se ut. Nye bygg må/kan gjerne ha et moderne uttrykk, men bør harmonere med eksisterende
bebyggelse. Jeg ønsker derfor en innskjerping av bestemmelsene med mer spesifikke krav til ny bebyggelse.
- Området i/rundt Løkjasvingen bør skjermes for nybygg.
- Jeg ser at det er planer om flere parkeringshus, og hvis jeg skjønner det riktig så er alle oppå bakkenivå. Jeg klarer
ikke å se for meg at dette kan bli pene løsninger. Jeg stusser også litt over behovet.

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Parkgata 81 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 2317 HAMAR Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

TRYSIL KOMMUNE 

Postboks 200 

2421 TRYSIL 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Elin Johanne Slettum / 62553715 20/118882-3    21.09.2020 

     

      

Innspill til høring av områdeplan for Innbygda - revidert - Trysil kommune 

Vi viser til brev mottatt 6.8.2020.  

 

Bakgrunn 

Hovedhensikten med områdeplanen for Innbygda - Trysil sentrum er å legge til rette for en 

helhetlig og langsiktig sentrumsutvikling i Innbygda som et ″365-dagers sentrum″. Med 

dette menes et sentrum som er velfungerende og attraktivt som bosted for fastboende hele 

året, som arbeidssted og for besøkende. Innbygda skal være et møtested for befolkningen 

og ha sterke innslag av handel, næringsliv og kultur. 

 

Det er utarbeidet et omfattende og godt kunnskapsgrunnlag. Arbeidet tar for seg de 

utfordringene som Trysil ha. Dette gjelder kontakt mellom sentrum og fjellet, og å utvikle 

kvalitetene i sentrum.  

 

Statens vegvesen sin rolle 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse 

at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i transportsystemet.  
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Vi vurderer det slik at riktig prinsipper er lagt til grunn for fremtidig arealbruk, som igjen gir 

gode forutsetninger for ønsket transportutvikling. Det er positivt at kommunen vektlegger 

utvikling av eksisterende sentrum, og struktur. Vi ser at planen har noen større tiltak for å 

øke fremkommelighet for bil. Vi vil påpeke at det kan være utfordrende å legge til rette for 

økt fremkommelighet for bil, og samtidig utvikle sentrum og øke tilgjengeligheten for myke 

trafikanter.  

 

Statens vegvesen mener planen er et godt verktøy for ønsket utvikling. Vi vil likevel påpeke 

at det kreves en aktiv rolle fra kommunen som pådriver og tilrettelegger for å følge opp 

intensjonen i planen.  

 

Seksjon transportforvaltning  

Med hilsen 

 

Hans Martin Asskildt  

Seksjonsleder Slettum Elin Johanne 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 

 



Fra: linda-bakken@hotmail.com (linda-bakken@hotmail.com)
Sendt: 17.09.2020 16:02:10
Til: Postmottak Trysil
Kopi: Bjørn Tore Bækken

Emne: Innspill sentrumsplan
Vedlegg: 
Områdeplan Trysil sentrum.
Att: Bjørn Tore Bækken
Viser til tidligere mail/innspill sendt 
15.09.2020,  kl. 20.52/21.04, og ber om at denne blir slettet og erstattet med følgende formulering/innspill:   

Forslag om å dele  Bergevegen 3-5-7 i tre deler. Hus 1 en del. Hus 2 en del. Hus 3 med carporter en del. 

Hilsen beboer.

(Denne mail sendt som ny her og i tidligere mail-lenke. For ordens skyld).



TRYSIL KOMMUNE
POSTMOTTAK

16 $1. 2020

Trysil kommune

Post boks 200

2421 Trysil

2420 Trysil, 15.09.2020

Merk.: 2020/ 1367

INNSPILL TIL SENTRUMSPLANEN - VEDR. TRAFIKKSITUASJONEN I KJELLÅS BOLIGFELT

Kjellås boligfelt ble i hovedsak ut bygd i 10-året 1970-198Q. Ut byggingen hadde som formal abygge

et t ilrett elagt boligfelt hvor boligene lå nær felles veier med liten og sikker t rafikk, med minimal
st y og forurensing.

Boligvegene som er i Kjellås er Vikavegen, Vikabakken og Kjellåsvegen. Eierne finansierte ved
t omtekjøp ut bygging av infrast rukt ur i boligområdet , deriblant boligvegene. Kjellås var try gt abo i
for små og store i mange år.

I de senere år har annen t rafi kk gjennom Kjellås økt betydelig fra år t il år. Det første som oppsto av
t ungt rafi kk i vårt område var i forbindelse med utvinning av grus og utt ransport av denne gjennom
Kjellås. Slik vi har forstått den saken ble grustaket , ett er klager fra beboere her, beslutt et avviklet

ett er vedtak i Trysil kommune.

Ett er hvert oppsto annen t ungt rafikk gjennom området . Dette er t rafikk som ikke er nødvendig
t rafikk t il og fra boligene, men «gjennomgangst rafikk» som skaper støy og forsøpling daglig i
området . Videre har vi sesongt rafikk av t urister som i enkelte perioder skaper mange farlige
sit uasjoner, bl.a. fordi fartsgrenser ikke blir overholdt .

Vi mener at slik uønsket t rafi kk kan legges t il andre områder/ veier og ikke gjennom boligområder.
Vi ber om at man tar høyde for det i utformingen av sent rumsplanen.

Fra Beboere i Kj ellås Boligfelt

Vedlegg:

Underskrift er fra beboere i Kjellås



0

UNDERSKRIFTER - INNSPILL SENTRUMSPLANEN - KJELLAS 15.09.2020

/



Fra: linda-bakken@hotmail.com (linda-bakken@hotmail.com)
Sendt: 15.09.2020 21:04:12
Til: Postmottak Trysil
Kopi: Bjørn Tore Bækken

Emne: Re: Att: Planavd. Bjørn Tore Bækken. INNSPILL Områdeplan Trysil sentrum 15.09.2020
Vedlegg: 
Bergevegen 3-5-7 skal det være.

15. sep. 2020 8.52 p.m. skrev linda-bakken@hotmail.com:
Innspill: Et sterkt ønske/forslag til å dele  Bergetunet 3-5-7 i tre deler. Hus 1 en del. Hus 2 en del. Hus 3 med
carporter en del. Da det vil forenkle konfliktnivået som pr dd er skyhøyt i området.

Hilsen beboer hus3. 



Fra: Daglig leder IL Trysilgutten (dagligleder.trysilgutten@gmail.com)
Sendt: 15.09.2020 19:39:06
Til: Postmottak Trysil
Kopi: Kenneth; Olve Norderhaug

Emne: Sentrumsplanen
Vedlegg: 
 
Hei!
IL Trysilgutten er skuffet over at vårt innspill om å avsette areal til en idrettshall i sentrum ikke har fått nødvendig
tilslutning.
Vi mener fortsatt at det bør avsettes areal sentrumsnært slik at hallen kan benyttes som kroppsøvingslokale på
dagtid og til ulike aktiviteter for lag og foreninger både på dagtid og kveldstid. Vi tenker at det ikke er avgjørende å
bruke det foreslåtte arealet forutsatt at man finner et annet sentrumsnært alternativ i akseptabel nærhet til
skolene.
 
Trysil 15.09.20
For IL Trysilgutten
Nils Erling Myhr
Daglig leder ITL
Sendt fra E‐post for Windows 10
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OMRÅDEPLAN FOR INNBYGDA – TRYSIL SENTRUM 
(SENTRUMSPLANEN) 

INNSPILL ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 

 

Som en del av sentrumsprosjektet i Trysil, er det nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med felles 

innspill til sentrumsplanen fra næringsdrivende i Trysil. Arbeidsgruppa har hatt 4  arbeidsmøter, samt 

presentert innspillet i et fellesmøte på Trysil Hotell torsdag 10.09.  

