
          
 

SAKSFRAMLEGG 

Reguleringsplan for Kvitåvatn Øst - H2 i kommunedelplan Gausta-Rjukan - 2. 
gangs behandling 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Samfunn- og miljøutvalget 34/20 27.05.2020 
Kommunestyret 79/20 10.06.2020 

 
Behandling i Kommunestyret – 10.06.2020:  
 
Jan Olaf Opsahl (AP) fremmet forslag om å fjerne pkt.6 i innstillingen. 
  
Votering 
Hele innstilling fra Samfunn og Miljøutvalget ble enstemmig vedtatt. 
  
  
  
  
Opsahl sitt tilleggsforslag ble votert over. 
Opsahl sitt tilleggsforslag falt med 12 (5 H / AP / FRP) mot 13  stemmer.  
  
Samfunn og miljøutvalgets innstilling ble vedtatt. 
  
  
  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret – 10.06.2020  
 
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-11 og 12-12 
«Detaljreguleringsplan for Kvitåvatn Øst – H2» i kommunedelplan Gausta-Rjukan med følgende 
endringer:  
  
1.Hyttetomtene nr. 26, 27, 28 og 29 tas ut av reguleringsplanen (oransje markering på kart) 
2.Arealformålet til overnevnte tomter endres fra Fritidsbebyggelse-frittliggende til Naturområde, 
og tomtearealene innlemmes i GN2 (grønn skravur på kart).  
3.Skiløypetraséen langs GN2 legges om slik at den ikke kommer i konflikt med vannspeilene i 
naturområdet (grønn markering på kart).  
4.Det etableres et smalt grøntområde på min. 2 meter mellom tomt nr. 4 og tomt nr. 5 for 
passasje/gangveisforbindelse mellom kjørevei SKV4 og naturområde GN1 (fiolett markering på 
kart) 
5.Skiløypetrasé BST flyttes lenger mot vest, slik at ytterkanten på skiløypa blir liggende ca 8 
meter fra eksisterende hytter (rosa markering på kart).  

 

TINN KOMMUNE 
Arkiv:     3080 

Saksnr.:   2019/2447-29 

Saksbeh.: Hege Søstrand Bu 

Dato:       14.05.2020  



2 
 

6.Endringen i skiløypas plassering gjør det nødvendig å justere byggegrensene på nye 
hyttetomter i vest for å opprettholde avstanden til skiløypa (blå stiplet strek på kart). Endringen i 
skiløypetrasé kan også gjøre det nødvendig å slå sammen to av de nye tomtene langs skiløypa 
  
Endringene er markert på kartet.  
Kartet må ses på saksfremlegget. 
  
  
  
  
  
 
Behandling i Samfunn- og miljøutvalget – 27.05.2020:  
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  
  
 
 
Vedtak i Samfunn- og miljøutvalget – 27.05.2020  
 
 

  
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-11 og 12-12 
«Detaljreguleringsplan for Kvitåvatn Øst – H2» i kommunedelplan Gausta-Rjukan med følgende 
endringer:  
  
  
1.Hyttetomtene nr. 26, 27, 28 og 29 tas ut av reguleringsplanen (oransje markering på kart) 
2.Arealformålet til overnevnte tomter endres fra Fritidsbebyggelse-frittliggende til Naturområde, 
og tomtearealene innlemmes i GN2 (grønn skravur på kart).  
3.Skiløypetraséen langs GN2 legges om slik at den ikke kommer i konflikt med vannspeilene i 
naturområdet (grønn markering på kart).  
4.Det etableres et smalt grøntområde på min. 2 meter mellom tomt nr. 4 og tomt nr. 5 for 
passasje/gangveisforbindelse mellom kjørevei SKV4 og naturområde GN1 (fiolett markering på 
kart) 
5.Skiløypetrasé BST flyttes lenger mot vest, slik at ytterkanten på skiløypa blir liggende ca 8 
meter fra eksisterende hytter (rosa markering på kart).  
6.Endringen i skiløypas plassering gjør det nødvendig å justere byggegrensene på nye 
hyttetomter i vest for å opprettholde avstanden til skiløypa (blå stiplet strek på kart). Endringen i 
skiløypetrasé kan også gjøre det nødvendig å slå sammen to av de nye tomtene langs skiløypa 
  
Endringene er markert på kartet neste side.  
  
Figur: Nummerering og farger på kartet referer til punktene i kommunedirektørens innstilling.  
  
(Se bildet på saksfremlegget, møtemodulen støtter ikke bilder i vedtaket) 
  
 

Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-11 og 12-12 
«Detaljreguleringsplan for Kvitåvatn Øst – H2» i kommunedelplan Gausta-Rjukan med følgende 
endringer:  

 
1. Hyttetomtene nr. 26, 27, 28 og 29 tas ut av reguleringsplanen (oransje markering på 

kart) 
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2. Arealformålet til overnevnte tomter endres fra Fritidsbebyggelse-frittliggende til 
Naturområde, og tomtearealene innlemmes i GN2 (grønn skravur på kart).  

3. Skiløypetraséen langs GN2 legges om slik at den ikke kommer i konflikt med 
vannspeilene i naturområdet (grønn markering på kart).  

4. Det etableres et smalt grøntområde på min. 2 meter mellom tomt nr. 4 og tomt nr. 5 for 
passasje/gangveisforbindelse mellom kjørevei SKV4 og naturområde GN1 (fiolett 
markering på kart) 

5. Skiløypetrasé BST flyttes lenger mot vest, slik at ytterkanten på skiløypa blir liggende ca 
8 meter fra eksisterende hytter (rosa markering på kart).  

6. Endringen i skiløypas plassering gjør det nødvendig å justere byggegrensene på nye 
hyttetomter i vest for å opprettholde avstanden til skiløypa (blå stiplet strek på kart). 
Endringen i skiløypetrasé kan også gjøre det nødvendig å slå sammen to av de nye 
tomtene langs skiløypa 
 

Endringene er markert på kartet neste side.  
 

