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Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Offentlig ettersyn 
 
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har i møte 17.06.2020 vedtatt å legge 
Områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum ut til offentlig ettersyn. 
 
Planområdet omfatter Trysil sentrum med omkringliggende boligområder på begge sider 
av Trysilelva. 
 
Formålet med områdeplanen er å legge til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av 
Innbygda – Trysil sentrum, som stimulerer til utvikling og investering i sentrum og som 
styrker sentrum som forretnings- og handelssted, som et godt bosted, som arbeidssted og 
som er attraktivt for besøkende. 
 
Planforslaget legger til rette for utvikling av sentrumsområdet med arealer for forretning, 
bolig, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig 
grøntareal, parkering og teknisk infrastruktur. Videre vises arealer for både nye og 
eksisterende boligområder (både frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse) og offentlig tjenesteyting (barnehager, skoler, 
helse- og omsorgsinstitusjoner). 
 
Planforslaget viser videre samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (bl.a. veger, gang- og 
sykkelveger/fortau, torg/gatetun, parkeringshus/parkeringsplasser) og grønnstruktur (bl.a. 
friområder, parker, turdrag). Det er foreslått hensynssoner for bevaring av kulturmiljøer og 
friluftsliv, og flomsoner er vist. 
 
Større nye tiltak som foreslås er rundkjøringsløsning på vestsiden av Trysilelva nord for 
Trysil-Knut Hotell, ny sentrumsbarnehage på Østmojordet og gang- og sykkelbru over 
Trysilelva ved Sørhusholmen. 
 
Planforslaget er tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.trysil.kommune.no under 
tema kunngjøringer. Planforslaget er også tilgjengelig for gjennomsyn ved Servicetorget i 
Trysil Rådhus. 

http://www.trysil.kommune.no/


 
Høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@trysil.kommune.no eller per post til 
Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. 
 
Høringsfrist er 15. september 2020. 
 
 
Med hilsen   
 
Bjørn Tore Bækken 
Plansjef 
Tlf. 47 47 29 59 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
 
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket 
2020/1367. 
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