Arbeidsgruppa har kommet fram til følgende innspill: 

 

 
Strategi/ mål for planen: 
 
Ny sentrumsplan skal være styringsverktøy for utvikling av Innbygda de neste 10-20 åra. 

Vi savner en tydelig visjon for Innbygda!  

 

Hva ønsker kommunen å oppnå med planen? 

 

Trysil har lykkes med satsningen som er gjort i Trysilfjellet og Trysil Bike Arena, og suksessen 

er kommet fordi det har eksistert en overordnet visjon og en masterplan. Skal vi få til en 

utvikling i sentrum, må veien videre forankres i et tydelig og uttalt felles mål. 

 

Skal Trysil kunne hevde seg som turistdestinasjon i framtida er vi helt avhengig at vi har et 

levende og velfungerende sentrum! 

 

 

Dette må ny plan tilrettelegge for: 
 

• Kommunikasjon til og fra Trysilfjellet 
• Flere folk, flere kommersielle senger 
• Tilstrekkelig areal for aktivitet og møteplasser 
• Enkelt å bo i og besøke sentrum 
• Attraktivt og forutsigbart å investere 

 

 

Vi har konsentrert våre innspill til å gjelde: 
 

1. Byggeområder sentrumsformål 

2. Boliger; byggeområder, boplikt 

3. Parkering og byggeområder parkering 

4. Trafikk 

5. Handel 

6. Gondoltrasé 

7. Elva/ sykkel/ aktiviteter 
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1. Byggeområder sentrumsformål 
 

Gerenelt til byggeområdene: 
 

Krav om detaljregulering må fjernes fra byggeområder BS1-BS19 i sentrum fordi: 

• For lange og uforutsigbare prosesser, vi frykter at dette bremser all utvikling. Planen 

må legge til rette for at investorer tør og vil satse i sentrum!  

• Dersom byggegrenser, u-gradsbestemmelser og byggehøyder er definert, vil det være 

mulig å gå rett på byggesak uten å detaljregulere. 

• Enklere for kommuneadministrasjonen, tid og penger spart både for kommunen og 

utbyggere. 

 

For enkelte områder i sentrum er vi enige i at kravet om detaljregulering er    et riktig grep. 

Dette gjelder for eksempel kombinerte byggeområder BAA som Trysilsenteret og området 

rundt Sønsthagen. 

 

Elva skal transformeres fra bakside til forside. Vi tror ikke at lave byggehøyder mot elva vil 

bidra til dette eller at flere ser mer av elva ved en slik struktur. 

 

«Etasje»-betegnelsen må bort. Maks byggehøyde OK. 

 

Byggehøyder og u-gradbestemmelser må tilrettelegges for at prosjekter kan bli lønnsomme, 

gi investeringslyst og dermed utvikling i sentrum.  

 

Uteopphold kan være på tak og terrasser, må ikke være på bakkeplan. 

 

Foreslåtte planbestemmelser henviser til at «Mulighetsstudie Sentrumsplan Trysil, datert 

30.05.2020» skal legges til grunn for detaljregulering med hensyn til byggeskikk og estetikk, 

byggehøyder og volum. 

Vi frykter at dette vil binde opp og vanskeliggjøre gode løsninger, både fordi mulighetsstudien 

og endelig plan sannsynligvis ikke blir helt sammenfallende, samt at mulighetsstudien gir rom for 

fortolkninger.  

Vi ønsker i stedet en ny veileder som er tilpasset dagens plan og som er kortfattet, klar, 

entydig og uten rom for fortolkninger. 

 

 

Innspill til de ulike byggeområder sentrumsformål: 
 
Område BS1 og BS4: 

BS1 har ikke egne bestemmelser, er det riktig? 

%BYA endres fra 60-70% til 80%. 15m maks. byggehøyde OK 

 

Område BS2 og BS3 

Bør endres fra sentrumsformål til bolig/blokkbebyggelse 

%BYA 80%, 15m maks. byggehøyde Område BS 5 

Bør området også omfatte Lia Terapi og leilighetsbygget nedenfor? 
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Maks. byggehøyde 15m i den søndre delen av området, 12m i den nordre delen (foran Lia). 

%BYA endres fra 55-65% til 80%. 

 

Område BS 6: 

Maks. byggehøyde 15m. 

%BYA endres fra 55-65% til 80%. 

 

Område BS7, BS8, BS9, BS10: 

Maks. byggehøyde 15m. 

%BYA endres fra 55-65% til 80%. 

 

Område BS11: 

Maks. byggehøyde 12m i den søndre delen. 

%BYA endres fra 35-55% til 55%. 

 

Område BS12, BS13, BS18, BS19: 

Maks. byggehøyde 12m. 

%BYA endres fra 55-65% til 65%. 

 

Område BS14, BS16 og BS17: 

Ingen kommentarer 

(foreslått mønehøyde 9 meter, %BYA 35-55) 

 

Område BS15: 

Maks. byggehøyde 15m. Bør muligheten for å bygge høyere forankres mer konkret enn 

«krav om arkitektonisk høy kvalitet» i planbestemmelsene? 

%BYA endres fra 55-65% til 80% 

 

 

2. Boliger- byggeområder, boplikt: 
 
Generelt til byggeområder: 
 
Flere må bo i sentrum for å få til økt aktivitet og et levende sentrum.  

Planen må legge til rette for: 

• enda mer fortetting, flere boliger nærmere sentrum. 

• større byggehøyde, høyere utnyttelsesgrad (ref. våre innspill til BS-områdene). 

• økonomisk levedyktighet og lønnsomhet i byggeprosjekter. 

• mulighet til å avsette penger til forskjønning, miljø, aktiviteter osv. 

Miljømessige fordeler ved fortetting: 

• bebyggelsen gir mindre fotavtrykk 

• utnyttelse av eksisterende infrastruktur 
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Konkret forslag til høyere utnyttelse/ fortetting: 
Områdene BFS 29-39 + 43 ( frittliggende småhusbebyggelse) mellom og langs Liavegen, 

Korsbergsvegen og Bergevegen bør endres til BKS-formål. 

Dette området er attraktivt, sentrumsnært, har gode sol- og utsiktsforhold og ligger på alle 

måter til rette for hyggelige bomiljøer. 

 

Område BFS 41: 
Område BFS 41 (Torp og Kirkenær) er foreslått regulert til frittliggende småhusbebyggelse, en 

åpenbar feil i plankartet. 

 

 
Boliger – boplikt 
 
Vi mener at krav om boplikt i sentrum ikke kan gjennomføres, vi frykter at dette vil ødelegge 

muligheten for en utvikling av sentrumsområdet. Det er pr. i dag ikke nok fastboende til å 

fylle opp sentrumsnære boliger.  

Boplikt må erstattes med bolyst.  

For å lykkes med målsettingen om flere folk og mer aktivitet, må det tilrettelegges for en  

kombinasjon av fastboende, sesongarbeidere og turister.  

 

Det legges opp til 1000 kommersielle senger i sentrum. Vi mener dette er visjonsmessig for 

lite, og ønsker at tallet økes til 2000. 

 

 

3. Parkering: 
 
Generelt til parkering: 
 
Det legges opp til frikjøp fra parkeringskravet ved oppføring av nye bygg i sentrum. 