 
 
Figur: Nummerering og farger på kartet referer til punktene i kommunedirektørens innstilling.  
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Innledning: 

Planforslaget er innsendt avAsplan Viak AS på vegne av forslagsstiller Kvitåvatn fjellhytter AS. 
Formålet med planarbeidet er å utvide det etablerte hyttefeltet H2 i kommunedelplanen for 
Gausta-Rjukan ved å legge til rette for frittliggende hytter og leiligheter, samt tilhørende 
friområder og løypenett for langrenn og alpint. 
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Fakta: 

Planavgrensning:   
Planområdet ligger i hovedsak innenfor av eiendom 106/19 som er en stor grunneiendom i 
Gaustaområdet. I tillegg inngår mindre del eiendom 106/1 (Einung Søndre) samt del av teigen 
106/19/81. Grunneierne i planområdet samarbeider om planforslaget.   
 

Planområdet ligger ved et etablert hytteområde på nordsiden av Kvitåvatn som ble utbygd fra 
1980-tallet. Mot nord og vest omsluttes planområdet av alpine nedfarter og skiheiser. Mot sør 
ligger planområdet inn mot et utbygd hytteområde – felt H2, og framstår som utvidelse av dette. 
 
Forholdet til vedtatte arealplaner:   
Den planlagte utvidelsen av felt H2 omfatter et område som i kommunedelplan Gausta-Rjukan er 
vist som framtidig utbyggingsområde for fritidsbebyggelse og et område som i samme 
kommunedelplan er vist som friområde (park/turvei). Planområdet er vesentlig utvidet i forhold til 
det byggeområdet som er avsatt i kommunedelplanen. 
 

I forhold til gjeldende bebyggelsesplan for felt H2, innebærer planforslaget å omregulere et areal 
avsatt til friområde (skiløype) for innpassing av nye frittliggende fritidsboliger. 
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Innholdet i planforslaget: 
Planforslaget legger til rette for en høy utnyttelse av fritidsbebyggelse i og rundt område H2 i 
kommunedelplanen. Det er foreslått regulert 29 frittliggende tomter med plass til 31 boenheter for 
fritidsbebyggelse og tillatt tomteutnyttelse 15% BRA, samt et område til konsentrert 
fritidsbebyggelse hvor den samlede utnyttelsesgraden er 25% BRA. Bebyggelsen er organisert 
rundt nye veisystemer. Dagens langrennsløype som går gjennom området er videreført med 
noen justeringer i løypetraseen. Det er også gjort noen endringer i plasseringer av alpine 
nedfarter som omkranser bebyggelsen.  
 
Planbeskrivelsen sier at det har vært en målsetting for utbygger å ivareta vannspeilet som ligger i 
de nedre deler av planområdet. Det påpekes også at det innenfor planområdet finnes arealer 
som er for bratte til å bygges ut, og at disse vil framstå som grønne arealer, selv om de inngår i 
private tomter og er vist som byggeområder på plankartet.   
 
Det vises ellers til vedlagt planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart.   
 
Planprosess og medvirkning:  
Forslaget til detaljreguleringsplan for utvidelse av Kvitåvatn Øst, felt H2, fremmes som en ny 
detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven §. 12-3 og |12-9.  
  
Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for utvidelsen av felt H2 ble varslet igangsatt den 
03.01.2018, sammen med høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Kravet om fastsetting 
av planprogram var en konsekvens av at deler av planområdet ligger utenfor de områdene som 
er avsatt til utbygging i kommuneplanens arealdel. Det kom inn total fem innspill til varslingen og 
høringen av planprogrammet. 
 
Samfunn- og miljøutvalget fastsatte i møte den 06.11.2019 planprogrammet iht innsendt forslag 
fra Kvitåvatn Fjellhytter AS. I planprogrammet er de problemstillingene som var nødvendig å 
utrede som grunnlag for utarbeiding av et planforslag for området beskrevet.  
 
I møte den 27.11.2019 vedtok Samfunns- og miljøutvalget å legge planforslaget ut på høring og 
offentlig ettersyn. Fristen for innsending av merknader til planforslaget var 15.04.2020. Det kom 
inn totalt 13 innspill til planforslaget.  
  
Videre saksgang:   
Dersom Samfunns- og miljøutvalget (SMU) er enige i planforslaget oversender utvalget den til 
kommunestyret for endelig godkjenning. Dersom utvalget har merknader til planen utover det 
som framgår av innstillingen, kan utvalget be om at det blir gjort endringer før planen oversendes 
kommunestyret. Planforslaget sendes da tilbake til Planavdelingen for å innarbeide endringene i 
plandokumentene før sluttbehandling i kommunestyret. 
 
Merknader:  
De 13 merknadene som kom inn i høringsperioden for planforslaget fordelte seg på tre offentlige 
instanser, tre lokale interesseforeninger og eiere av syv eksisterende hytter i området. 
 
Innspill fra offentlige instanser innsendte innenfor høringsfristen inneholdt ikke merknader av 
betydning for kommunens videre behandling og egengodkjenning av planforslaget. Den 
14.05.2020 mottok imidlertid saksbehandler en telefonoppringning fra fylkesmannen som påpekte 
forhold knyttet til overvannshåndtering i regulert friområde innenfor bebyggelsesplanen. 
Bakgrunnen for henvendelsen var at fylkesmannen hadde fått henvendelser fra hytteeiere i 
området omkring problemstillinger som ikke var redegjort for i planbeskrivelsen. Henvendelsen 
fra fylkesmannen ble gjentatt gjennom oversendelse av en e-post til hytteeier med 
Planavdelingen som kopimottaker og følgende innhold:   
 

Vi har vært i kontakt med kommunal saksbehandler pr. telefon og videreformidlet de 
beskrevne utfordringene som fremkommer av oversendelsen. 
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Vi var ved uttalelsestidspunket ikke kjent med utfordringene tilknyttet 
overvannshåndtering som beskrevet. Dette er et forhold som burde vært belyst i 
planbeskrivelsen. Vi har avsluttet saken, men anbefaler dere tar den videre dialogen 
med kommunal saksbehandler. Et tips kan også være å kontakte NVE som bistår 
kommunene med veiledning for å forebygge skader fra overvann og flom i plansaker. 
 
