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Referat fra møte mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 1. juli 
2022 
 
Følgende hytteeierforeninger var representert 

- Røbuknappen 
- Trysilsetra 
- Bjønnåsen 
- Ryskdalen.... 
- Trysilfjellet 
- Hoelskogen 
- Fulufjellet hyttegrendelag 
- Trysilfjellet sør 
- Ryskdalen og Solberglia 
- Fageråsen 
- Hollåsen 
- Storbekkåsen 
- Sennsjøvika 
- Bittermarka 

 
Fra Trysil kommune deltok:  
Ordfører Erik Sletten, kommunedirektør Jan Sævig, kommunalsjef Britt Støa, plansjef 
Bjørn Tore Bækken, leder for kommunikasjonsavdelingen Harald Nyberg. I tillegg deltok 
Bjørn Erik Jønsberg og Stig Ola Johansen fra SØIR, samt Ida Dyreng fra Destinasjon 
Trysil.   
 
Informasjon fra SØIR  
SØIR synes det er veldig viktig og nyttig med slike møter. De har jobbet mye med 
kildesortering på fritidsrenovasjon. Nasjonale krav fra 2030 er at man skal gjenvinne 60% 
av avfallet. SØIR ligger i dag på 43%. Totalt får man inn 2400 tonn restavfall. 31 % av 
avfallet kommer fra fritidsrenovasjon og det er viktig for å få opp gjenvinningsgraden på 
dette avfallet.  



De legger opp til at alle som har hyttefelt skal få sortert på en eller annen måte, enten 
nedgravd eller gjennom kontainere. Det er en fordel med nedgravd løsning av flere 
årsaker, men også dyrere. SØIR tar halvparten av kostnadene ved en slik løsning. De kan 
ikke ha komplette løsninger på alle hyttefelt og det er behov for oppsamlingsplasser i noen 
områder. I Trysilfjellet og Fageråsen er det enighet om 11 områder og disse er det levert 
byggesøknader på nå. Flere tas suksessivt utover året. Det blir sendt ut nyhetsbrev fra 
SØIR og han oppfordrer alle til å melde seg på disse digitalt via denne lenken:  
 
https://soir.no/motta-nyhetsbrev-soir-pa-e-post/ 
 
Når det gjelder gjenvinningsstasjonen på Mosanden ser de på om den kan ha åpent på 
søndager istedenfor lørdager som i dag. De tar gjerne imot innspill på dette fra 
hytteeierforeningene. De går også i dialog med hytteforeningene om hvilke typer moloker 
man ønsker i forhold til den estetiske utformingen.  
 
Spørsmål fra Hoelskogen:  
Hyttefelt må ta kostnaden sjøl – mens alle kan kaste. Viktig at kostnadene blir fordelt 
mellom alle foreningene.   
 
Stig Ola Johansen: Det er viktig at hytteforeningene blir enige om hvor de skal kaste. Det 
er også viktig at det blir en løsning som flest mulig blir fornøyde med. SØIR er interessert i 
en god dialog på dette.  
 
Erik: Dette blir kjempebra og en god renovasjonsordning er noe alle har ønsket seg.  
 
Aktuelt fra Destinasjon Trysil 
Daglig leder Ida Dyreng presenterte seg sjøl og sin bakgrunn. Hun kommer fra Elverum og 
har tilbrakt mye tid i Trysil fra barndommen av. Hytteeierne er veldig viktig for Trysil og en 
bidragsyter til lokal verdiskapning. I DT er det 8 ansatte med ulike oppgaver og 
ansvarsområder. Trysil er en høyt anerkjent destinasjon innenfor reiselivet i Norge. DT har 
over 200 medlemsbedrifter. DT jobber innenfor disse hovedområdene: 
 
- markedsføre helårlig turisme 
- sykkelsatsing 
- levende sentrum  
- arrangement både store og små 
- digitalisering  
- støtter utvikling gjennom ulike prosjekter 
- kompetansehevende tiltak 
 
Nå holder de på med å utvikle en app som heter Mitt Sted og hytteeierne er 
hovedmålgruppen for denne. Den ligger ute i appstore og kan lastes ned der. Den er 
under utvikling så det blir endringer på denne underveis. Hun oppfordrer alle til å laste den 
ned og legge inn sine egne preferanser som hvor man har hytte, hvilke interesser man har 
og få forslag på aktiviteter basert på dette i appen.  
Tanken er at man skal få en fullstendig oversikt over det meste som skjer i Trysil og 
informasjon på ett sted. Den lanseres fullt ut ved årsskiftet.  



DT vil også gjerne ha med hytteeierforeningen som medlemmer og det koster 3000,- i 
året. Da har man full tilgang til DTs kanaler.  
 