Løsningen fordrer at kommunen forplikte seg til å bygge p-husene for å sikre forutsigbarhet 

og forhindre kaos. 

 

Parkeringskrav for boliger i sentrum foreslås uendret i forhold til dagens krav for sentrum. 

Vi mener at dette ikke representerer en fremtidsrettet og miljøbevisst strategi. 

For enkelte prosjekter bør det kunne åpnes for andre, mer miljøvennlige løsninger, f.eks. 

felles bilpark. 

 
Byggeområder parkering: 
 
SPH-områder (områder foreslått regulert til parkeringshus) bør reguleres til kombinerte 

formål, med 100% utnyttelsesgrad. 

 

Parkering/ kontor ved rådhuset (SPH 1) 

Parkering/ offentlig tjenesteyting ved legesenteret (SPH 2) 

Parkering/ bolig ved Kiwi sør (SPH 3) 

Området i Skredderbakken (kombinert formål BAA4) er nevnt som mulig område for p-hus, 

vi mener dette blir for perifert for arbeidstakere og beboere i sentrum.  
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De som arbeider og bor i sentrum må ha parkeringen i umiddelbar nærhet. 

Parkering på områdene SPH 1 (bak rådhuset) og SPH 2 (legesenteret) er de mest aktuelle for 

de som arbeider i sentrum. 

 

Vi foreslår et sentrumsnært parkeringsanlegg delvis under bakken i områdene BS5 og BS6 

med næringsarealer på bakkeplan mot Storvegen og boliger over. 

Kommunen må forplikte seg til å være med å finansiere dette sammen med grunneiere og 

andre investorer. 

 

Arealet i Skredderbakken kan dermed fristilles for andre typer aktiviteter/bygg 

(svømmehall/aktivitetssenter/leiligheter etc.) 

 
 

4. Trafikk: 
 
Framtidige trafikkløsninger må planlegges slik at de gir god og smidig forbindelse mellom 

Turistsenteret og sentrum.  

Ny rundkjøring ved Trysil-Knut Hotell må bygges slik at den fungerer optimalt fra dag 1. En 

trearmet rundkjøring vil ikke fungere i fremtida. 

Gode transportløsninger må på plass, slik at f. eks. sesongarbeidere kan bo i sentrum og for å 

få turister til å både bo i og besøke sentrum. 

 

Planen må avsette tilstrekkelige areal for gående og syklende. Gang- og sykkelveier må 

knytte de ulike områdene sammen, koblet til eksisterende veier. Begrense biltrafikk for 

spesifikke områder (kun varetransport og beboere) og ellers tilrettelegge for gående, også 

på vinterstid. En kjerneverdi å få oppleve skikkelig vinter i Trysil, da må det avsettes areal for 

å tilrettelegge for dette.  

Løkjasvingen: 

Bør gata være enveiskjørt med innkjøring ved Bøes? Gir mer plass til å separere trafikken på 

en god måte, samt til korttids gateparkering. 

 

I planen avsettes det plass til gang-/sykkelbru ved Sørhusholmen. 

Vi mener at bruløsning må utredes bedre: 

Kjørebru i tillegg til syklende og gående? 

Plassering lenger sør der den enklere kan knytte sentrum og Mosanden sammen? 

 

 

5. Handel: 
 

Bør det spesifiseres mer hvilken type handel og næring som skal være hvor? 

Samle de samme typer virksomheter områdevis? 

 

Innholdet i «aktive 1 etasjer» bør spesifiseres bedre. 

Det er for eksempel ikke ønskelig med bilverksted og entreprenørvirksomhet i sentrum. 
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6. Gondoltrasé: 
 

I høringsdokumentene forslås det å fjerne båndlagt område for gondoltrasé. 

 

Arbeidsgruppa mener dette ikke kan fjernes før det foreligger en bedre løsning som binder 

sentrum og fjellet sammen. Dette henger også sammen med det overordnede ønsket om 

bedre kommunikasjon mellom Turistsenteret og sentrum. 

 

Gondoltraséen kan benyttes som skiløype/ sykkelvei. 

 

Med sykkelsatsing som også inkluderer sentrum, blir en fremtidig gondol enda mer aktuell; 

sykkel ned, gondol opp. 

 

7. Elva/ sykkel/ aktiviteter: 
 

VI mener hele den østre elvekanten fra nord for kjørebrua og ned til Sørhusjordet bør 

reguleres til VAA-område. Dette vil gi større fleksisbilitet for tiltak som kan bidra til økt 

aktivitet i og langs elva, også sett  sammen med bruken av flomvollen og ny og eksisterende 

bebyggelse mot elva. 

 

I planen må det avsettes tilstrekkelig areal til aktivitet, spesielt sykkelrelaterte aktiviteter slik 

at sentrum kan bli en del av sykkelsatsningen i Trysil. 

Området nord for kjørebrua og mellom kjørebrua og gangbrua foreslås som egnede areal for 

sykkelaktivteter, i tillegg til Fladhagenparken og flomvollen. 

 

Det er viktig at det avsettes tilstrekkelig arealer til aktivieteter som kan skape 

reiseanledninger til sentrum. 

 

 
 

Trysil, 11.09.2020 

 

Arbeidsgruppa sentrumsplanen: 

 

 

Pontus Åkesson, 
Destinasjon Trysil/Fageråsen Fritid  

 

Siri Jørgensen, Trysilsenteret 

 

Håkan Stengrundet, Trysil Element  

 

Are Nordgaard, TVS 

Håkon Olsen,  

Kiwi Trysilfjellet 

 

Remi Bakke,  

Brødrene Bakkes Bilverksted AS  

 

Marte Vikheim Sørensen,  

Arkitektbua AS

 

 

 



Høringsinnspill 
Sentrumsplanen 

10. september kl. 19.00 



Næringsdrivende i sentrum, arbeidsgruppe:

Pontus Åkesson, Destinasjon Trysil/Fageråsen Fritid 
Siri Jørgensen, Trysilsenteret
Håkan Stengrundet, Trysil Element 
Are Nordgaard, TVS
Håkon Olsen, Kiwi Trysilfjellet
Remi Bakke, Brødrene Bakkes Bilverksted AS
Marte V Sørensen, Arkitektbua 



Trysil sentrum – en opplevelse å lengte tilbake til!Trysil sentrum – en opplevelse å lengte tilbake til!



Ny sentrumsplan = styringsverktøy 
for utvikling av Innbygda

Hva ønsker kommunen å oppnå med 
planen?

Hva er visjonen, målet, strategien?



Dette mener vi at ny plan skal 
tilrettelegge for:

1. Kommunikasjon til og fra 
Trysilfjellet

2. Flere folk, flere kommersielle 
senger

3. Areal for aktivitet og møteplasser

4. Enkelt å bo i og besøke sentrum

5. Attraktivt og forutsigbart å 
investere



Planens utstrekning:



Vårt fokusområde:



Vi har konsentrert våre innspill til å gjelde:

1. Byggeområder sentrumsformål

2. Boliger; byggeområder, boplikt

3. Parkering og byggeområder parkering

4. Trafikk

5. Handel

6. Gondoltrasé

7. Elva



Generelt til byggeområdene:

Krav om detaljregulering må fjernes fra byggeområder BS1-BS19 i sentrum fordi:
• For lange og uforutsigbare prosesser, vi frykter at dette bremser all utvikling.
• Dersom byggegrenser, u-gradsbestemmelser og byggehøyder er definert, vil 

det være mulig å gå rett på byggesak uten å detaljregulere.
• Enklere for kommuneadministrasjonen, tid og penger spart både for 

kommunen og utbyggere.