Vi minner om at det er anledning til å klage på kommunale planvedtak. Klagefrist er tre 
uker, og klagen skal sendes til Tinn kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, 
oversendes klagen til Justisavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

 
Merknadene fra interesseorganisasjoner og hytteeiere knytter seg i hovedsak til to aspekter. Det 
ene er forholdet til vannspeil/våtmark/myrområde og friområde beliggende i utkanten av 
eksisterende hyttefelt og innenfor gjeldende bebyggelsesplan. Det andre er skiløyper og 
alpinområder innenfor planområdet og endret tilgjengelighet til disse for eksisterende 
hyttebebyggelse (ski inn/ski ut-problematikk). Det er også sendt inn uttalelser som gjelder 
forholdet til gjeldende arealplaner, endrede forutsetninger for eksisterende hytter, veier og 
veianlegg, tillatt utnyttelsesgrad for planområdet (konsentrert fritidsbebyggelse), tregrensa og 
inngåtte avtaler med grunneier. De innkomne merknadene har i stor grad samme fokus som ved 
varslingen og høringen av planprogrammet.  
 
Innkomne merknader er i vedlagte notat gjennomgått, sammenstilt, oppsummert og kommentert 
av plankonsulenten på vegne av forslagsstillere (grunneiere). Det vises til dette notatet for en 
fullstendig gjennomgang av innsendte merknader. Der saksframlegget ikke kommenterer 
innsendte merknader spesielt, vises det til vurderingene gjort i notatet.  
 
Vurderinger:  
Kommunens vurderinger ved 1. gangs behandling av planforslaget:  
Ved første gangs behandling av planforslaget påpekte rådmannen at kommunens vurderinger av 
planforslaget – i likhet med de innkomne merknadene, i hovedsak vil dreie seg omkring forholdet 
til eksisterende hyttebebyggelse, friluftsområder, alpinanlegg og skiløyper, med vekt på problem-
stillinger knyttet til det regulerte friområdet/skiløype i bebyggelsesplan for Kvitåvatn, felt H2.  
 
I saksframlegget viste rådmannen til at dette friområdet med sin sentrale beliggenhet og 
eksisterende naturkvaliteter vil være et naturlig utgangspunkt for et «nytt» felles friområde for 
både eksisterende og nytt hytteområde. Selv om dette friområdet ligger innenfor framtidig 
byggeområde avsatt i kommunedelplanen, ble det i utvalgsbehandlingen påpekt at behovet for å 
avsette gode og lett tilgjengelige friområder for både eksisterende og nye fritidsboliger forsterkes 
av at planområdet utvides betydelig og på bekostning av omkringliggende friområder avsatt i 
kommunedelplanen. Selv om planforslaget dokumenterer god tilgjengelighet til skiløyper og 
alpine nedfarter, ble det understreket at det for et hytteområde av denne størrelsen også er 
behov lett tilgjengelige, naturpregede fellesområder som kan benyttes til fri lek og rekreasjon.  
 
Også myrområdenes og vannspeilenes funksjon i forhold til oppsamling, drenering og avrenning 
av vann, samt miljøaspekter knyttet til myr og klimagasser ble påpekt i saksframlegget. Det 
samme ble spørsmål omkring skiløypetraseens utforming inn mot vannspeilet og mulighetene for 
å etablere en sammenhengende grøntkorridor ved å knytte nytt naturområde (GN1) i 
planforslaget sammen med det eksisterende, regulerte friområdet. 
 
På overnevnte bakgrunn ble det i saksframstillingen stilt spørsmål til om hensynet til 
grøntområder er tilstrekkelig ivaretatt når bare ett av vannspeilene opprettholdes med kritisk smal 
bredde og øvrige myr- og vannspeilområder bygges ned. Videre ble det stilt spørsmål til om det 
avsatte friarealet er stort nok til å ha en reell funksjon som lek og rekreasjonsareal for hele det 
omkringliggende hytteområdet, og om området fortsatt vil framstå tiltalende og ha naturkvaliteter.  
 
Forslagsstiller har ikke gitt noen tilbakemeldinger på de vurderingene av planforslaget som 
kommunen gjorde ved første gangs behandling. 
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Kommunens vurdering av det endelige planforslaget: 
Basert på innkomne merknader og plankonsulentens kommentarer til disse, har kommunen 
oversendt sine foreløpige vurderinger av planforslaget til forslagsstiller. Forslagsstiller har valgt å 
ta noen av disse innspillene til følge. Dette gjelder presiseringer av reguleringsbestemmelsene, 
og mindre endringer på plankartet knyttet til forholdet mellom trase for langrennsløype og 
eksisterende fritidsboliger. I tillegg har forslagsstiller åpnet for å ta ut en tomt som er regulert inn 
på det nåværende friområdet (tomt nr. 29), og tilpasse opparbeidelsen av skiløypa langs 
vannspeil. I gjennomgangen av reguleringsforslaget nedenfor er også de forslagene til endringer 
som er drøftet med forslagsstiller redegjort for. 
 
Planområdet – utvidelse av byggeområde i kommunedelplanen:  
I forslaget til ny reguleringsplan for felt H2 utvides byggeområdet betydelig mot vest i forhold til 
det som er vist i kommunedelplanen. Størrelsen på det utvidede byggeområdet er omkring 
dobbelt så stort som det arealet som i kommunedelplanen er vist som framtidig byggeområde. 
Det totale byggeområdet blir med andre ord ca 3 ganger så stort som vist på kommunedelplanen.  
 
 

    
 

Figur:  Til venstre:  Byggeområde i kommunedelplan Gausta-Rjukan  
Til høyre:  Byggeområde i reguleringsforslaget (reguleringsplan Kvitåvatn Øst – H2) 
 

Kommunen har de seneste årene behandlet og godkjent flere reguleringsplaner for hytteområder 
som har utfordret avgrensningen i byggeområder vist i overordnet plan - kommuneplan Gausta-
Rjukan. Basert på disse vedtakene, der kommunen generelt har valgt å tilrettelegge for stor 
aktivitet i området med økende utnytting og oppføring av stadig mer konsentrert fritids-
bebyggelse, har kommunedirektøren ingen prinsipielle innvendinger mot den utvidelsen av 
planområdet som er foreslått i den nye reguleringsplanen – under forutsetning av at den nye 
reguleringsplanen legger til rette for en god områdeutvikling. Ved å utvide byggeområdet så mye 
som det her legges opp til, blir det spesielt viktig å ivareta hensyn til innpassing av veier og 
infrastruktur, utforming av bebyggelse, bevaring av naturkvaliteter og tilrettelegging av 
nærområder for rekreasjon- og aktiviteter.  
 
Som ved behandling av andre reguleringsplaner med fortetting- og/eller utvidelse av eksisterende 
områder for fritidsbebyggelse, opplever vi også i denne planprosessen motstand og skepsis blant 
etablerte hytteeiere som blir berørt av de nye utbyggingsplanene. Kommunen forsøker også i 
denne saken å avveie utbyggers og etablerte hytteeieres interesser på en balansert måte. 
  

