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Høringssvar

Innspill til områdeplan for Trysil sentrum (sentrumsplanen).
Vi leser av rådmannens innstilling i høringsutkastet, at vårt innspill i første runde ikke har blitt tatt til følge. Vi
ønsker fortsatt at eiendom 33/474 skal omreguleres fra grav – og urnelund til boligformål. Vi mener at premissene
som er benyttet for avslaget ikke er korrekte, og at alternative løsninger ikke er fullt ut drøftet.
I forbindelse med etableringen av gangveg langs Bergevegen, hvilket vi fortsatt stiller oss positive til, foreslo vi et
makeskifte med kommunen gjennom erverv av eiendom 33/474. Dette kunne ikke etterkommes den gang pga at
eiendommen var regulert til grav- og urnelund, men det ble gitt innspill om at vi burde fremme saken om
omregulering av 33/474 når sentrumsplanen skulle revideres. Vi mener fortsatt at makeskifte gjennom erverv av
denne eiendommen er den beste løsning for begge parter, da ekspropriering bør være siste utvei for en kommune.
Når det foreligger et alternativ til ekspropriering oppleves dette som et overgrep fra kommunens side, som både blir
dyrere for kommunen og som reduserer vår mulighet til boligutvikling på eiendom 33/218 pga utnyttelsgraden, som
blir redusert pga. ekspropriasjonen.
Ved et erverv av eiendom 33/474 ønsker vi å utnytte eiendom 33/218 og 33/474 til fortetting i sentrum gjennom ny
boligbebyggelse, som også er et av delmålene nevnt i plandokumentet.
Vi bestrider også at eiendom 33/474 og 33/8 nord for Ørnsminde egner seg til gravlund, og etterspør samtidig
dokumentasjon om det reelle behovet. Vår oppfatning er at den heller ikke er egnet til formålet, da den består av en
bratt skråning ned mot vår tomt. I henhold til Forskrift til lov om gravplasser, Kapittel 1 §2 skal det etableres en
buffersone mellom gravplassareal og naboskap. Gravplass skal samtidig skjermes mot støy i samsvar med gjeldende
retningslinjer. Dette arealet vil få overhøyde inn mot vårt uteområde/hage og dermed vil det bli svært vanskelig å
skjerme mot støy eller opprette en effektiv buffersone.
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Forskriften sier også i §7 avsnitt 2 at gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming.
Det skal være god fremkommelighet for båreprosesjon, publikum og teknisk utstyr til alle gravfelt. Gitt
høydeforskjellen på området ser vi ikke at dette lar seg etterkomme, da byggteknisk forskrift (TEK17) i §8-7 sier at
«Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning
enn 1:15. For hver 1 m høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m.» Høydeforskjellen fra
Ørns Minde opp på haugen er i dag 5 meter over 28 meter.
Eiendom 33/474 var opprinnelig ikke en del av Trysil kirkegård, men ble innlemmet som et resultat av et makeskifte
kommunen gjorde på 2000-tallet med arealer øst for Liavegen. Formålet på eiendommen var fram til dette regulert
til boligformål. Kommunen regulerte eiendommen til grav- og urnelunden, uten at Forskriften til lov om gravplass
er oppfylt.
I høringsdokumentet står det at det er svært begrenset areal til formålet grav- og urnelund rundt Trysil kirke. Vi
mener at kommunen her bør vurdere og finne andre, moderne løsninger som er mindre plasskrevende, spesielt
ettersom vi mener at arealet uansett ikke er egnet, og at opprettholdelse av dette derfor er ulogisk. Tilgangen til
arealet fra kirkegården er også pr i dag blokkert av Ørnsminde, som bør vurderes bevart som kulturminne. Dette bør
utredes.
Eiendomsgrensen mellom 33/218 og 33/474 går pr i dag i en unaturlig bue, istedenfor rette linjer. Dette
vanskeliggjør vår mulighet til tomteutnyttelse og bygging inntil tomtegrensen.
Flere av delmålene i sentrumsplanen tilsier at kommunen her bør etterkomme vårt ønske.
Sentrumsplanen skal:
-Legge til rette for utbyggere og de som ønsker å utvikle sentrumsarealer, slik at de gis mulighet til å realisere sine
planer innenfor gitte rammer.
-Definere og avgrense sentrumskjerneområdet for tettere boligbebyggelse.
-Styrke og videreutvikle Innbygdas identitet gjennom å ivareta viktige deler av den eldre bebyggelsen (Ørns Minde)
samtidig som man åpner for fortetting og fornying.
-Sikre gode og varierte boligtilbud.
Mvh,
Anne N. Sætre og Olve Norderhaug
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