For enkelte områder i sentrum er vi enige i at kravet om detaljregulering er et 
riktig grep. Dette gjelder for eksempel kombinerte byggeområder BAA som 
Trysilsenteret og området rundt Sønsthagen.



Generelt til byggeområdene:

Elva skal transformeres fra bakside til forside. Vi tror ikke at lave byggehøyder mot 
elva vil bidra til dette eller at flere ser mer av elva ved en slik struktur.

«Etasje»-betegnelsen må bort. Maks byggehøyde OK.

Uteopphold kan være på tak og terrasser, må ikke være på bakkeplan.



Generelt til byggeområdene:

Foreslåtte planbestemmelser henviser til «Mulighetsstudie Sentrumsplan Trysil, 
datert 30.05.2020» som skal legges til grunn for detaljregulering med hensyn til 
byggeskikk og estetikk, byggehøyder og volum. 

Vi frykter at dette vil binde opp og vanskeliggjøre gode løsninger. Vi ønsker i 
stedet en ny veileder som er tilpasset dagens plan og som er klar, entydig og uten 
rom for fortolkninger.



Byggeområde 
sentrumsformål:

Område BS1 og BS4: 

BS1 har ikke egne bestemmelser, 
er det riktig?

%BYA endres fra 60-70% til 80%. 

15m maks. byggehøyde OK

.



Byggeområde 
sentrumsformål:

Område BS2 og BS3

Bør endres fra sentrumsformål til 
bolig/blokkbebyggelse

%BYA 80%, 15m maks. byggehøyde 

Område BS 5
Bør området også omfatte Lia Terapi og 
leilighetsbygget nedenfor? 

maks. byggehøyde 15m i den søndre delen 
av området, 12m i den nordre delen (foran 
Lia). 

%BYA endres fra 55-65% til 80%.



Byggeområde 
sentrumsformål:

Område BS 6:

maks. byggehøyde 15m.

%BYA endres fra 55-65% til 80%.

Område BS7, BS8, BS9, BS10: 

maks. byggehøyde 15m.

%BYA endres fra 55-65% til 80%.



Byggeområde 
sentrumsformål:

Område BS11: 

maks. byggehøyde 12m i den søndre delen.

%BYA endres fra 35-55% til 55%.

Område BS12, BS13, BS18, BS19: 

maks. byggehøyde 12m.

%BYA endres fra 55-65% til 65%.



Byggeområde 
sentrumsformål:

Område BS14, BS16 og BS17: 

Ingen kommentarer
(foreslått mønehøyde 9 meter, %BYA 35-55)

Område BS15: 

maks. byggehøyde 15m. Bør muligheten for 
å bygge høyere forankres mer konkret enn 
«krav om arkitektonisk høy kvalitet» i 
planbestemmelsene?

%BYA endres fra 55-65% til 80%



Boliger; byggeområder:

Flere må bo i sentrum for å få til økt aktivitet og et levende sentrum. 

Planen bør legge til rette for 

• enda mer fortetting

• flere boliger nærmere sentrum 

• større byggehøyde

• økonomisk levedyktighet og lønnsomhet i byggeprosjekter

• mulighet til å avsette penger til forskjønning, miljø, aktiviteter 
osv.

Miljømessige fordeler:

• bebyggelsen gir mindre fotavtrykk
• Utnyttelse av eksisterende infrastruktur



Boliger; byggeområder:

Konkret forslag til høyere utnyttelse/ fortetting:

• Områdene BFS 29-39 + 43  ( frittliggende småhusbebyggelse) 
mellom og langs Liavegen, Korsbergsvegen og Bergevegen.

Dette området er sentrumsnært, har gode sol- og utsiktsforhold og 
ligger på alle måter til rette for hyggelige bomiljøer.

• Område BFS 41 (Torp og Kirkenær) er også foreslått regulert til 
frittliggende småhusbebyggelse, en åpenbar feil i plankartet.



Boliger; boplikt:

Norconsult anbefaler boplikt i hele sentrum. 

Vi mener at dette må være opp til utbygger. 

Det er viktig at boliger for korttidsutleie og fastboende/ langtidsleie 
ikke lokaliseres i samme bygg.

Utleieboliger = mer folk i sentrum. Transportløsninger må være på 
plass, slik at f. eks. sesongarbeidere kan bo i sentrum.

Det legges opp til 1000 kommersielle senger i sentrum. Vi mener 
dette er visjonsmessig for lite, og ønsker at tallet økes til 2000.



Parkering:

Det legges opp til frikjøp fra parkeringskravet ved oppføring 
av nye bygg i sentrum. 

Løsningen fordrer at kommunen forplikte seg til å bygge p-
husene for å sikre forutsigbarhet og forhindre kaos.

Parkeringskrav for boliger i sentrum foreslås uendret i 
forhold til dagens krav for sentrum. 

Representerer dette en fremtidsrettet og miljøbevisst 
strategi?

Vi mener at det for enkelte prosjekter bør kunne åpnes for 
andre, mer miljøvennlige løsninger, f.eks. felles bilpark.



Byggeområder parkering:

SPH-områder (områder foreslått regulert til parkeringshus) 
bør reguleres til kombinerte formål, med 100% 
utnyttelsesgrad.

Parkering/ bolig ved Kiwi sør (SPH 3)
Parkering/ offentlig tjenesteyting ved legesenteret (SPH 2)
Parkering/ kontor ved rådhuset (SPH 1) 

Vi mener at et p-hus i Skredderbakken (kombinert formål 
BAA4) er for langt unna sentrum og vil kun bli brukt av 
beboere i nærområdet.



Byggeområder parkering:

De som arbeider i sentrum og leiligheter i sentrum må ha 
parkeringen i umiddelbar nærhet. 
Parkering på områdene SPH 1 (bak rådhuset) og SPH 2 
(legesenteret) er de mest aktuelle for de som arbeider i 
sentrum. 

Vi foreslår et sentrumsnært parkeringsanlegg delvis under 
bakken i områdene BS5 og BS6 med næringsarealer på 
bakkeplan mot Storvegen og boliger over. 
Kommunen må forplikte seg til å være med å finansiere 
dette sammen med grunneiere og andre investorer.

Arealet i Skredderbakken kan dermed fristilles for andre 
typer aktiviteter/bygg 
(svømmehall/aktivitetssenter/leiligheter etc.etc.)



Trafikk:

Løkjasvingen:
Bør gata være enveiskjørt med innkjøring ved Bøes? Gir mer 
plass til å separere trafikken på en god måte.  

I planen avsettes det plass til gang-/sykkelbru ved 
Sørhusholmen. 

Bruløsning må utredes bedre:

• Kjørebru i tillegg til syklende og gående? 

• Plassering lenger sør der den enklere kan knytte sentrum 
og Mosanden sammen?



Handel:

Illustrasjonen viser foreslått handelsområde.

Bør det spesifiseres mer hvilken type handel og næring som 
skal være hvor? 

Samle de samme typer virksomheter områdevis?

Innholdet i «aktive 1 etasjer» bør spesifiseres bedre. 

Det er for eksempel ikke ønskelig med bilverksted og 
entreprenørvirksomhet i sentrum.

Illustrasjon: Norconsult



Gondoltrasé:

I høringsdokumentene forslås det å fjerne

båndlagt område for gondoltrasé.

Arbeidsgruppa mener dette ikke kan 

fjernes før det foreligger en bedre løsning 

som binder sentrum og fjellet sammen.

Gondoltraséen kan benyttes som skiløype/ sykkelvei.