Bemanning innenfor helsesektoren i Trysil – kan hytteeiere bidra?  
Kommunalsjef for helse og mestring Britt Støa, informerte om at Trysil som mange andre 
kommuner, sliter veldig med å rekruttere helsepersonell. Sektoren har en del godt voksne 
ansatte og prøver å jobbe med heltidskultur. Men man ser nå at det er veldig få søknader 
på ledige stillinger. Kommunen håper derfor at det sitter noen hytteeiere der ute som kan 
tenke seg å bidra, enten permanent eller noen uker om sommeren. Det er noen tilfeller av 
det i dag og det er veldig kjærkomment, men det er et sterkt ønske om flere. Kommunen 
ønsker en bedre dialog med dere i forhold til dette. Som ferievikarer er også ungdom og 
studenter velkomne til å søke hvis sommeren i Trysil blir litt lang.  
 
Erik: Hytteeierne er en ressurs for oss og det ønsker også hytteeierne å være. Gitt at det 
finnes noen ressurser hos dere som kan bidra, er vi veldig glade for om dere kan spre 
budskapet. 
 
Lena: Da er det fint om dere kan ha noe skriftlig som sendes oss som vi kan distribuere 
videre.  
 
Britt: Det er vanskelig å lage noe skriftlig på kort varsel før ferien, men vi ser på en 
brosjyre som kan sendes ut etter ferien. Ledig stilling som sommervikarer ligger ute på 
kommunens hjemmesider i denne lenken: 
 
https://www.trysil.kommune.no/aktuelt/ledige-stillinger-sommervikarer-i-helse-og-
omsorg.3247.aspx 
 
Kommentar i chatten:  
Det er et selskap som heter Gammel Nok som har pensjonert helsepersonell (og folk fra 
50+). Om jeg får hennes kontaktdetaljer kan jeg sette henne i kontakt med dem. 
 
Det er Jane Berit Hoel, avdelingsleder på innleiekontoret som er kontaktperson på 
sommervikarer: jbh@trysil.kommune.no eller telefon: 4895 6540.  
 
Innsendte spørsmål:  
Rørbuknappen mener at vannstanden i Osensjøen ikke ligger innenfor 
konsesjonsvilkårene og lurer på om kommunen har noen påvirkningsmulighet på dette. 
 
Plansjef Bjørn Tore Bekken informerte om at konsesjoner av denne typen er kompliserte 
saker. For Osensjøen ble den sist revidert i 1999. Da var det også et tema om vannstand i 
forhold til båtliv rundt sjøen. Da ble det fastslått en min og maksimumshøyde gjennom 
sommeren. Det er vårt inntrykk at regulanten i hovedsak har holdt seg innenfor dette 
regelverket. Regulanten beregner nok dette ut i fra sannsynlighet og det er vanskelig å 
forutse hvis det blir veldig lite nedbør og at det da kan komme under fastsatt minimum.  
 



Røbuknappen: De bygde ny brygge i 2019 og fikk da de gamle måten å beregne på. Fikk 
ikke dette til å stemme i forhold til høyden på brygga da vannet lå veldig høyt. De tok 
kontakt på nytt og fikk da den nye måten og beregne på og da ble det 23 cm forskjell.  
 
Bjørn Tore: Hvis det er slik, så er det i tilfelle i strid med konsesjonsvilkårene. Kommunen 
har liten påvirkningsmulighet og det er NVE som skal påse at regulanten overholder 
konsesjonen. Oppfordrer dere til å ta kontakt med regulanten. Hvis dere ønsker at 
konsesjonsvilkårene bør endres er det en tung materie.  
Det har også vært en henvendelse fra båtforeningen om dette. Hvis kommunen skal 
involveres i endring av konsesjonen blir det mange hensyn som må vurderes ikke bare 
båtlivet på sjøen.  
 
Erik: Inviter til et møte med NVE og GLB så kan kommunen gjerne delta der. Kommunen 
tar ikke stilling til saken, men kan bidra til at det kommer i stand et møte.     
 
Trysilsetra: 
Internt i Trysil finnes det nesten ingen offentlig kommunikasjon. Transport til aktiviteter 
både vinter og sommer må foregå med privat bil. Hvilke planer har kommunen/Skistar for å 
utvide kollektivtilbudet? 
 
Erik: Offentlig kommunikasjon i Trysil er for dårlig. Kollektivtrafikken er også en enorm 
utfordring med vårt areal. Det er fylkeskommunen som i hovedsak har ansvaret for 
offentlig kommunikasjon. I kommunen er det startet et mobilitetsprosjekt i samarbeid med 
andre for å se på hva som kan gjøres for å forbedre dette. Hva som kommer ut av det er 
det for tidlig å si noe om ennå.  
 