  

Gult område 
(begge 
kartskisser): 
framtidig 
byggeområde 
vedtatt i 
kommunedelplan 
Gausta-Rjukan 
(utvidelse av felt 
H2)  
 
Oransje område: 
ytterligere 
utvidelse av  
byggeområdet 
vist i forslaget til 
ny regulerings-
plan for 
Kvitåvatn Øst – 
H2.  
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Skiløyper- og anlegg:  
Utvidelsen av planområdet skaper problemstillinger knyttet til tilgjengelighet mellom skianlegget 
og eksisterende og hytteområder og er et tema både i planbeskrivelsen og i mange av de 
innkomne merknadene. Selv om kommunen ser at nye byggerområder skaper endringer i 
alpintraseer og bortfall av tilbringerløyper som vil være ugunstige for hytteeiere i utbygde 
hytteområdet, vurderer vi at den framtidige utvidelsen av hytteområdet som er vist i 
kommunedelplanen langt på vei legger grunnlaget for mange av de ulempene som følger av 
planforslaget.  
 

              
 
Figur: Kartskissen viser nettet av langrennsløyper og alpine nedfarter gjennom og omkring 
planområdet. 
 
Tilbringerløyper:  
Kommunen kan vanskelig se at en utbygging vestover kan gjennomføres uten å bryte eller kraftig 
svekke den direkte adkomsten som i dag finnes mellom en del eksisterende fritidsboliger og 
skianlegg med omkringliggende friområder (se tykk, rød linje på skissen under). Ved at størrelsen 
på det nye utbyggingsområdet økes betydelig i forhold til gjeldende kommunedelplan, vil likevel 
den fysiske og visuelle avstanden mellom etablerte hytteområder og omkringliggende skianlegg 
og naturområder bli tilsvarende større og innebære økte ulemper. Dette er forhold som 
kommunen har forståelse for at skaper misnøye, men som kommunedirektøren likevel etter en 
helhetsvurdering av interesser finner å være akseptable.  
 
BSA – skianlegg 
For å gi plass til nye hytter er eksisterende skitrase for alpinanlegg trukket lenger mot vest. Ny 
skitrase for er på plankartet vist med svært store skjæringer og fyllingsutslag både mot vei og mot 
friområde. Også i Planbeskrivelsen er dette forholdet illustrert og omtalt (se illustrasjonsfoto neste 
side). Blant innsendte merknader gis det uttrykk for at den nye skitraseen ikke vil få akseptable 
helningsforhold.  
 
Kommunedirektøren ser utfordringene og betenkelighetene med å justere nedfarten på en måte 
som medfører store terrenginngrep. I planbeskrivelsen viser forslagsstiller at man er kjent med og 
vil arbeide for å redusere konsekvensene av plassering, men det er ikke redegjort for hvordan 

Langrennsløyper og alpine 
nedfarter 
 
Bred blå:  
Eksisterende alpin nedfart 
(kommunedelplanen) 

    
Bred mørk grønn:  
Ny alpin nedfart BSA 
(reguleringsforslaget) 

   
Bred rød:  
Eksisterende 
forbindelsesløype, blir borte 
som følge av ny 
reguleringsplan 

   
Smal grønn:  
Ny skiløype langrenn BST, 
justert plassering 

   
Smal rød/stiplet rød: 
eksisterende skiløype langrenn 
som vist på kom.del plan 
(unøyaktig plassering i nord) 
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terrenginngrepene vil bli gjennomført og hvilke løsninger som ønskes benyttet for å begrense 
uheldige nær- og fjernvirkninger. Med det fokuset som har vært på problemstillingen i plan-
prosessen vil kommunen ikke motsette seg utformingen av nedfarten, men forventer at detalj-
utformingen vil bli grundig vurdert i videre prosjektering med vekt på å opparbeide både skianlegg 
og tilliggende arealer på en måte som ivaretar både terreng og landskaps på en best mulig måte.  
  

 
 
Figur og tekst over er hentet fra Planbeskrivelsen.  
 
Uten detaljerte profiler og terrengsnitt har Planavdelingen vanskelig for å ta stilling til de 
skifunksjonelle aspektene ved nedfarten, men forventer at det er gjort nødvendige alpinfaglige 
vurderinger av de planfaglige aktørene bak planforslaget.  
 
BST - Justert trase for eksisterende skiløype  
Eksisterende trase for langrennsløype gjennom planområdet vil i hovedsak bli videreført som i 
dag, med noen justeringer av traseens plassering. Kommunen er opptatt av at langrennsløypa 
skal beholde de kvalitetene den har i dag, og synes det er viktig at skiløypa ikke kommer for nær 
eksisterende og planlagt bebyggelse. Nord for vannspeilene (se GN2) er skiløypa endret fra å 
ligge i et friområde med litt avstand til eksisterende hyttebebyggelse, til å danne en korridor med 
hyttebebyggelse på begge sider. I plankartet som fulgte høringen var skiløypa lagt i eiendoms-
grensa til eksisterende hytteeiendommer. Noen av de eksisterende hyttene ligger nær denne 
eiendomsgrensa, og avstanden mellom skiløype og hyttevegg ville på det minste blitt bare 3-4 
meter. Det var ikke beregnet plass til skulder, skråninger og fyllinger omkring skiløypa, som 
dermed stedvis er vist inne på private hyttetomter.  
 
Nye hyttetomter er vist med byggegrense på 8 meter fra skiløypa, og får derfor ikke samme 
problemet med at skiløypa kommer tett inn på bebyggelsen. I flere merknader reageres det på at 
det ikke lagt inn samme avstand til skiløypa fra eksisterende hytter, med ønsker om at løypa skal 
plasseres 8 meter også fra oppførte hytter 
 
Skiløypa vil bli opparbeidet i bredde på 6 meter for bruk av moderne løypemaskiner. Kvitåvatn 
turistservice har gjennomgått planforslaget og gitt innspill som vil bli innarbeidet i 
reguleringsplanen 
 
Etter anbefaling fra kommunen, har forslagsstiller sagt seg enig i å flytte skiløypa slik at 
avstanden mellom ytterkant skitrase og stående hytter er ca 8 meter. Dette innebærer at ytterkant 
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skiløypa legges ca 4 meter fra eiendomsgrense til eksisterende hyttetomter. Forslagsstiller sier at 
dette gir behov for å justere byggegrenser i nye tomter og kan gjøre det nødvendig å slå sammen 
to av tomtene. For å gi mer luft rundt skiløypa og opprettholde natur- og brukskvaliteter rundt 
vannspeilene i eksisterende friområde har kommunen anbefalt at nye tomter tas ut av planen og 
at skiløypa får ligge innenfor et større friområde (se neste avsnitt). 
 