Med sykkelsatsing som også inkluderer sentrum, blir en 
fremtidig gondol enda mer aktuell; sykkel ned, gondol 
opp.



Elva:

VAA = formålene fiske, naturområde, friluftsområde, badeplass, 
mindre brygge og mindre båthavner/ båtopplag.

Vi mener hele elvekanten fra nord for kjørebrua og ned til 
Sørhusjordet bør reguleres til VAA-område.



Sykkel:

Destinasjon Trysil sender innspill 
som gjelder arealer for aktivitet 
og sykkelsatsningen. 

Næringen i sentrum stiller seg bak 
dette innspillet.  



Alpebyen Trysil år 2030?

Innspill til sentrumsplanen tidlig 2000-tallet
Illustrasjon: Holte



Støtter arbeidsgruppens inspill til sentrumsplanen

Namn Bedrift

Knut Kvilkval Bolivar AS

Thomas Tystad Trysil Elektroservice As  & Tystad eiendom AS

Pontus Åkesson Alfa Eiendom AS, Fageråsen Fritid AS

Torgal Sætre Trysil Industrihus AS

Erik Bringner Trysilentreprenør AS & IDP AS

Georg Lützow-Holm Trysil Alpin 8, 10 og 49

Ingvar Olsen Trysilbryggeri AS

Svein Skarpmo Hallo Trysil AS

Thorbjørn Lyseggen Sentrum Sport Trysil AS

Maria Jedkvist Villa Sole

Jostein Morønning Advokat Morønning

Per Guttorm Skaaret Trysil Byggprodukter AS

Raimondo Arnone Glunot AS

Jens Søgaard Elessar Eiendom AS

Petter Søgaard Hagebæk AS

Julie Myrvold Trysil Outlet AS

Steinar L Eriksson Opsis AS

Jostein Rønningen Coop Elektro Trysil

Alexander Anderssoon Trysil Guidene AS

Nancy  S Norgreen Frans Trysil

Anna Johansson Norli Trysilsenteret

Tone Hofseth Eurosko Trysilsentret

Remi og Kent Bakke Br Bakkes Bilverksted AS

Anne Berit Nordeng Coop Trend Trysilsentret

Gedde Enberget Geddes fotpleie og massasje

Lars Blixt Trysiløkonomisenter AS

Vidar  Lerbak Lerbak & Jota

Bjørnar Klein Reinertsen Boligbyggern AS

Cato Åsli Sønsthagen Nedre AS, Stranda Panorama AS

Håkan Stengrundet Løkjavegen 12 og 14 AS, Trybo AS, Trysil 860 S

Anders Wassgren Trysil Hotel, Restaurang Kveik, Kort & Godt AS

Kristina Stålung Galleri Vågål

Anja Holmøy Aamold SpareBank1 Østlandet 

Anni Carisma Optikk Trysil

Henrik Skei Skei Eiendom 

Marte Vikheim Sørensen Arkitektbua AS





Att: postmottak@trysil.kommune.no      Trysil, 14. september 2020 

 

 

Høringsuttalelse områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum 

 

Både i områdeplan for sentrum og i de fleste lokale fora er det stort fokus på å holde liv i 

næringene i Innbygda sentrum, det er diskusjon om hvordan få flere gjester til sentrum, og 

hvordan finne plass til kommersielle senger/gjestedøgn i sentrum. Vi mener at Trysilelva 

camping i stor grad bidrar til å øke antall gjestedøgn i sentrum og holder liv i campingplassen 

som har vært drevet siden 50-tallet.  

 

Den største verdien til Trysilelva Camping ANS, i tillegg til nærheten til sentrum, er 

strandlinjen og nærheten til elva. Vi har nå bygget bolig på plassen for å flytte til Trysil 

kommune og videreutvikle campingdriften. I forbindelse med dispensasjonssøknader og 

byggeprosessen har vi redegjort for planene om videreutvikling av virksomheten blant annet 

langs elvebredden.  Det er naturlig som en campingplass å anlegge badeplasser, kanoutleie, 

båtutleie, grillplasser, fellesområder og teltplasser langs elvebredden. En endring i 

bruksmulighetene vil være et vesentlig avvik fra dagens bruk da det siden 60-/70-tallet har stått 

campere og telt langs elva. Det er i tillegg investert store beløp til blant annet strømstolper. En 

endring i reguleringsformål og/eller en begrensing i vår lille næringsvirksomhets 

inntektsgrunnlag vil kunne være katastrofalt for oss og vil oppleves som en lokal 

konkurransevridning og innskrenkning i små sentrumsnære virksomheters muligheter for å 

overleve. 

 

Med ovenstående som utgangspunkt har vi innspill både til de forslag i områdeplanen som 

berører Trysilelva Camping direkte og noen forslag som ligger utenfor vår eiendom. 

 

Kartfeil: 

1. Vi har fått dispensasjon og byggetillatelse til å bygge privat bolig i nordenden på 

eiendommen. Som en del av den utbyggingen har Trysil kommune stilt krav til 

flomsikring av det aktuelle arealet. Store deler av det vi har fått godkjent som flomsikret 

boligtomt tilhørende boligen er i kartgrunnlaget til områdeplanen markert som 

friområde – det er en feil som det må rettes opp i. 

 

2. I forbindelse med boligprosjektet er det også stilt krav til å ivareta turmulighet langs 

elvekanten – det er tilrettelagt slik at for eksempel fiskere kan gå langs elva nedenfor 

boligen/boligtomten – i kartgrunnlaget som er sendt ut på høring fremstår det som at 

friområdet er for bredt – det må korrigeres i områdeplanen så at kartet gjenspeiler 

virkeligheten og det vi nylig har fått godkjent.  

 

3. Det er lagt inn en friområdesone langs med hele eiendommen og elva. På kartet ser det 

ut som at friområdet er plassert for langt inn på eiendommen. Dvs. på det område som 

i dag er i bruk som campingplasser med faste installasjoner – kartet må korrigeres til 

virkeligheten. Dvs. det område som er mulig å gå langs elva uten at det vil påvirke 

campingdrift/-plasser som har vært der mange år. 

 



 
  Utsnitt plankart Områdeplan Innbygda – Trysil sentrum 

 

 

Reguleringsformål: 

4. Det har i møter med representanter for Trysil kommune vært diskutert om boligen med 

tilhørende bygg og boligtomten skal reguleres til kombinert formål bolig/camping eller 

boligformål – i områdeplan fremstår det som at den private boligen er regulert som 

camping – det er en helt ny forutsetning som vi ikke kan godta, dvs. det må endres til et 

av de alternativer som har vært diskutert. 

5. I reguleringsplan bør det reguleres inn at det også er mulig å drive med servering. Dvs. 

«serveringsformål» er enn naturlig del av en campingplass og bør inngå i 

reguleringsformålet for plassen 

 

Campinghytter: 

6. Utkast til planbestemmelser sier at maks BRA på utleiehyttene skal være 35 kvm. – For 

å få lønnsomhet og imøtekomme etterspørsel bør denne begrensingen økes til maks 50 

kvm BRA. Det er stor etterspørsel på utleieenheter med to soverom siden det i økende 

grad er familier som ønsker å bo på plassen og det stilles andre krav til standard i dag 

enn hva det gjorde når eksisterende hytter ble bygd. I tillegg er campingen også i drift 

på vinterstid og da er det andre krav fra gjesten enn enkle campinghytter som egner seg 

best til sommerleie.  

