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Forord  
 

Asplan Viak har vært engasjert av Gaustatoppen Invest AS for å utarbeide reguleringsplan for 
byggeområde H22 og H23 innenfor kommunedelplanen for Gausta-Rjukan i Tinn kommune.  

Anders Buchardt og Hallvard Flatland har vært Gaustatoppen Invests kontaktpersoner for oppdraget.    

Sissel Mjølsnes har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

Representanter for grunneiere, skisenteret, eiendomsutviklere, Gausta-Kvitåvatn Turistservice og 
rådgivende entreprenør har vært involvert i diskusjoner underveis i planarbeidet.  

 

 

 

 

Planbeskrivelsen er justert i henhold til vedtatt plan 17.12.2020 og planendring vedtatt i Samfunn-og 
miljøutvalget 02.06.2021 

 

 

Kongsberg, 03.08.2021 

 

 

 

Sissel Mjølsnes Ingvild Johnsen Jokstad 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. FORMÅL OG AVGRENSING  

1.1. Formål med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for privat fritidsbebyggelse innenfor område H22 og H23 i 
tråd med kommunedelplanen for Gausta-Rjukan og bygge opp under alpin- og reiselivsdestinasjonen 
i området. 

1.2. Avgrensing og berørte eiendommer 

Planområdet H22 og H23 ligger innenfor Gaustatoppen Naturparks utviklingsområde ved 
Gaustatoppen. Tiltakshaver for planarbeidet er Gaustatoppen Invest AS. 

Reguleringsplanen omfatter i hovedsak deler av eiendommene gnr/bnr 120/2 (byggeområder) og 
gnr/bnr/fnr 120/2/7 (alpinområder). Innenfor planområdet ligger eksisterende hytter på gnr/bnr 
120/250, 120/251, 120/254, gnr/bnr/fnr 120/2/1 og ubebygd teig gnr/bnr 120/6. 

Utbyggingsområdene i H22 og H23 ligger i hovedsak på sameiet Hestegrøene gnr/bnr 120/2 som 
Gaustatoppen Invest utvikler. Mindre deler av utbyggingsområdene ligger på sameiet Langefonn, 
gnr/bnr 121/237, men dette arealet har ikke inngått i utforming av planløsninger. Atkomstveg er i sin 
helhet lagt på grunn som Gaustatoppen Invest AS utvikler, men med mulighet for påkobling for 
gnr/bnr 121/237. Påkoblingsmulighetene er lagt inn i planen, se nærmere omtale i kap.4.1.2 

Kartet under viser ytre avgrensing av utredningsområdet. Varsel om oppstart omfattet alt areal 
avsatt til utbyggingsareal H22 og H23 i kommunedelplanen samt tilgrensende alpinformål, mens det 
som inngår i den juridisk bindende reguleringsplanen er avgrenset til et mindre område innenfor 
dette, ref varslingen og momentene over. Underveis i planprosessen ble planområdet utvidet med 
areal for ny renovasjonsløsning for større deler av Gaustaområdet. 

      
 Figur 1: Ytre avgrensing av utredningsområdet        Figur 2: Avgrensing av planområdet ved varsel om               

utvidelse med areal for ny renovasjonsløsning 
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2. PLANSTATUS OG OVERORDNEDE FØRINGER 

2.1. Kommunedelplan Gausta - Rjukan 

Kommunedelplanen for Gausta-Rjukan (2002) følger opp kommunale og regionale mål om å utvikle 
Gaustaområdet til et av de ledende områdene for alpinturisme i Norge. I forkant av kommunedel-
planarbeidet ble det utarbeidet en masterplan som innspill fra utbyggingsinteressene i området.  

Kommunedelplanen legger opp til stor utbygging mellom Kvitåvatn og foten av Gaustatoppen. 
Gaustaområdet er pekt ut av kommunen som prioritert helårs reiselivsområde, med vekt på 
kommunikasjon og samhandling mot Rjukan. Kommunedelplanen legger vekt på at området skal 
utvikles helhetlig med stor vekt på god funksjonalitet i fellesområder og infrastruktur. 

