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Hei Maren
Viser til telefonsamtale i dag.
Vi skal gjøre vårt beste for å få saken med til UBA møtet i september.
Vi trenger som avtalt bistand til følgende fra dere for å få saken ferdig:
-Sosi-data for omlegging av adkomstvei fra V3.
-Det fremkommer av bestemmelsenes § 4.11 at UA5 er felles for BK6-11. Vi trenger et arealregnskap
som viser at kravet i uteopphold i § 3.1 kan oppfylles selv om UA5 reduseres med 94m2:
«Innenfor BK6-12 skal det avsettes min. 80 m2 uteoppholdsareal per boenhet, hvorav min. 40 m2 skal
ligge i hvit støysone. Inntil 15 m2 per boenhet kan løses på balkong.»
-Dersom ny adkomst tar en regulert p-plass må det også suppleres med et regnskap på p-plasser som
bekrefter at dette ikke kommer i konflikt med krav til P-plasser.
Vi trenger dette materialet så fort som mulig, senest ila mandag.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
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Hei

Vi sendersom tidligere avtalt et kort notat som redegjørfor endringeretter at sakhar vært opp til
politisk behandling.Vi håper med dette at foreslåtte endringerkan implementeresifm ny
klagebehandling,slik at innsendtendringav planen endeligkan vedtas.
Endring2
Eierav eiendom147/107ønskerå flytte adkomsttil sin eiendomvia V3 noe lengerøst enn hva som
tidligere er planlagt.Vedlagtsituasjonskartfor gbnr 147/107 viseren skisseav innkjøringenfra V3 til
sin eiendom,slik at senter på avkjøringvil bli liggendeca 2 meter fra hushjørnetsom liggernordøst
(sevedlagtsituasjonskart).
Vi vurderer at forskyvingav innkjørselikke vil ha noen konsekvenserav betydningfor planen.
Endring3
Vedlagtliggerskissesom med påførte arealerfor ny avkjøringtil gbnr 147/63. Adkomsttil tomt gbnr
147/63 søkesløst ved at eiendommenkoblespå regulert felles adkomstveiV3. Avsattarealet for
innkjøringtil gbnr 147/63 er i gjeldeneplan en del av felles uteoppholdsarealf_UA5med ca 90 m2,
samt et lite arealsom berøreformål f_G11med ca 4 m2. Dette arealet søkesomdisponertog tillagt
reguleringsformålvei. Til sammenvi ny veitrasetil gbnr 147/63 berøre 94 m2 av annet formål som
må omdisponeres.
Vedlagtmail viserat Trysilhushar kommet til enighetmed grunneierom denneløsningen.
Vi vurderer det til å væreminimalt regulert uteoppholdsarealsom konverteres(94 m2). Arealetsom
konvertereser vurdert ved at beliggenhetenligger adskilt fra resterendebebyggelse,og grensertil
veier på 3 av 4 sider.I den sammenhengvurderesarealet derfor til å ikke innehasærligverdifullt
uteoppholdskvaliteteri form av rekreasjonsmuligheter.Arealet er avsatt til snøopplagog må derfor
være åpent. Det er rikelig tilgjengeligfelles utearealfor BK6-11 i planen,slik at endringav formål
vurderestil å ha minimalekonsekvenser.Gjenværendeareal av f_UA5vil være tilstrekkeligfor å
ivareta funksjonenfor snøopplag.
Ta kontakt om det skulleværenoen spørsmålrundt saken.Vi ber om å holdesløpendeorientert i
videre behandlingav saken.
Med vennlig hilsen
Maren Lier Jensen
Prosjektutvikler
Trysilhus Sørøst AS – et selskap i Trysilhusgruppen
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