 

Andre tema utenfor eiendommen: 

- BUSS (gratis) Det er viktig at det i forbindelse med sentrumsplan etableres gode 

ordninger for interne busser i Trysil hele året. Et eksempel er skibuss på vinteren – fast 

med vesentlig hyppigere avganger og tidligere/senere på døgnet enn i dag. Det er en 



enkel og relativt billig måte å knytte overnattingsstedene (inklusive Trysilelva 

Camping), butikkene og annen næringsvirksomhet i sentrum sammen med fjellet og 

dermed øke attraktiviteten og tilgjengeligheten for sentrum.  

- Forslag til bru over elva ved Sørhusholmen – den brua bør vurderes å flyttes lengre nord 

og tettere på sentrum, for å for eksempel få en kryssing over «Sandøra» isteden.  

 

 

Kartet nedenfor beskriver i stort det som er kommentert i denne høringsuttalelse (dette er spilt 

inn til Trysil kommune tidligere i prosessen). 

 

 
 

a) Innenfor område BAA tillates bolig i tillegg til næringsvirksomhet knyttet til driften 

av campingplassen som administrasjon og utleie av bebyggelse.  

 

b) Innenfor område GF, som må parallellforskyves i retning elva, tillates tilrettelegging 

for bading, fisking, landfeste for flytebrygge, bruk av kano/båt/kajakk/flåte, etc. som 

ledd i aktivitetstilbudet på campingplassen. 

 

 

Johan og Anna Swärd 

(Trysilelva Camping ANS) 



Høringsinnspill til Sentrumsplanen Innbygda, Trysil 


Fra Bianca og Børre Wessel, Villa Wessel, Gammelvegen 6, 2430 Jordet 


Hvem bygges Innbygda ut for?   

Leiligheter i blokk og hus i et langt høyere prissjikte enn hva som er normalt for området, er tydelig 
noe ikke mange fastboende ønsker seg, da på tross av at disse har ligget ute for salg i lengre tid, 
stadig er usolgt. I tillegg har vi allerede en del usolgt som nettopp er bygget samt en rekke andre 
usolgte boliger i Innbygda. Vi kan ikke skjønne at det eksisterer en boligmangel i Innbygda. 


Trysil er en kommune med aktive grender, som har sine egne bygdesentrum, gjerne med butikk, 
barnehage, skole og samfunnshus, noe som gjør det mindre attraktivt å flytte inn til Innbygda. 
Jordetsgrenda er et godt eksempel på en levende grend, der gjerne unge barnefamilier vil bygge 
og bo. 


Samtidig så er det ingen tvil om at kommunen kjemper for å demme opp mot fraflytning generelt i 
kommunen. På tross av en innsats for å skape arbeidsplasser så forventer SSB en forsiktig 
fraflytning, med en ventet befolkningsnedgang i årene som kommer. 


Hvilke studier er så lagt til grunn når Sentrumsplanen skisserer en aggressiv utbygging av et lite 
tettsted som har ledige boliger i hopetall og som ikke nevneverdig er i vekst?  


En visjonen som Innbygda som en destinasjon i seg selv?  

Innovasjon Norge jobber med å formidle hva vi har å tilby, med bakgrunn i at kombinasjonen natur 
og kultur er kjent for å sende betalingsvillige turister til Norge. Trysil er inget unntak. Turister 
ønsker unike opplevelser, noe Innbygda med sitt historiske bygdemiljø, med et historisk 
sjarmerende sentrum, dominert av gårdsanlegg og to etasjes trehus kan by på. Ved en 
sentrumsutvikling er nettopp det historiske Innbygda, med en rekke identitetsbærere, flere som 
allerede er identifisert i Norconsults studie, noe som det bør bygges videre på og fremheves. 


Det bør legges til rette for en bærekraftig aktivitet i og rundt den eldre bebyggelseni Innbygda om 
en ønsker økt tursime, gjerne med et levende torg i Løkjasvingen, som det en gang, var samt flere 
grønne lunger. 


Sentrumsplanen skisser en helt annen plan, der det skal brytes med eksisterende tradisjonell 
byggeskikk, med bygninger opp til 5 etasjer. Videre skisseres det fortetning, der mer eller mindre 
hvert ledige areal skal ut utnyttes, sånn at det unike gårdsanlegg preget står i fare for å forsvinne. 


Tror kommunen med politikere at Sentrumsplanen vil gjøre Innbygda mer attraktivt som 
destinasjon? Eller er Innbygda mer en leverandør av (noe usentrale da det ikke er ski in ski out) 
overnattingsplasser, for å støtte den aktiviteten som skjer på andre siden av elven og riksveien, til 
destinasjon Trysilfjellet?




 

 

Norconsult AS 

Torggata 22, NO-2317 Hamar 

Tel.: +47 67 57 10 00 

Hovedkontor: 

Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 

Pb. 626, NO-1303 Sandvika 

NO 962392687 MVA 

firmapost@norconsult.no 

www.norconsult.no 

 Merknad - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum 

Det vises til offentlig ettersyn av områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum med høringsfrist 15. september.  

Merknaden gjelder eiendommene Flendalsvegen 6 – 10, og er knyttet til løsning for gående og syklende 

langs fv. 2172 Flendalsvegen. Gjeldene reguleringsplan for området (Storhaug, planID 20090600) viser en 

gang- og sykkelvegløsning forbi eiendommene og områdeplanen for Innbygda – Trysil sentrum viderefører 

denne løsningen.   

Den gjeldende reguleringsplanen for området stiller krav om at det skal etableres gang- og sykkelveg i 

området. Det er i dag ikke etablert gang- og sykkelveg på stedet, og utbygger har mottatt forhåndsvarsel fra 

Trysil kommune om at dette ikke er opparbeidet i henhold til bestemmelsene og at det derfor vil komme 

pålegg om at dette ferdigstilles.  

Det har vært dialog mellom Anders og Frode bygg AS og Trysil kommune med hensyn til å finne en mulig 

løsning. Anders og Frode bygg AS har tatt initiativ til å se på mulige løsninger på strekningen som er 

tilfredsstillende for trafikksikkerheten og gir god utnyttelse av områdene. Trysil kommune ved plansjef Bjørn 

Tore Bekken har videre anbefalt byggherre å komme med innspill til områdereguleringsplanen for Innbygda i 

forbindelse med offentlig ettersyn.  

Norconsult har på oppdrag for byggherren laget et forslag til mulig fortausløsning langs Flendalsvegen. 

Forslaget viser fortau langs Flendalsvegen fra krysset mot Bergevegen fram til krysset mot Grindbakken (se 

vedlegg C001). Løsning med separat gang- og sykkelveg slik det er regulert er utfordrende med hensyn til 

utnyttelse av tomtearealet, og med dagens terreng vil løsningen kreve til dels betydelig bruk av 

forstøtningsmur i nordre del av området mot Grindbakken. Basert på dagens terreng vil også en 

fortausløsning medføre noe behov for mur, men i et mer begrenset omfang.   

Løsningen på strekningen foreslås regulert som fortau. Dette begrunnes hovedsakelig i redusert 

arealbeslag, men det framstår også som hensiktsmessig da den tilstøtende Bergevegen er regulert med 

fortau. For eiendommene som berøres av den regulerte løsningen anses det som svært fordelaktig med 

hensyn til utnyttelse av eiendommene at det etableres fortau langs Flendalsvegen. Slik krysset mellom 

Flendalsvegen og Bergevegen er etablert framstår det som naturlig å etablere fortau videre nordover langs 

Flendalsvegen, da dagens gangvegtilbud sør for krysset er avsluttet inn mot krysset med en fortauslignende 

utforming.   