Kommunedelplanen legger rammer og føringer for reguleringsplanarbeidet. 

 

Figur 3: Ytre avgrensing av utredningsområdet vist på utsnitt av kommunedelplan Gausta - Rjukan 
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Figur 4: Gjeldende reguleringsplaner i tilgrensende områder. 

 

Kommunedelplanen viser at Kvitåvatnvegen forutsettes lagt om med ny avkjøring fra Svineroivegen 
nord for dagens avkjøring. Omleggingen er ikke realisert 18 år etter at KDP ble vedtatt, og det er 
usikkert om den vil bli realisert. Store deler av Gausta-området er bygd ut og forholder seg til dagens 
vegsystem. Ref kap 4.1.7 ser kommunen selv på en ny renovasjonsløsning på nordsiden av H22 som 
forutsetter atkomst fra Kvitåvatnvegen. I dette planarbeidet er det derfor tatt utgangspunkt i dagens 
trasé for Kvitåvatnvegen, og at det uavhengig av en eventuell framtidig omlegging vil ligge en 
atkomstmulighet fram til H22 langs dagens trasé østfra eller vestfra.  

I det innledende planarbeidet har det vært tett dialog med skisenteret for å avstemme arrondering 
av byggeområdene med alpinformål til heis og nedfarter. For å få til en rasjonell utbygging er 
området arrondert til et mest mulig sammenhengende utbyggingsområde uten interne nedfarter 
mellom H22 og H23 slik kommunedelplanen viser. Skisenteret har vært enige i denne prioriteringen, 
siden de interne nedfartene først og fremst er skliløyper til de nye hyttene og ikke en utvidelse av 
bakketilbudet. Området får tilfredsstillende ski-inn/ski-ut muligheter uten disse nedfartene, på linje 
med tilbudet i de andre områdene som er utviklet i Gaustatoppen Naturpark. 

Diskusjonen rundt plassering av heis mellom H22/H23 og H21 har også tatt utgangspunkt i at 
Kvitåvatnvegen opprettholdes i dagens trasé, se kap 4.1.9. 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1. Terreng  

Planområdet er en del av utviklingen av et alpin- og hytteområde hvor ski-inn/ski-ut er valgt som 
prinsipp. Følgelig er også utbyggingsområdene i det vesentligste lagt i relativt bratt terreng mellom 
apintraséene. Terrenget stiger fra nord mot sør. Helningskartet under viser terrenget inndelt i 
områder som er slakere enn 1:6, områder som har helning mellom 1:3 og 1:6 og områder som er 
brattere enn 1:3. De slakeste partiene ligger øverst i feltet (i sør), mens det midt i området er et 
svært bratt parti. Nederst (i nord) er området småkupert med allerede bebygde høyder, en mindre 
myr og noen mindre bratte hyller hvor det er mulig å plassere bebyggelse. I det øvre området er det 
et markert høydepunkt på en kolle. 

  

  

H22 

H23 
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3.2. Vegetasjon 

Planområdet består av blandingsskog med fjellgran og bjørk i de lavereliggende delene, og 
fjellbjørkeskog i de øvre delene før snaufjellet tar over. I midtre og nedre deler av området renner 
det en bekk i øst, mens det renner en bekk i vest i øvre del av området. 

Med utgangspunkt i ortofoto er det trukket en øvre grense for hvor høyt opp det vokser trær i 
området. All ny bebyggelse vil ligge i nedkant av denne grensen. Byggeområdet for H23 i 
kommunedelplanen går høyere opp, men avgrenses i denne planen til områder som ikke ligger over 
tregrensa. 

 

Figur 5: Tregrense som er lagt til grunn i planarbeidet er tegnet inn med grønn stiplet linje. Hvite linjer er 
avgrensinger fra kommunedelplanen 

 

 

H23 
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Figur 6: Utsnitt fra kommunes 3D-modell gir et hovedinntrykk av vegetasjon og terreng i planområdet. 
Standpunktet viser området i retning mot sør-sørøst 

 

 

 

 

 

H23 

H22 
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4. PLANEN 

 

 

Figur 7: Plankartet 
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4.1. Prinsipper og plangrep 

Området skal utvikles med fritidsbebyggelse etter samme hovedprinsipp som de tidligere områdene i 
Gaustatoppen Naturpark, med salgstomter for frittliggende fritidsbebyggelse på store deler av 
området og felt for samlet utbygging av mindre enheter i deler av området. Bestemmelser for 
utforming, høyder med mer er avstemt i forhold til bestemmelsene for eksisterende områder. 