Grøntområder – naturområder, turdrag:  
Utvidelsen av planområdet er, som vist i punktet over, lagt til arealer som i kommunedelplanen er 
avsatt til grøntarealer i form av park/turvei, skiløype og naturområder. Bare en liten del av disse 
grøntarealene er i planforslaget videreført som grøntarealer gjennom regulering til naturområde 
eller turdrag. Eksisterende skiløype for langrenn og skianlegg med heiser og nedfarter er 
videreført i justerte eller nye traseer, mens en mindre del av nåværende/regulert friområde rundt 
skiløype/vannspeil er videreført som naturområde GN2. I tillegg er et restareal av det regulerte 
friområdet rundt skiløypa regulert som naturområde GN3. De er lagt inn ett nytt grøntområde i 
planforslaget merket som naturområde GN1. GN1 har en størrelse på 2,8 dekar og ligger i en 
svært bratt skråning sørvest i planområdet med adkomst fra sør (bunnen av bakken).  
 

 
 
Figur: Utsnitt av plankartet som viser grøntområdene i planforslaget med betegnelsene 
naturområde GN1, GN2 og GN3.   
 
Generelt mener kommunedirektøren at hensynet til grøntarealer er for lite vektlagt i det innsendte 
planforslaget. En realisering av planen slik den nå foreligger medfører at et økt antall fritidsboliger 
vil måtte dele på grøntarealer av mindre størrelse og med dårligere rekreasjons- og 
naturkvaliteter enn i dag. Tilveksten av 31 nye hytteenheter, samt utbygging av et område med 
konsentrert fritidsbebyggelse, tilsier etter kommunedirektørens vurdering at tilgangen på 
friområder/grøntområder av tilstrekkelig størrelse og med nødvendige natur- og bruksmessige 
kvaliteter må opprettholdes. 
 
GN2 - eksisterende friområde i gjeldende bebyggelsesplan 
Kommunedirektøren mener at det området som i dag er etablert med skiløype, akebakke og 
naturområde med vannspeil og våtmark har så store bruks- og naturkvaliteter og er en så etablert 
del av den eksisterende hyttebebyggelsen, at det bør bevares i samme utstrekning og form. 
Ettersom det nye hytteområdet bygges ut, vil betydningen av et sentralt plassert samlingspunkt 
for lek, rekreasjon og naturopplevelser bli ytterligere forsterket. I tillegg til å bevare friområdets 
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størrelse og naturkvaliteter, ser kommunedirektøren det som viktig at langrennsløypa fortsatt får 
krysse åpnere friområder og ikke legges inn mot hyttebebyggelse gjennom hele planområdet. 
 

 
 
Figur: Mange av diskusjonene rundt planforslaget knytter seg til eksisterende friområde med vannspeil som 
er regulert til område for skiløype i gjeldende bebyggelsesplan for H2.  
 

 
 
Figur: Reguleringsforslaget foreslår nye hyttetomter i forgrunnen på bildet. Vannspeilet skimtes 
mellom trærne og kjøreveien i bakkant. Skiløypa går mellom vannspeilet og forgrunns-
vegetasjonen. Hyttene bak i bildet inngår i gjeldende bebyggelsesplan for Kvitåvatn, felt H2.  
 
Selv om forslagsstiller har hatt som målsetting å kombinere innpassing av fire nye hyttetomter i 
det eksisterende friområdet med bevaring av det største og viktigste vannspeilet, anlegging av en 
ny, bredere og skiløypetrase og videreføring de bruksmessige kvalitetene som naturskjønt leke- 
og rekreasjonsområde, så ser ikke kommunedirektøren at det lar seg gjøre å kombinere 
utbygging og bevaring på en god måte. På plankartet er det største vannspeilet redusert i forhold 
til kartfestet utstrekning, samtidig som vannet ligger inneklemt mellom to hyttetomter, opparbeidet 
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skiløype og kjøreveg, uten nevneverdig arealer rundt vannet til opphold, lek og lek og rekreasjon. 
Det er heller ikke avsatt arealer til skulder eller utfylling langs skiløype og vei, og reell bredde på 
vannspeilet vil antagelig bli en del smalere ved realisering av forslaget. Forslagsstillers åpning for 
å ta ut tomt nr 29 og endre dette arealet til naturområde og etablering av skiløype uten utfylling i 
vann, er etter Kommunedirektørens vurdering ikke tilstrekkelig til å ivareta kvalitetene i området.  
 

      
 

Figur:  Til venstre: Utsnitt av gjeldende bebygelsesplan for H2:  
Grønt område med vannspeil er regulert til friområde «skiløype»  
Grønn, stiplet linje markerer skiløype 
 

Til høyre:  Utsnitt av forslaget til ny reguleringsplan.  
Grønt område med redusert størrelse på vannspeil er regulert til naturområde. 
Lys grønt område er regulert til skiløypetrase 
4 nye hyttetomter og veg er regulert inn på tidligere friområde «skiløype» 

 
Overflatevann: 
I tillegg til at innkomne merknader gir uttrykk for at mange hytteeiere verdsetter naturkvalitetene 
og rekreasjonsverdiene i området høyt, uttrykkes det også stor bekymring for at områdets 
funksjon i forhold til overvannshåndtering, oppsamling av smeltevann fra fjellet og vann-
magasinering ved store nedbørsmengder skal bli ødelagt. Flere naboer frykter at en utbygging og 
oppfylling av vann- og våtområdene vil føre til at vannet finner nye veier og at dette kan føre til 
store skader på omkringliggende bygninger og anlegg.  
 
Uten at håndtering av overvann og andre hydrologiske problemstillinger er redegjort for i 
plandokumentenene, mener kommunedirektøren at det må legges til grunn at myrområdene og 
vannspeilene kan ha en viktig funksjon i forhold til oppsamling, drenering og avrenning av vann. 
  
