
          
 

SAKSFRAMLEGG 
Forslag til reguleringsplan Gaustabanen. Langefonn - Tuddalstippen. Høring og 
offentlig ettersyn 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Samfunn- og miljøutvalget 57/20 14.10.2020 
 
Behandling i Samfunn- og miljøutvalget – 14.10.2020:  
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  
  
  
 
 
Vedtak i Samfunn- og miljøutvalget – 14.10.2020  
 
Forslag til detaljreguleringsplan Gaustabanen, Langefonn - Tuddalstippen i kommunedelplan 
Gausta-Rjukan sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter pbl § 12-10 med de 
vurderinger som framkommer i saksframlegget. 
  
  
  
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Forslag til detaljreguleringsplan Gaustabanen, Langefonn - Tuddalstippen i kommunedelplan 
Gausta-Rjukan sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter pbl § 12-10 med de 
vurderinger som framkommer i saksframlegget. 
 
 
 
 
 
Innledning: 
På vegne av Gaustabanen AS har plankonsulent Nordic AS utarbeidet detaljreguleringsplan for 
områdene Langefonn og Tuddalstippen på Gaustatoppen. De to områdene knyttes sammen av 
Gaustabanen, som ligger i fjellet (regulering under bakken). 

 
Fakta: 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Gaustabanen med tilkobling til 
alpinanleggene i Gaustaområdet, bedre adkomst og parkering, ny velkomstbygning og nytt 
servicebygg på Tuddalstippen oppe på Gaustatoppen. Området inngår i kommunedelplan 
Gausta-Rjukan. Bruken av Gaustabanen til turistformål ble ikke tilstrekkelig avklart ved 
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behandling av kommunedelplanen i 2001 og er dermed ikke i samsvar med kommunedelplanen, 
og det er derfor utarbeidet planprogram og gjort omfattende konsekvensutredninger som følger 
planforslaget. I kommunedelplanen er Langefonnområdet vist som «Forsvarets anlegg» 
 
Planområdet:   
Planområdet er avgrenset til å behandle kun Gaustabanens arealer på Gaustatoppen. Planen tar 
dermed ikke opp en samla vurdering av arealbruken på Gaustatoppen. Turisthytta og stien forbi 
Tuddalstippen er omtalt og bør vurderes regulert inn med eget arealformål. Viktighet av å sikre 
stien/trappene er omtalt i beskrivelsene og designhefter som følger saken. 
Det har vært diskutert om planområdet burde utvides til å omfatte en større del av Gaustatoppen, 
for en mer helhetlig og samlet vurdering av bruk og tilrettelegging på toppen. Tiltakshaver, 
Gaustabanen, har ikke sett at det er hensiktsmessig å utvide planområdet.   

 
 

Figur:  
Ytre avgrensning av planområde sort stiplet linje 

 
 

 
Planstatus 
Premisser for reiselivsutviklingen ligger i kommunedelplan Gausta-Rjukan. Kommunedelplanen 
styrer arealbruk og viser arealer avsatt til byggeområder, skianlegg og naturområder. Bruk av 
Gaustabanen ble ikke avklart gjennom kommunedelplanen i 2001. Gjennom fastsatt planprogram 
og utredninger som følger saken blir det redegjort for ønsket utvikling sett fra Gaustabanens 
behov.  
 

Beskrivelse av planforslaget: 

Planen legger til rette for et nytt servicebygg på Tuddalstippen, vist i to alternativer, og et nytt 
velkomstsenter på Langefonntippen. Planen knytter Gaustabanens bunnstasjon sammen med 
skisenteret i Gaustaområdet. Planen legger opp til en fleksibilitet til endelig plassering av skiheis, 
valg av heistype og nedfart, slik at man etter detaljplanlegging kan velge den beste løsningen ut 
ifra avbøtende- og forebyggende tiltak mot skred og økonomi. 
Planen legger opp til å løse adkomst og parkering ved Langefonn. Den nye adkomstvegen skal 
sikre god trafikkflyt på forplassen, samt at parkeringskapasiteten blir bedret gjennom 
adkomstvegens brede skuldre og ny parkeringsplass. Se Planbeskrivelsen for en utfyllende 
beskrivelse av planområdet og de alternative løsningene for heis- og alpintraseer. 
 
Planprosess:  



Planarbeidet har pågått i lang tid. Planarbeid ble varslet startet i februar 2012. Planprogram ble 
sendt inn og behandlet i juni 2013.  
Det ble gjennomført Planforum med Fylkesmannen i Telemark, Telemark Fylkeskommune og 
Statens vegvesen, referat 9.3.18. 
Planen ble konsekvensutredet i 2014. Senere er det gjennomført invitert arkitektkonkurranse og 
det er arbeidet videre med totalkonsept for videre utvikling knyttet opp mot opplevelser, inne og 
ute. Som ledd i dette er det arbeidet videre med plassering, utforming og materialbruk for nye 
bygninger. Det er utarbeidet et tilleggsnotat til konsekvensutredningen som redegjør for dette.   
 
