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Svar på spørsmål om deltakelse på årsmøte i Fageråsen 
hytteeierforening 
 
Det vises til forespørsel mottatt 23.03.22 om deltakelse fra Trysil kommune på årsmøtet i 
Fageråsen Hytteeierforening fredag 15. april 2020. 
 
Det er ønskelig at noen fra kommunen kan svare på spørsmål om Fageråskjølen da det 
opplyses at det er stor uro rundt utbyggingsplanene i dette området. 
 
Trysil kommune har nylig lagt forslag til detaljreguleringsplan for Fageråskjølen ut til 
høring, med høringsfrist 20.mai 2022. Alle plandokumentene er tilgjengelig via 
kommunens hjemmeside, og all berørte grunneiere/naboer er tilskrevet om dette. I tillegg 
har en rekke myndigheter og organisasjoner, inkludert Fageråsen Hytteeierforening, også 
fått dokumentene tilsendt. Her framkommer også den prosessen som har vært 
gjennomført hittil i dette planarbeidet. 
 
Fageråskjølen ble gjennom vedtaket av Kommuneplanens Arealdel i 2014 lagt ut til 
framtidig område for fritidsbebyggelse. Som sikkert Fageråsen Hytteeierforening kjenner til 
frarådet kommunens administrasjon den gang å åpne for en utbygging av Fageråskjølen. 
Kommunestyret sa imidlertid ja til planene, og da må vi fra administrasjonens forholde oss 
til det. Nå har utbygger utarbeidet et planforslag for dette området som nå er lagt ut på 
høring. 
 
Trysil kommune har dessverre ikke mulighet til å delta på årsmøtet i hytteeierforeningen 
den 15.04, men mener at de spørsmål vi kan svare på nå finnes det svar på i de utlagte 
plandokumentene. 
 
Dersom det vil være spørsmål om selve gjennomføringen av utbyggingen, hvorfor de ulike 
løsningene er valgt, og om det er mulig å endre på ting i planforslaget vil det være 
utbygger som er best til å svare på slike spørsmål. Dersom dette er ønskelig må 
henvendelsen rettes til utbyggerselskapet Trysil Invest As v/Bjørn Karlsen. 
 



Dersom Fageråsen Hytteierforening etter å ha satt seg inn i planforslaget har ting de 
ønsker å ta opp direkte med Trysil kommune stiller vi oss positive til et møte med 
hytteeierforeningen i løpet av høringsperioden. 
 
 
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 
2020/166. 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Jan Sævig Postboks 200 2421 TRYSIL 
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