Sammen med andre miljøaspekter, bygger problemstillingene knyttet til overvannshåndtering opp 
under en generell vurdering av at myrområder og vannveier innenfor planområdet bør bevares og 
i størst mulig grad bør skånes for utbygging og inngrep. Oppmerksomheten rundt hydrologiske 
forhold i planen viser også hvordan planleggingen av moderne hytteområder med høy utnytting 
berører flere av de samme problemstillingene som ved utbygging av boligområder, der 
håndtering av overflatevann er et innarbeidet tema.    
 

  

29 
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Helningsforhold:  
Det faktum at planområdet er svært bratt, kan forsterke avrenningen og presset på områder for 
magasinering og oppsamling av overflatevann. Den bratte landskapsformen og topografien i 
området gir også få naturlig, gode arealer for opphold og rekreasjon, og gjør det viktig å 
opprettholde de kvalitetene som finnes. Se helningskart neste side.  
 
 
                      Ny reguleringsplan Kvitåvartn Øst – H2                      Gjeldende beb.plan H2 
 

 
 
Figur: Helningskartet over viser at planområdet er svært bratt. Sort heltrukken linje markerer 
skillet mellom gjeldende bebyggelsesplan for H2 og utvidelsen av området i ny reguleringsplan.  
 
Det eksisterende friområdet (rød stiplet sirkel - GN2 i planforslaget) er ett av få slake områder 
innenfor planområdet. Det nye naturområdet (GN1 i planforslaget) ligger i den bratteste delen av 
planområdet og er lite egnet for ferdsel og opphold.   
 
Oppsummering GN2:  
Etter en samlet vurdering av behovet for grøntområder/friarealer innenfor planområdet, 
betydningen av å bevare eksisterende natur- og rekreasjonsområder og vurderinger knyttet til 
overvannshåndtering, anbefaler kommunedirektøren at regulert friområde i gjeldende 
bebyggelsesplan for H2 opprettholdes tilnærmet uforandret. Dette innebærer at hyttetomt nr 26, 
27, 28 og 29 må tas ut av reguleringsplanen.  
 
GN1 - nytt naturområde: 
Det nye naturområdet som i reguleringsforslaget er lagt nordøst for BFK – konsentrert 
fritidsbebyggelse er svært bratt og framstår ikke godt egnet som rekreasjonsområde. (se 
helningskart forrige side). Rekreasjons- og bruksmulighetene begrenses ytterligere ved at 
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området er skogkledt og det bare er adkomst til området fra sør, dvs. i bunnen av bakken. Slik 
naturområdet er avgrenset på plankartet er det i realiteten et ikke byggbart restområde som har 
liten annen betydning enn som et visuelt grøntområde som vil dempe opplevelsen av nytt 
byggeområde for konsentrert fritidsbebyggelse (rekkehus- eller leilighetsbygg).  
 
Kommunen har etterspurt tiltak i planen som kan gjøre området mer anvendelig og tilføre det flere 
kvaliteter. Hvis området skal kunne brukes som f.eks. akebakke om vinteren, bør det være 
adkomst til området i begge ender. Ved at det etableres tilgang til området fra både topp og bunn, 
kan det muligens også etableres en sti som gjør at naturområdet kan fungere som en snarvei og 
knytte sammen kjøreveiene i en rundløype. Det kan kanskje også vurderes om det er mulig å 
anlegge en skiløype som kan fungere som erstatning for nåværende skiløype som vil bygges ned 
som følge av det nye byggeområdet.  
 
Helt konkret vil fjerning av tomt 5 i SPP1 (plassert i enden av blindveien) for omgjøring av dette 
arealet til naturområde, gi adkomst til naturområde GN1 også fra oversiden. Dersom denne tomta 
tas ut av planen, vil også størrelsen på naturområdet økes og det vil bli en tydeligere grønn 
korridor gjennom planområdet.  
 

 
 
 
Figur:  Naturområde GN1 er svært bratt. Ved å inkludere tomt nr 5 øverst i området og bevare 

eksisterende friområde rundt vannspeilene, vil man få en større, sammenhengende grøntkorridor 
gjennom planområdet. Stiplede linjer viser hvordan grøntkorridoren kunne vært benyttet til å 
etablere og reetablere forbindelser gjennom planområdet.  

 
Vurderingene over er lagt fram for forslagsstiller, som ikke støtter forslaget med begrunnelse om 
at området er for bratt til å få til gode løsninger. Med tanke på områdets begrensede kvaliteter og 
anvendelsesmuligheter, stiller også kommunen spørsmål til hvorvidt fjerning av aktuelle tomt vil gi 
ønskede effekter. I stedet for å ta ut tomt nr 5 av planforslaget, anbefaler kommunen derfor at det 

GN1 

 

 
Rød heltrukken linje:  
Eksisterende skiløype som blir 
borte ved utbygging av 
planområdet 
 
Rød stiplet linje:  
Evt. ny skiforbindelse mellom 
alpin nedfart og eksisterende 
hytteområde  
 
Gul stiplet linje:  
Evt. ny sti og akeforbindelse 
som binder sammen veiene i 
området 
 
Grønne områder:  
Ved å ta ut tomt nr 5 (blå ring  
på kartet) fra planforslaget og 
videreføre friområdet rundt 
skiløypa i bebyggelsesplanen 
som i dag, vil det bli en 
sammenhengende grønn 
korridor gjennom 
planomområdet.  
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etableres et smalt grøntområde mellom tomt nr 4 og tomt nr 5 som gjør det mulig å etablere en 
gangveisforbindelse i forlengelse av kjøreveien SKV4 og inn i naturområde GN1 (se kartskisse 
neste side). 
 
Vurderingene av naturområde GN1s svært begrensede potensial som friområde for opphold, lek 
og rekreasjon, må samtidig sees på som et forsterket uttrykk for at eksisterende friområde i 
naturområde GN2 må styrkes og utvikles som primært friområde for både de eksisterende og nye 
byggeområdene i Kvitåvatn øst/H2-området.   
 

 
 
Figur: Rød linje markerer ønsket gangveiforbindelse mellom naturområde GN1 og kjørevei SKV4. 
 
