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Dato: 
20.03.20 

 
 
 
 
Planinitiativ i forbindelse med oppstart av planarbeid på eiendommen Storvegen 49 
i Trysil kommune  
 
Viser til tidligere henvendelse og korrespondanse og oversender med dette planinitiativ for 
Storvegen 49 i forbindelse med planlagt oppstartsmøte 26. mars.  
 
Planinitiativ ligger som vedlegg til denne henvendelsen. 
 
Med hilsen 
 
AREALTEK AS 
  
___________________ 
Hilde Smedstad 
Arealplanlegger 
 
Tlf: 930 69 363  
E-post: hilde@arealtek.no 
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Planinitiativ for Storvegen 49, Trysil kommune 

1. Formelle opplysninger 
• Oppdragsgiver: Sønsthagen Nedre AS v/ Cato Åslie og Håkan Stengrundet 

Epost: cato@fundamentgruppen.no, haakan@boligbyggern.no 
• Plankonsulent: Arealtek AS  

Kontaktperson Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil 930 693 63 

2. Planområdet og eiendomsforhold 
Planområdet er på ca. 1,6 daa og består av gbnr. 26/110 m.fl. Grunneier er Kai Haugen. Sønsthagen 
Nedre AS har opsjon på kjøp av tomta.   
 

 
Figur 1. Planområdets beliggenhet. Hentet fra InnlandsGIS 

3. Intensjonen med planforslaget 
Det planlegges for et leilighetsbygg med 28 leiligheter fordelt på 4 etasjer med parkeringskjeller i 
Trysil sentrum langs Storvegen.  
 
Leiligheten vil i størrelse varierer fra ca. 43 m2 til 84 m2. 
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Figur 2. Utbyggingsområde og forslag til ny bebyggelse 

 

4. Forholdet til kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan 
Utbyggingsprosjektet ligger innenfor område avsatt til sentrumsformål, nåværende, i gjeldende 
kommuneplan (2014-2025).  
 

 
Figur 3. Utsnitt fra gjeldende kommuneplan hentet fra InnlandsGIS 

Området ligger også innenfor eksisterende reguleringsplan for Sønstehagen Nedre vedtatt i 2008. 
Her er området regulert til kombinert formål; bolig/forretning/kontor/mv. og området ligger i 
overgangen mot område regulert til boligformål. 
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Figur 4. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan  
 
Kommunen er i gang med områdeplan for sentrum som forventes på høring våren 2020. Som 
grunnlag for sentrumsplanen er det utarbeidet en mulighetsstudie som synliggjør potensiale for 
utvikling og utbygging innenfor sentrum. Det legges til grunn at viktige føringer i den kommende 
sentrumsplanen for Innbygda også får betydning for detaljregulering for Storvegen 49.  

5. Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger langs Storvegen som er hovedvegen gjennom Innbygda.  
 
Planområdet består i dag av eksisterende bebyggelse i to etasjer med kombinert formål bolig og 
forretning. Det er gateparkering i front av bebyggelsen.  
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Figur 5. Utsnitt av eiendommen fra google maps 
 
Landbruk, natur og friluftsliv 
Planområdet ligger innenfor eksisterende sentrumsområde. Planforslaget kommer ikke i konflikt med 
landbruk, natur eller friluftsinteresser. 
 
Kulturminner 
Det er ikke SEFRAK-registrerte bygninger eller andre registrerte kulturminner innenfor planområdet 
som har begrenset utbredelse og er bebygd. 
 
Sted- og landskapstilpasning 
Planområdet ligger i overgangen mellom sentrumsfunksjon og boligformål. Terrenget stiger i bakkant 
av ny bebyggelse. Ny bebyggelse er planlagt med flere etasjer enn eksisterende bebyggelse, men i 
forbindelse med ny sentrumsplan vil det bli tilrettelagt for fortetting og urbanisering i store deler av 
sentrum.  
 
Trafikk 
Fylkesveg 2172 Storvegen er fylkeskommunal (fv. 2172). Inn mot sentrum er ÅDT på 3100 mens 
sørover har ÅDT falt til 1650. Fartsgrense er 50 km/t 
Deler av planområdet ligger innenfor rød og gul støysone. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
Området er tidligere bebygd. Det foreligger ikke indikasjoner på at området er særlig utsatt eller at 
tiltaket vil være utgjøre en fare for omgivelsene. Detaljer rundt samfunnssikkerhet og beredskap 
ivaretas i ROS-analyse for området. 

6. Krav om konsekvensutredning 
Formålet med KU-forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer og tiltak (§1). 
 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål med krav om regulering før 
utbygging, Gjeldende reguleringsplan for området viser området som kombinert formål hvor bolig er 
et av underformålene. Det legges til grunn at planforslaget, med etablering av boligblokk, er i tråd 
med arealformålet og ikke utløser krav til konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning 
§§1, 6 og 8. Det vurderes at planens virkning på miljø og samfunn ikke vil være til vesentlig ulempe 
eller endres vesentlig sammenlignet med hva som er akseptert gjennom eksisterende arealbruk. 
Relevante tema som trafikksikkerhet, barn og unge, støy, samfunnssikkerhet mv. vil bli utredet og 
beskrevet nærmere i planbeskrivelsen slik at man oppfyller formålet med KU-forskriften; sikre at 
hensynet til miljø og samfunn blir tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet.  

7. Behov for utredninger og avklaringer  
På bakgrunn av dialog med kommune og ut fra overordnede føringer og retningslinjer legges det på 
nåværende tidspunkt til grunn at følgende forhold må avklares og/eller utredes nærmere i 
forbindelse med planarbeidet: 

• Støy fra fylkesvegen 
• Overvannshåndtering 
• Parkeringskrav 
• Avgrensning og tilpasning mot fylkesvegen 
• Etablering av gang-/sykkelveg 
• MUA og lekeareal i tilknytning til prosjektet 
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8. Varsel og medvirkning 
Dette er en mindre reguleringsplan. En anser ikke at det er behov for medvirkning utover varsling og 
høring av planforslaget som er minstekravet i henhold til plan- og bygningsloven.  
 
Regionale myndigheter og naboer varsles på ordinært vis. 

9. Samfunnsnytte 
Det anses at prosjektet vil gi en positiv samfunnsnytte. Det er behov for flere boenheter i Innbygda 
og etterspørselen etter leiligheter er stor, både i leiemarkedet for sesongarbeidere, men også for 
fastboende som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet.   
 
Det vurderes at tiltaket vil være i tråd med ønsket fortetting og utvikling av sentrum, og bygge opp 
under intensjonene i den kommende sentrumsplanen. 
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