Leveransene fra Elvia til Trysilsetra har vært særdeles ustabile med mange strømbrudd. Vi 
vet at det har vært dialog mellom kommunen og Elvia for å bedre dette. Hva er status på 
arbeidet? 
 
Erik: Det er noen områder i Trysil som har hyppigere utfall enn andre. Elvia har satt av 4-
500 millioner for å bedre situasjonen og de er godt i gang. Trysilsetra er et av de 
områdene der det er flest utfall. Det har vært bedre siden januar, men det har vært noen 
utfall igjen i juni som dels skyldes uvær og torden. Vi dokumenterer problemene sammen 
med Jens Herra i Trysilsetra og følger opp ovenfor Elvia.  
 
Hoelskogen: Vi har hatt 15 utfall siste halvår og det er samme problemene for oss. Det går 
ut over infrastruktur i hytteområdet med vann etc. 
 
Erik: Det er bare å melde dette inn til oss på en skikkelig måte. Elvia tar dette på alvor, 
men vi må være nøye på dokumentasjonen ovenfor dem. Vi må bare stå på videre 
framover.  
 
Hvilke planer har kommunen for å utvide løypenettet for langrennsski i Trysil kommune. 
Hvilke samarbeid forgår med Skistar og andre organisasjoner? 
 



Jan: Skiløypene i Trysil er i all hovedsak driftet av frivillige organisasjoner. Rundt fjellet er 
det et samarbeid mellom Skistar og Trysilfjell Utmarkslag. Kommunen har ikke noen rolle i 
dette. Spill på lag med grendeutvalget i Vestby eller kom i dialog med Utmarkslaget eller 
Skistar.  
 
Standarden på Vestbyvegen er uforsvarlig og direkte trafikkfarlig. Hytteeier foreningen er 
kjent med at Trysil kommune har meldt inn fast dekke som prioritet nummer 1 til Fylket, 
men fått avslag på dette. Vi ser at det blir gjort noe vedlikehold, men dette er kun 
«nødhjelp» og vedlikeholdet må økes for å få en trafikksikker vei. Hva gjør kommunen for 
å bedre veistandarden? 
 
Erik: Vi har en del dårlige veier i Trysil og i hovedsak er dette fylkesveier. Vestbyveien er 
en av de vi har prioritert høyest i Trysil. Kommunen prioriterer inn til fylket og ønsket er fast 
dekke på flere veier. Kommunen har ikke fått gjennomslag for sine ønsker og prioriteringer 
de senere årene. Det er allikevel tyngre vedlikehold av veiene enn det var før. Vi prøver å 
henge på fylket så godt vi kan og det er viktig at vi får innspill fra dere som kan gjøre 
tyngden i argumentasjonen bedre. Fylkeskommunen på sin side har ikke nok midler til å 
ivareta alle. 
 
Neste møte blir i slutten av desember og kommunen kaller inn til dette i god tid.   
 
God sommer! 
 
 
Med hilsen   
 
Harald Nyberg 
Avdelingsleder 
Tlf. 91 79 69 99 
 
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. 
 
Vedlegg: 
1 Destinasjon_Trysil_Presentasjon_hytteeierforeningene_sommer_2022_  

 
Sendt til: 
Bittermarka hytteeierforening     
Bjønnbekkmora hytteeierforening     
Bjønnåsen hytteeierforening     
Brattegga hytteforening     
Elgshøen hytteforening     
Fageråsen hytteeierforening     
Fulufjellet hyttegrendelag     
Gressgarn hytteforening     
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Grylla hytteeierforening     
Hoelskogen hytteforening     
Hollåsen hytteeierforening     
Kvernåa hytteforening     
Lektninga hyttelag     
Lyngbakken hyttefelt     
Norges hytteforbund     
Osensjøen hytteforening     
Rundhøa hytteforening     
Rysjølia hytteforening     
Ryskdalen og Solberglia hyttevel     
Røbuknappen hytteforening     
Sennsjøvika hyttevel     
Skardliskogen hytteforening     
Trysilfjell hytteeierforening     
Trysil- Knuts fjellverden hytteforening     
Villroa Vel     
Trysilsetra hytteeierforening     
Storbekkåsen Hyttegrend     

 
Eksterne kopimottakere: 
Bjørn Tore  Bækken Postboks 200 2421 TRYSIL 

 
Interne kopimottakere: 
Erik Sletten Ordførerens kontor 
Jan  Sævig Kommunedirektøren 
Britt  Støa Sektor for helse og mestring 
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