I samsvar med kommunedelplanen er det satt av areal til ny heis i området mellom H21 og H22/H23. 
I samråd med skisenteret er det sett på en løsning hvor drivstasjonen flyttes lenger opp i området. 
Heisen er planlagt som en skålheis, og heistraseen kan derfor ikke krysses med veg i dagen. 

4.1.1. Arealfordeling 
Hele området er ca 250 daa. Arealfordeling på ulike formålene er vist i tabellen under. 

Formål  

Frittliggende fritidsbebyggelse 58,6 daa 

Konsentrert fritidsbebyggelse 10,5 daa 

Skianlegg (alpinformål) 45,6 daa 

Skiløypetrasé 2,8 daa 

Renovasjonsanlegg 8,6 daa 

Kjøreveg og annen veggrunn 23,0 daa 

Parkering 0,5 daa 

Landbruks-, natur- og friluftsformål 100,7 daa 

Sum 250,2 daa 

4.1.2. Vegatkomst og utforming 
Atkomst til de enkelte byggeområdene er ikke vist i kommunedelplanen, og må derfor løses i den 
enkelte reguleringsplan. I forbindelse med tidligere reguleringsarbeider er det laget illustrerende 
skisser for å se samlet på atkomst og arrondering av byggeområder. Disse skissene har ingen formell 
status, men har vært et supplerende utgangpunkt for å trekke opp detaljene på reguleringsplannivå. 

I planarbeidet ble det sett på alternative løsninger for atkomst til H22/H23, og for fullt ut å belyse 
konsekvensene av ulike alternativer ble det utarbeidet to planforslag som viste to ulike 
atkomstløsninger. Begge alternativene ble lagt ut på høring. 

På bakgrunn av innspill i høringsperioden ble det laget et tredje alternativ. Alle alternativene tok 
utgangspunkt i samme hovedkonsept for utvikling av byggeområdet, men valget av atkomstløsning 
har betydning for vegføringen i feltene, arronderingen av feltene og konsekvenser for omgivelsene. 

I det videre beskrives planen slik den ble vedtatt, inkludert en mindre endring vedtatt av Samfunns- 
og miljøutvalget 02.06.2021. 

I vedtatt plan løses all atkomst til felt H22 og H23 fra en ny, sammenhengende atkomstveg gjennom 
feltene med avkjøring fra Kvitåvatvegen. 

For å oppnå tilfredsstillende siktforhold og trafikksikkerhet i avkjøringen forutsettes: 

- Kvitåvatnvegen fartsreguleres til 50 km/t. Det er etterspurt trafikksikkerhetstiltak langs 
Kvitåvatnvegen i flere sammenhenger og en fartsreduksjon vil være ett tiltak som er enkelt å 
iverksette og derfor gunstig i forhold til området generelt og ikke bare for avkjøringen til H22. 

- Krysset skiltes med vikeplikt fra atkomstvegen i H22 og med forkjørsrett på Kvitåvatnvegen  
- Terrenget (mot nordvest) tas ned i frisiktsonen.   

Disse forutsetningene er tatt inn i bestemmelsene. 
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Hovedatkomstvegene er regulert med 5 m kjøreareal, samt skulder og grøft i totalt 8 m bredde, mens 
stikkveger er regulert med 7 m bredde.  