 
Merknader til varslingen er redegjort for i eget notat.  
 
 
 
Videre saksgang:  
Planforslag, inkludert redegjørelser og merknader, legges fram for Samfunns- og miljøutvalget 
som er kommunens faste utvalg for plansaker. Dersom utvalget støtter planforslaget, legges det 
ut til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vil planforslaget med merknader, eventuelt et 
bearbeidet planforslag som følge av disse, bli lagt fram for Samfunns- og miljøutvalget på nytt. 
Deretter går saken videre til kommunestyret for endelig vedtak. 
Reguleringsplan kan høres i alternativer, men kan ikke vedtas i flere alternativer.     
 
 
Vurdering: 
Planforslaget er utarbeidet for Gaustabanen AS, og det tar dermed primært utgangspunkt i 
Gaustabanens behov og interesser. Hjartdal kommune har hatt merknad om arbeid med 
fylkesdelplan for trekanten Langefonn – Gaustatoppen – Stavsro.  Muligens kan en 
interkommunal plan eller fylkesdelplan supplere planen som nå er fremmet for behandling. Det er 
ikke stilt krav om utvida planområde ved oppstart av planarbeid.  
 
Planforslaget er godt beskrevet og utredet. Konsekvenser av 0-alternativet, dvs å ikke legge 
tilrette for videre utbygging i området, inngår i utredningene.  
 
Spesielt om det skal tilrettelegges for mer utbygging på Tuddalstippen (på Gaustatoppen) må 
vurderes nøye i forhold til landskapsvirkning og Gaustatoppens karakter. 
 
Ved gjennomgang av planforslaget før 1. gangsbehandling vil kommunedirektøren ikke vurdere 
de to alternativene for utbygging på Tuddalstippen opp mot hverandre.  
 
Gaustabanen inngår i Forsvarets landsverneplan og foreslås regulert med en hensynssone 
bevaring. Tålegrense for kulturminneverdiene må avklares.   
Med alternativene som er beskrevet og utredet, kan høringen av dette gi godt grunnlag for 
beslutninger. 
 
 
Oppfølgingspunkter i planprosessen:  
Det ligger bestemmelser til planforslaget som vil være aktuelle for videre drøfting i 
høringsperioden. 
 
Formål: 
Høringspartene bes se på hvilke arealformål som er foreslått for byggeområdene i planen.  
Formålet Fritids- og turistformål brukes oftest for å regulere overnatting («varme og kalde 
senger»). 
For brakkebygnignen er det foreslått næring (kontor/annen næring, kurssenter) med hensikt å 
videreføre for dagens bruk.  
 



Stien/trappa forbi Tuddalstippen bør vises i planen 
  
Skred:  
Det er kartlagt skredfare i nedre del av planområdet (Langefonn-området). Det er med bakgrunn i 
dette stilt krav til sikring etter gjeldende regelverk for bygninger og alpinanlegg. 
 
Brannsikkerhet: 
Det er stilt krav til brannstrategi før rammetillatelse for nybygg på Tuddalstippen.  

 
Utslipp: 
Det er bygd et utslippsanlegg tilsvarende 20 pe etter at planen ble konsekvensutredet. Det 
framgår ikke helt tydelig om dette anlegget vurderes som tilstrekkelig for den økte bruken som 
nye bygg kan legge opp til. Bestemmelsene er formulert slik at det ligger krav om godkjent VA-
plan for igangsettingstillatelse for ny bebyggelse.  
Ved siden av Gaustabanen, er turisthytta på Gaustatoppen knyttet til avløpsanlegget.  
Planforslaget omtaler ikke om Forsvarets brakkebygg er tilknyttet, og stiller ikke særskilte krav til 
dette.  
 
 
Oppsummering: 
Gjennomgangen av planforslaget viser at det er mange spørsmål å ta stilling til og mange 
avveininger som må gjøres for utvikling av Gaustatoppen. Tiltakshaver har gjennom 
plandokumentene lagt fram sine ønsker og vurderinger for hvordan de mener at deres anlegg 
på/i Gaustatoppen skal utvikles. Det er opp til kommunen ved de politiske prosessene å ta stilling 
til hvilke løsninger man skal velge. I denne prosessen skal kommunen både ivareta tiltakshavers 
interesser og se til at dette skjer på en måte som støtter opp om allmenhetens interesser og 
utviklingen som helhet.  
 
Konklusjon: 
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 