For å etablere fortau skal i utgangspunktet fartsgrensen være under 50 km/t, på strekningen er det skiltet 

50km/t. Trafikken forbi eiendommene er vurdert som lav i NVDB og det er oppgitt en ÅDT på 375 kjøretøy 

(andelen lange kjøretøy er angitt til 14%).  

Trysil kommune 

postboks 200 

2412 Trysil 

  

 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

2020/1367 5196157/2020-09-14 brev_Merknad - områdeplan Innbygda.docx 2020-09-14 
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Med bakgrunn i at det i utgangspunktet er 50 km/t på strekningen har det vært nødvendig å gjøre en 

vurdering av om trafikksikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. Den 18. juni ble det derfor gjennomført en 

befaring for å vurdere om det kan etableres fortau på strekningen. På befaringen deltok Innlandet 

fylkeskommune (ved avdeling for trafikksikkerhet), samt vegforvalter i Trysil kommune, byggherre, 

grunneierrepresentant for Trysil eiendom (naboeiendommen) og Norconsult. 

Innlandet Fylkeskommune ved avdeling for trafikksikkerhet har i etterkant av befaringen utarbeidet et kort 

notat (se vedlagt notat). I notatet angir de at en fortausløsning på strekningen er å anbefale da det bidrar til å 

bedre sentrumspreget og reduserer hastigheten på strekningen. Innlandet Fylkeskommune mener videre at 

man ved å legge opp til fortau vil bidra til at større andel av syklingen vil foregå i kjørebanen. 

Fylkeskommunene mener videre at det ikke er hensiktsmessig å justere fartsgrensen fra 50km/t til 40km/t, 

da denne bør være helhetlig for sentrum totalt sett.   

Løsningen som er vist på vedlegg C001 kan oversendes Trysil kommune i digitalt format for evt. 

innarbeidelse i reguleringsplanen.  

  

 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Hans Arne Sæbø   
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Bolig ferdig bygget

Boliger planlagt

Behov for mur, inntil 3 m høyde

Grøntrabatt, 2 m bredde

B01 2020-06-14 For info/kommentar hos eksterne parter HAS

Utkjøring ambulanse



FV 2172 Trysil bygging av GS veg rekkefølgebestemmelse leilighetsbygg.  

Utfordringer: 

Forslag til bygging av fortausløsning til alternativ for den GS veg som er gitt i oppdrag å bygge i 

reguleringsplan.  

Fakta: 

Fartsgrense 50 km/t.  ÅDT 375 

 

Ett leilighets bygg er bygget, av totalt 3 planlagt. 

Rekkefølge bestemmelse i reguleringsplan om å bygge GS veg, 3 meter avstand fra fylkesveg på 

strekningen der det er planlagt å oppføre totalt 3 leilighetsbygg.  

Reguleringsplanens føring, bygging av GS veg er ikke utført. 

Kommunen gir ikke ferdigattest på bygget som er oppført, før GS vegløsning er utført. 

Det er bygget noe «fortausløsning» foran det leilighetsbygget som er oppført. Bilde 1 og 2. 

Bilde 1 viser retningen mot sentrum, og parsell mot parkerte biler på stedet hvor ny løsning skal bygges. 

Bilde 3 viser startpunkt i nord for regulert GS veg.  

Status:  

Gjennomført befaring 18/6. Per L Hanstad (byggherre) Torgal Sætre (Grunneier repr Trysil eiendom) 

Veronica Snerten (Trysil kommune). Hans Arne Sæbø (Norconsult) +sommerstudent fra Norconsult, Marit 

Nyhuus, og Arne Skybak (IFK) 

Sett på foreslått løsning. Orientert om at reguleringsplan er styrede for tiltaket, men at IFK skal se på 

mulighet for at løsningen kan bygges som fortau. Det er hovedsakelig opp til planmyndighet i kommune, 

og også plan hos IFK, hvorvidt løsningen kan bygges som foreslått av utbygger, som fraviker fra det som er 

regulert. Vi på trafikksikkerhet gir kun en anbefaling om løsning.  



Anbefaling utfra TS (trafikksikkerhet):  

Fortau på strekning, selv med 50 km/t fartsgrense vil bidra til bedre sentrumspreg og utfra det påvirkning 

på fartsnivået på biltrafikken, til redusert hastighet. Trafikk av gående på fortauet vil bidra til dette. Ved 

fortau så vil mer av syklingen skje i blandet trafikk, med biltrafikken. Det korte strekket som vegen skal 

bygges over, og med en evt 3 meters avstand fra FV, vil bidra til at færre vil bruke GS vegen, hvis den 

bygges som GS veg med 3 meter avstand. Særlig er løsningen i krysset Bergevegen utfordrende med 

dagens utforming på sørsiden der GS veg ligger tett på fylkesvegen. Der det vil være uheldig avstand og 

stigning fra dagens løsning på sørsiden og opp til ny GS veg. 

Kommunen skal bygge fortau langs Bergevegen, som er endepunkt i sør for den vegløsning som er regulert 

her. Dette må sees i sammenheng med det som bygges av løsning langs Flendalsvegen.  

Det er ikke aktuelt å innfør fartsgrense 40. En fartsgrense endring må være helhetlig for sentrum totalt. 

Sentrum har i dag fartsgrense 50.  

Utfra trafikksikkerheten så kan foreslått løsning aksepteres.  

Planfaglig vurdering: 

Utfra planfaglig hensyn må allikevel saken vurderes planmessig av kommunen. Er det planmessig ønskelig 

for kommunen å ha fortausløsning fra kirken og nordover ?   

Rekkefølgekravet som er stilt i reguleringsplanen til utbyggingen, er et ansvar som kommunen har ansvar 

for å følge opp.  

Dersom kommunen går med på at det kan bygges annen løsning enn det som er regulert, er 

samferdselsavdelingen sin tilnærming at reguleringsplanen må endres. Dette fordi dette er gjeldende 

regulerte løsning, og dette er nedfelt som rekkefølgebestemmelse til de regulerte utbygninger på 

strekningen langs Flendalsvegen.  

Konklusjon:  

Det kan ikke bygges fortau med utgangspkt i gjeldende plan.  

Gang- og sykkelveg er nedfelt i rekkefølgekrav og inntegnet i plankartet.  

Bygging av den løsningen som blir valgt må skje i samarbeid med IFK ved at det etableres privat 

utbyggingsavtale for bygging i forbindelse med Innlandet fylkeskommune sin eiendom. 

 

Arne Skybak 
Trafikksikkerhetskoordinator 
Samferdsel 
Telefon: 47 63 88 75 
E-post: arne.skybak@innlandetfylke.no 
 

 

  
 

Innlandet fylkeskommune 

Telefon: 62 00 08 80 

www.innlandetfylke.no 

 



Knut Linstad
Gamlevegen 16
2420 TRYSIL

Trysil kommune
Postboks 200
2421 TRYSIL

U alelse i anledning ny sentrumsplan og atkomst  l utvidet Østmojordet barnehage

Som trysling  og  beboer i Gamlevegen,  vil jeg komme med et innspill l  planen om ny 
Østmojordet barnehage og atkomsten  dit.

Gamlevegen er en del av  av den gamle vegen mellom Innbygda og Nybergsund. Den er 
dimensjonert l bruk for beboerne i vegen. Lengst sør mot barnehagen er det  ikke bredde nok l 
at personbiler kan møtes trygt.   Den er ny g som gang og sykkelveg, sammenhengende fra 
Kvernbergvegen og l Innbygda. Den er stykkevis li  oppgradert de siste årene. Den har i flere 
omganger vært inne i offentlige diskusjoner som gang- og sykkelvei mellom Innbygda og Øråneset, 
men det har dessverre aldri bli  noen gang- og sykkelvei på hele denne  strekningen.