Vegen er delprosjektert, og antatte skråningsutslag ligger inne på plankartet. Skjæringer og fyllinger 
er lagt inn med forutsetning om jordskjæring (1:1,5) for å vise maksimalt utslag. I området er det 
imidlertid tynt løsdekke over fjell, så helningsgrad og utslag i terrenget vil kunne bli noe mindre enn 
vist. (Fjellskjæringer kan legges vesentlig brattere). Deler av skråningsutslagene vil inngå i del av 
tomteareal på en rekke steder. Når vegen ferdigstilles skal skråningsutslagene påføres jord og tilsås. 
Både av estetiske hensyn og for å tilrettelegge for avkjøring og parkering på tomtene, vil det stedvis 
være en fordel å gjøre helningene slake selv om det er fjellgrunn. Det er viktig at dette blir vurdert og 
tatt hensyn til ved anleggelse av veiene. 

Maksimal stigning på vegene er 1: 10. I horisontalkurvene er maks stigning 1:13. Horisontalkurvene 
har minimum radius på 14 m, med unntak av vegen inn til de fire øverste tomtene hvor kurven har 
en radius på 11 m. Det er vurdert at det ikke er behov for breddeutvidelse i horisontalkurvene gitt 
disse forutsetningene. 

Det er lagt inn rekkefølgekrav om at skibro ved kryssing av Fyrieggvegen nederst i H21 skal være 
ferdigstilt før fritidsbebyggelse innenfor planområdet kan tas i bruk. 

Det er regulert stikkveger inn mot utbyggingsarealer i H22 og H23 som ligger på Langefonnsameiet 
slik at disse områdene kan koble seg på vegnettet som reguleres nå. 
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Figur 8: Planløsningen vist på helningskart. 

 

 

 Slakere enn 1:6 

1:3 – 1:6 

Brattere enn 1:3 
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4.1.3. Parkeringsplasser og søppelhåndtering 
Det er satt av 4 områder for parkering og søppelhåndtering, tre i det nederste området og ett i det 
øverste. Gnr/bnr 120/254 kan benytte SPA4 til parkering.  

Det skal velges løsninger for søppelhåndtering som gir et mest mulig tiltalende uttrykk, eksempelvis 
ved overbygning. Utforming og materialbruk for trafoen og pumpestasjoner skal følge de samme 
prinsippene som kravene som gjelder for hyttebebyggelsen for å harmonere med området, og bidra 
til høy kvalitet på utforming av omgivelsene. 

4.1.4. Fritidsbebyggelse 
 

 Antall 

Frittliggende 
fritidsbebyggelse, nye tomter 

51 

Konsentrert fritidsbebyggelse 3 områder            
(min 12 enheter) 

Eksisterende 
fritidsbebyggelse 

4 

 

Planen legger til rette for 51 nye tomter for frittliggende fritidsbebyggelse, hvorav 13 ligger i det 
nederste delfeltet og 38 ligger i det øverste.  

Tre områder i nederste i det nederste delfeltet er regulert til konsentrert fritidsbebyggelse: BFK1, 
BFK2 og BFK3. Det er stilt krav om at hvert av disse områdene bygges ut med minimum 4 enheter 
hver. 

På enkelttomtene er det bare tillatt med èn boenhet, med mulighet for separat anneks og uthus 
inntil eller i sammenheng med fritidsboligen. Tomtestørrelsen er i gjennomsnitt i overkant av 1 daa, 
varierende fra 0,8 daa til 1,5 daa. Av hensyn til det bratte terrenget anbefales ikke mindre tomter 
fordi det vil gi ytterligere behov for terrengbearbeidelser og gi lite naturlig terreng og vegetasjon 
tilbake hvis det bygges tettere. 

Det er vektlagt å ha god bredde på tomtene for å sikre plass til en hensiktsmessig avkjøring og 
parkering. På de fleste tomtene vil avkjøring og parkering måtte legges i tilknytning til nivået på 
atkomstveien, mens hytta vil ligge høyere/lavere i terrenget. Det er ikke tillatt å anlegge brattere 
atkomst inne på tomta enn stigning 14 %. Der det ikke er mulig å anlegge slik atkomst helt fram til 
hytta, må parkering løses nærmere vegen. 