Utnyttelsesgrad byggeområder: 
Utnyttingen innenfor planområdet er relativt høy, men er av forslagsstiller beregnet å ligge 
innenfor en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 15 %, beregnet for hele planområdet. Områder 
som er for bratte til å bebygges er ikke tatt ut som grøntområder på plankartet, men er ved hjelp 
av byggegrenser avgrenset som ikke-byggbare områder. Denne måten å utforme plankartet på 
gir større tomter og et høyere beregningsgrunnlag for tillatt byggeareal på vanskelig utnyttbare 
områder enn det man ser på mange andre reguleringsplaner. Samtidig vil metoden, som påpekt i 
planbeskrivelsen, gjøre at byggeområdet etter ferdigstillelse vil framstå med grønne områder 
mellom noen av hyttene og at området ikke vil oppleves fult så tett utbygd som plankartet kan gi 
uttrykk for.  
 
Området for konsentrert fritidsbebyggelse (BFK) er på plankartet som ble lagt ut på høring påført 
feil beregningsmetode for utnytting. En utnytting på 25% BYA som feilaktig var påført plankartet 
ville gitt en høyere gjennomsnittlig utnyttelse av planområdet enn det kommunedelplanen åpner 
for, noe som ble formidlet til forslagsstiller. I tilbakemelding fra forslagsstiller blir det opplyst at 
korrekt utnyttelsesgrad for området med konsentrert fritidsbebyggelse skal være 25 % BRA, som 
påført reguleringsbestemmelsene. En utnyttelse på 25% BRA er av plankonsulenten beregnet å 
ligge innenfor tillatt utnyttelsesgrad. (justert i forhold til størrelsen på planområdet).  
 
Flere av innspillene i høringsperioden har påpekt at en utnyttelse på 25% BRA og oppføring av 
konsentrert fritidsbebyggelse i rekkehus og/eller leilighetsbygg vil bryte med den frittliggende 
fritidsbebyggelsen. Utbygger mener på sin side at området tåler så høy utnytting basert på sin 
beliggenhet nær slalombakken inn mot et bratt landskapsdrag.  
 
Etter å ha klarert beregningsmåten for utnyttelsesgrad i plandokumentene. mener 
kommunedirektøren at utnyttelsen i planforslaget er akseptabel. Kommunen ser likevel 
utfordringene i å innpasse et område med mer konsentrert fritidsbebyggelse innenfor 
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planområdet, og legger vekt på reguleringsbestemmelsenes presisering som sier at området skal 
planlegges samlet ved rammesøknad. 

 
Byggehøyder i planforslaget:  
 

 
 
Frittliggende fritidsbebyggelse BFF1-BFF4  
Byggehøydene for frittliggende fritidsbebyggelse BFF1-BFF4 er etter kommunedirektørens 
vurdering akseptable. Maksimalt tillatte høyder ligger i samme størrelsesorden som andre, 
tilsvarende byggeområder som den siste tiden er godkjent gjennom nye reguleringsplaner i 
Gaustaområdet. De fastsatte mønehøydene for frittliggende fritidsbebyggelse følger den 
generelle utviklingen i hyttemarkedet som tilsier en høyere mønehøyde enn for ett til to tiår siden. 
Vi ser også at mønehøydene økes noe for å tilpasses endringer i TEK med bla økte krav til 
isolasjon i tak. Med tanke på terrengtilpasning er det også, på så bratte tomter som det her er 
snakk om, en fordel at grunnflaten og fotavtrykket på hyttene ikke blir for stort. 
 
Kommunen synes også det er riktig at mønehøyden på de høyest beliggende tomtene (tomt nr. 
1-4) er noe lavere enn hyttene som ligger lenger ned.  
 
Konsentrert fritidsbebyggelse: BFK 
Planforslaget legger opp til en mønehøyde på 10 meter for konsentrert fritidsbebyggelse i BFK 
Bestemmelsene gir mulighet for oppføring av bygninger i 3 etasjer + parkeringskjeller, noe som er 
en etasje høyere enn omkringliggende frittliggende hyttebebyggelse.  
 
Den foreløpige vurderingen son ble presentert for forslagsstiller om at mønehøyden for BFK var 
for høy, ble gjort i forhold til feil utnyttelsesgrad påført plankartet (se punkt over) som konkluderte 
med at den totale utnyttelsen av planområdet var for høy. Her var det også tatt med i 
betraktningen at kommunedelplanen har en generell føring om at fritidsbebyggelse skal oppføres 
i en etasje.  
 

Mørk rød:   
Ny konsentrert fritidsbebyggelse,  
maks mønehøyde 10 meter 
   
Rød-oransje:   
Ny frittliggende 
fritidsbebyggelse, maks 
mønehøyde 7,5 meter 
 
Oransje:   
Ny frittliggende 
fritidsbebyggelse; maks 
mønehøyde 7,0 meter 
   
Gul    
Eksisterende frittliggende 
fritidsbebyggelse: maks 
mønehøyde 5,5 meter 
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Etter at beregningsmåten for utnyttelsesgrad i felt BFK er korrigert til en langt lavere utnytting, 
finner kommunedirektøren ved en ny, helhetlig vurdering at planforslagets høyder kan 
aksepteres. Her har man lagt vekt på områdets spesielle plassering ved skianlegget og 
reguleringsplanens krav om at området skal utvikles etter en samlet plan. Kommunen mener 
fremdeles at en mønehøyde på 10 meter i BFK vil kunne framstå ruvende i forhold til 
omkringliggende, frittliggende hyttebebyggelse, hvis den konsentrerte bebyggelsen ikke 
planlegges og utformes på en måte som tilpasser seg landskap og terreng, skianlegg og løyper. 
Vi forutsetter at det blir gjort grundige vurderinger av områdets og omgivelsenes tåleevne ved 
utarbeidelse av samlet plan for området. 
 
Veier i planområdet:  
Eier av hytte nær ny adkomstvei til planområdet mener veiens plassering vil gi store ulemper for 
egen hytteeiendom, og ønsker at veitraseen i stedet legges mellom de to vannspeilene i det 
regulerte friområdet. Flere hytteeiere i området uttrykker stor bekymring for at adkomstveiens 
plassering gjennom våtområde påvirke områdets evne til å håndtere overvann og føre til skader 
på omkringliggende bygninger og eiendommer. I forbindelse med at adkomstveien krysser 
langrennsløypa er det påpekt fare for at grus fra veien skal havne ned på skiløypa som går i 
kulvert under veien ved brøyting. 
 