Gamlevegen er nå atkomst l de drøyt 20 eiendommene langs vegen, de siste årene med flere 
småbarnsfamilier, noe vi er veldig glade for!  Den er  også gang- og sykkelvei for de som er bosa  
på Søndre Moen og lengre ut i Ørådalen. Gamlevegen fungerer også som  gang- og sykkelvei fra 
sentrum l Østmojordet barnehage. Gamlevegen har stor biltrafikk morgen og e ermiddag av 
foresa e og ansa e l barnehagen. De e  siste punktet er absolu  ikke forenlig med standarden 
på vegen og belastningen for området den går gjennom. 

En utbygging av Østmojordet barnehage l dobbelt størrelse vil kunne  øke biltrafikken oppimot 
det dobbelte, og noe må gjøres i den anledning. Barnehagen ligger innerst i Gamlevegen, og det er 
ikke bra å trekke all trafikken gjennom  hele boligområdet  l en barnehage som ligger innerst i 
vegen.  Vi har de siste årene ha  Nysted barnehage langt inne i et boligområde, med all trafikken 
langs en smal veg dit. Det har heller ikke være bra. Nå har vi muligheten l å planlegge en bedre 
løsning for vår nye  og store sentrumsbarnehage på Østmojordet.  Informasjonsmøtet i 
kommunestyresalen la fram flere alterna ver, og jeg vi kommentere noen av dem.  

Alterna v 1. Toveis trafikk, full vegbredde  med fortau,  vil legge beslag på mye av eiendommene 
langs vegen. Trafikken blir stor, vegen blir re  og oversiktlig, og farten vil sannsynligvis øke. 
Gevinsten i trafikksikkerhet for alle gående og syklende vil ikke bli stor nok, og ulempene for de 
som bor langs vegen vil bli urimelig store. 

Alterna v 2. Enveis trafikk sørover med fortau og utkjøring l fylkesvegen i ny  kryss sør for 
Østmosvingen,  vil gi bedre oversikt, men sannsynligvis enda høyere fart.  De e alterna ver vil 
beslaglegge mindre areal av eiendommene langs vegen. 

Alterna v 3. Beste alterna v, både for Gamlevegens beboere, for gang- og  og sykkeltrafikken  l 
barnehagen og for  gang- og sykkeltrafikken fra Ørådalen mot sentrum.   

• Toveis trafikk for eiendommene langs Gamlevegen,  fortau langs vegen. Møteplasser kan 
redusere behovet for inngrep i eiendommene langs vegen.



• Gang- og sykkeltrafikk langs Gamlevegen l og fra barnehagen. 
• Gang- og sykkeltrafikk langs Gamlevegen l og fra fra Søndre Moen og Ørådalen. 
• Ingen biltrafikk gjennom Gamlevegen l og fra barnehagen.
• Ingen parkerings- eller stoppmuligheter for barnehagen innerst i Gamlevegen. 

• Ny veg l barnehagen, parallell gang- og sykkelveg, oppkjøring  sør for Østmosvingen.  All 
biltrafikk l og fra barnehagen henvises l denne vegen. 

Ny  kryss, aller helst ei rik g dimensjonert rundkjøring, kan plasseres re  nord for søndre  
gardsinnkjøringa l Østmo. Svingen kan re es ut, og overskuddsmasse kan brukes l å fylle opp 
dalsøkket nord for fylkesvegen.  Der kan rundkjøringa plasseres.  E erat nybrua i Nybergsund ble 
bygd, er det nesten ikke vogntog på vegen her på østsida. Det påvirker sikkert krav l størrelsen på 
ei  rundkjøring.  Kjørebanen kan trekkes li  vekk fra skråningen ned mot campingplassen. 50-sonen
må starte i forsvarlig avstand sør for  rundkjøringa.  Vegen må være klar den dagen en ny 
barnehage åpner.

Ledningsne et under gang-og sykkelvegen nord for campingplassen er visstnok avskrevet. Kanskje 
på de å få med noen gatelyspunkter fram l krysset med Moensvingen når det ikke skal graves 
mer der i overskuelig fram d?

Denne løsningen er fram dsre et.   Østmojordet ligger i gangavstand fra sentrum, og vil fort kunne
bli aktuelt for y erligere utbygging. Lia ovenfor Østmojordet er hogd ut, og er i kommunal plan 
antydet brukt l boligformål. Da vil de e vegalterna vet komme l ny e. Ingen biltrafikk herfra  vil
komme via søndre Moen eller Gamlevegen, men re  ned på fylkesvegen. Gang- og sykkeltrafikken 
vil allerede ha si  eget, trygge alterna v gjennom Gamlevegen. Fra d l annen dukker også 
temaet svømmehall opp. Østmojordet vil være innen gangavstand fra skoler og barnehager. Det 
kan kanskje være et godt tomtealterna v for å realisere drømmen om en svømmehall i Trysil,  når 
pengesekken vår en dag er fylt opp igjen.

Denne vegløsningen vil også gi en nødveg fra sentrum og sørover mot Nybergsund. 

Et ankepunkt mot  Østmojordet er selvfølgelig at det er et jorde, og det er ikke bra å bygge ned 
dyrket mark. Det  vil bli ei vurdering også her.  Mellom Innbygda og Nybergsund er det likevel 
fortsa  mange dekar med matjord som kan utny es bedre enn i dag. 

En båndlegging av Østmojordet forutse er  en god dialog og en rik g avtale med grunneier. 

2420 TRYSIL, den 15. september 2020

Med hilsen

Knut Linstad
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OMRÅDEPLAN FOR INNBYGDA – TRYSIL SENTRUM (SENTRUMSPLANEN)
INNSPILL ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

Destinasjon Trysil SA leder arbeidet med sykkelbasert reiselivsutvikling via prosjektet Trysil Bike Arena. Prosjektet
gav innspill til sentrumsplanen i første runde.
Et av de viktigste innspillene vi hadde i første runde er behovet for at det avsettes arealer til en bike park i sentrum. I
utkastet som er lagt ut til offentlig ettersyn ser vi ikke at dette er hensyntatt i tilstrekkelig grad. En bike park i
sentrum vil etter vårt syn være nødvendig infrastruktur for å skape attraktivitet blant sykkelgjestene til
sentrumsområdet, og næringsaktørene her.

En «bike park», med asfaltert pumptrack og flerbruksmuligheter for sykkel, skateboard, rulleskøyter og
sparkesykkel, vil kreve et areal på opp mot 2.500m2. Slike anlegg er permanente og vil ikke være egnet som mobile
løsninger. Arealene i Fladhagenparken (BUT 3, BUT 4 og BKT) vil derfor ikke kunne fylle dette behovet, da det vil
være i konflikt med helårig bruk eksempelvis med isbane vinterstid og arealer for arrangementer.

Vårt utgangspunkt var at vi ønsket en bike park lagt til Prestegardsjordet (GP1).
Alternativ 2 er at det avsettes arealer mellom brua og gangbrua (i hovedsak blå/grønnstruktur i nåværende plankart).
Se kart i vedlegg. Arealet kan nivåheves, trafikksikres mot bilveg i nord/øst og tilfredsstille de behovene et slikt
anlegg har. Gangvegen som går over området i dag kan enten inkluderes i selve anlegget, eller legges om sør for
området.

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Se vedlagte eksempelbilder på en kombinert bike park fra Hvalstad Aktivitetspark.

Trysil, 14.09.20

Olve Norderhaug
Trysil Bike Arena
Destinasjon Trysil SA
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