Fra Trysilfjell Hytteeierforening
v/styreleder Halvor Stormoen
Til Trysil kommune

23.mai 2007

HØRINGSKOMMENTAR REGULERINGSPLAN FOR HC 1512 HÅVI-SKIHYTTA
Trysilfjell Hytteeierforening har ca 500 frivillig betalende medlemmer, og representerer hytteeierne på
sydsiden av Trysilfjellet.
Vi har gått gjennom forslaget, og vil komme med følgende kommentarer som berørte:
•

De 33 hyttene på HC 1512 kan få gode løsninger innenfor forslaget. Vi legger vekt på at
byggeskikkveileder gis en klar forankring, helst mer enn bare veiledende. Det må også legges
vekt på en miljøprofil i selve byggeperioden, med minst mulig sår og skader i terreng, og mulighet
for reaksjon ved avvik.

•

De øvrige hytter nær Fjellveien får en stadig større trafikkbelastning, både med støy og støv.
Anleggstrafikk har nå gått i Fjellveien i 30 år. Dette gir ofte tungtrafikk før kl 0700 om morgenen
med både maskiner, tunge lastebiler og betongbiler som drar opp bakkene. Det er lite forenlig
med feriefølelse for hytteeierne. Vi beklager derfor at utbyggingsrekkefølgen skjer ved stadig
påklatting, og ikke etter en helhetlig plan, som kunne gitt allerede utbygde områder ro og mindre
belastning, både i anleggsperioden og ved senere bruk.

•

For å bøte på belastningen omtalt i forrige punkt, ber vi om at følgende hensyntas, helst som
rekkefølgebestemmelser før nye anleggsarbeider starter:

Fjellveien gis fast dekke før mer utbygging. Dette demper både støy, støv og klin. Støvet er nå
i ferd med å drepe den urørte naturen på begge sider av veien i stor bredde.

”Støyskjerm” som er anlagt ved den nye undergangen for skiløypa ved kryssing av Fjellveien
rett nord for Gamle Vestbyveg gjøres høyere og lenger.

Renovasjonsordning må bedres. THF har i mange år arbeidet for et nytt mottak med
søplecontainere ved bommen ved innkjøringen til området. Denne må på plass, og
containerne ved Fjellveien/Elgveien fjernes. Disse gir både støy (slamring med luker og ved
heising/tømming), lukt og mye ekstra trafikk.

•

Traceer for vann/avløp osv gjøres mest mulig skånsomt, med komplett terrengbehandling og
vegetasjonsdekke som en del av anlegget. Vi opplever nå at flere store inngrep står uten
sluttbehandling i flere år. Det gir ikke trivelige turforhold sommerstid.

Vi beklager at kommentarene kommer noen dager etter fristen, på grunn av mange helligdager og
inneklemte fridager.

Med vennlig hilsen

Trysilfjell Hytteeierforening

Halvor Stormoen