Kommunedirektøren tar til etterretning at plankonsulenten sier at det er jobbet mye med 
vegframføringer innenfor planområdet, og at det ikke er funnet alternative løsninger som ivaretar 
krav til stigningsforhold eller planfri krysning av skiløypetrase. At veien gir uheldige konsekvenser 
for de nærmeste naboene er beklagelig, men tilsvarende ulemper er kanskje ikke til å unngå 
uansett hvor avkjøringen plasseres. Flytting av veien slik det er ønsket i merknaden, vil etter 
kommunens vurdering være uheldig i forhold til at friområdet vil bli delt i to og det vil være 
vanskelig å føre fram skiløype i planløs krysning.  
 
Kommunedirektøren forutsetter at adkomstvei inn til planområdet blir prosjektert og opparbeidet 
på en måte som tar nødvendig hensyn til de hydrologiske forholdene i området. På bakgrunn av 
overvannsproblematikken som er avdekket i planprosessen, forventer kommunen at utbygger i 
videre detaljprosjektering sikrer at overvann blir drenert eller magasinert på en hensiktsmessig 
måte, slik at det ikke oppstår problemer for omkringliggende hyttebebyggelse og eiendommer.     
 
Andre forhold – rekkefølgekrav:  
Trafikksikring langs Kvitåvatnvegen generelt:  
På grunn av den omfattende utbyggingen som har vært gjennomført i Gaustaområdet de siste 
årene, stilles det stadig oftere spørsmål til trafikksikkerheten for gående og andre myke trafikanter 
som ferdes langs hovedveien inn til Gaustaområdet. Ved utbygging av planforslaget vil 
Kvitåvatnvegen bli ytterligere belastet med trafikk. Kommunedirektøren vurderer situasjonen slik 
at det nå er høyst aktuelt og et tidsspørsmål om når det må kreves utbygging av fortau eller 
gang/sykkelvei langs hovedvegen.  
 
Ved krav om opparbeidelse av fortau eller gang/sykkelvei er det nærliggende å finansiere dette 
gjennom et spleiselag i en eller annen form. I den forbindelse må det vurderes om godkjenning 
av planforslaget for Kvitåvatn Øst – H2 skal medføre rekkefølgekrav til bygging av fortau / gang-
sykkelvei langs Kvitåvatnvegen. Før annengangs behandling av planforslaget har kommune-
direktøren oppfordret grunneiere til å gå i dialog med øvrige aktører/RNU om hvordan spørsmålet 
eventuelt kan bli en del av en framtidig flerpartsavtale. RNU arbeider for tiden med å fornye 
flerpartsavtalene i området.   
 
I møte med grunneiere i området, RNU og Planavdelingen den 10.05.2020 ble det pågående 
arbeidet med å utarbeide en ny samarbeidsavtale for hele Gaustaområdet presentert og 
diskutert. Grunneierne i østre del av området er forpliktet gjennom deltilslutning til gjeldende 
flerpartsavtale, og ga i møtet uttrykk for at de er positive til et nytt avtaleverk basert på en ny 
modell og samarbeidsform.   
 
Ettersom den utvidelsen av H2-området som nå behandles i form av ny reguleringsplan Kvitåvatn 
øst – H2 samlet sett er av begrenset størrelse og drøftingene om andelsbidrag til opparbeidelse 
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av fortau /gang-sykkelsti langs Kvitåvatnvegen er kommet opp svært seint i planprosessen, vil 
ikke kommunedirektøren anbefale at det for denne detaljreguleringsplanen vedtas 
rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av gangveitiltak langs Kvitåvatnvegen.    

 

Konklusjon: 

Planforslaget anbefales endret slik det framgår av kommunedirektørens innstilling.  
 
Detaljreguleringsplanen med de endringene som er listet opp og markert på vedlagte kart vil bli 
lagt fram for kommunestyret for egengodkjenning.  
 

7. Hyttetomtene nr. 26, 27, 28 og 29 tas ut av reguleringsplanen (oransje markering på 
kart) 

8. Arealformålet til overnevnte tomter endres fra Fritidsbebyggelse-frittliggende til 
Naturområde, og tomtearealene innlemmes i GN2 (grønn skravur på kart).  

9. Skiløypetraséen langs GN2 legges om slik at den ikke kommer i konflikt med 
vannspeilene i naturområdet (grønn markering på kart).  

10. Det etableres et smalt grøntområde på min. 2 meter mellom tomt nr. 4 og tomt nr. 5 for 
passasje/gangveisforbindelse mellom kjørevei SKV4 og naturområde GN1 (fiolett 
markering på kart) 

11. Skiløypetrasé BST flyttes lenger mot vest, slik at ytterkanten på skiløypa blir liggende ca 
8 meter fra eksisterende hytter (rosa markering på kart).  

12. Endringen i skiløypas plassering gjør det nødvendig å justere byggegrensene på nye 
hyttetomter i vest for å opprettholde avstanden til skiløypa (blå stiplet strek på kart). 
Endringen i skiløypetrasé kan også gjøre det nødvendig å slå sammen to av de nye 
tomtene langs skiløypa. 
 

 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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Vedlegg: 

 
1 Planbeskrivelse H2_130919 
2 Plankart - 3080 Kvitåtavn Øst, felt H2 
3 Reguleringsbestemmelser H2_reviderte 
4 Oppsummering av innspill 
5 Uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Kvitåvatn Øst, felt H2, Gausta-

Rjukan i Tinn kommune 
6 Soria Moria: Innsigelse Planforslag H2 - Plan-Id 3080 
7 Innsigelser til plan Kvitåvatn øst H2 
8 SoriaMoriaH2Innspill2020 
9 Kommentarer og innsigelser Planbeskrivelse/ reguleringsplan, Utvidelse av Kvitåvatn Øst, 

Felt H2 - PlanID 3080 
10 Ytterligere kommentar til H2 
11 Kommentar til Høring H2 
12 Kopi: Brev til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
13 Vedr. 20-15284-3 - Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Kvitåvatn Øst 

-  felt H2 - Gausta-Rjukan- Tinn kommune 
15 Innsigelser til Planbeskrivelse/ reguleringsplan Utvidelse av Kvitåvatn Øst, Felt H2 - PlanID 

3080 
16 Kommentar til Detaljreguleringsplan for Kvitåvatn Øst.docx 
17 Til Tinn Kommune 25.05.2019.pdf 
18 Uttalelse til reguleringsforslag - Tinn - 106/19 med flere - Kvitåvatn Øst - felt H2 - 
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