Anbefalt hytteplassering er vist på plankartet med en avgrensing som tilsvarer en hytte på ca 140 m2 

i grunnflate. Anbefalingen er grovt angitt, men med utgangspunkt i helningskartet som gir et godt 

bilde på hvor det er mest egnet å legge bebyggelsen på hver av tomtene. Kravene til byggesøknaden i 

planbestemmelsene er ment å bevisstgjøre og sikre en helhetlig utnyttelse av hver enkelt tomt, og 

vurdering av egen tomt sett i sammenheng med de omkringliggende arealene. Mange av tomtene 

ligger i terreng som er brattere enn 1:5 (se vedlagte helningskart), og løsning med underetasje bør 

benyttes på disse tomtene. Byggesøknaden skal inneholde høydesatte snitt som viser plassering av 

bygninger med eksisterende og nytt terreng. Kotehøyde for ferdig terreng skal angis. For bygg med 

underetasje eller avtrapping i terrenget (halvetasje) er maksimal tillatt mønehøyde målt fra ferdig 

planert terrengs gjennomsnittsnivå 7,5 m. For bygg med plate på mark er maksimal tillatt 

mønehøyde målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 6,3 m. Disse høydebestemmelsene 

gjelder for alle tomtene, også BFK1 – BFK3. 
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Reguleringsbestemmelsene forsøker å følge opp kommunedelplanens intensjoner om utforming, 
material- og fargebruk. Område H22 og H23 ligger sammen med de andre feltene i Gaustatoppen 
Naturpark eksponert i landskapet, og det er viktig at det er noen felles rammer for utbyggingen slik at 
den får et visst enhetlig preg og ikke dominerer landskapet, spesielt sett fra langt hold. Det er derfor 
satt krav i bestemmelsene om diskret fargebruk og at det skal benyttes torv, tre eller skifer på 
takene.  

4.1.5. Områder for konsentrert bebyggelse 
Det er satt av tre områder til konsentrert fritidsbebyggelse i den nederste delen av området. Dette 
viderefører prinsippet fra de andre områdene som er planlagt i Gaustatoppen Naturpark hvor det 
legges opp til noen felt med mer konsentrert bebyggelse i områdene nærmest baseområdet. 
Erfaringen fra de andre feltene viser at det også er etterspørsel etter områder for mindre 
feltutbygginger med enheter/bygg i moderat størrelse, og disse feltene vil egne seg godt til dette.  

BFK1 – BFK3 er primært planlagt for utbygging med hytter i kjede eller leiligheter, og bestemmelsene 
sikrer minimum utnyttelse av feltene. Det er ikke tillatt å dele feltene i enkelttomter, og hvert av 
områdene skal planlegges samlet ved rammesøknad.  

4.1.6. Eksisterende fritidsbebyggelse 
Innenfor det nederste delområdet ligger det 4 eksisterende fritidsboliger på gnr/bnr 120/250, 
120/251, 120/254 og festetomt 120/2/1. Gjennom reguleringsplanen angis det en romslig 
tomtegrense for festetomt 120/2/1 etter innspill fra grunneierne underveis i prosessen.  

4.1.7. Renovasjonsanlegg 
Det har i lang tid vært arbeidet med å finne en bedre løsning for renovasjon enn dagens kontainere 
for hytterenovasjon, og Tinn kommune ser nå på en løsning for i større grad å samle renovasjonen på 
et område nord for H22. I arbeidet med å se på denne løsningen har det også blitt vurdert om 
Kvitåvatnvegen kan utbedres i dette området. Siden tiltak på, eller omlegging av Kvitåvatnvegen i 
dette området kunne fått konsekvenser for atkomstsituasjonen og valg av vegtrasé for utbygging av 
H22 og H23, ses vurderingene av ny renovasjonsløsning i sammenheng med reguleringsplanen for 
H22 og H23. Planområdet ble derfor utvidet underveis i planarbeidet, etter 1. gangs behandling av 
planen.  

Utvidelsen omfatter et areal på 8,6 daa. En nærmere vurdering av mulighet for omlegging av 
Kvitåvatnvegen i dette området viser at det på grunn av terrengforholdene er vanskelig å få til en 
bedre løsning uten å kjøre til store mengder masse. Det vil være en kostbar løsning, og i stedet er det 
sett på en mulighet for å gjøre enklere tiltak for å utbedre vegen i svingen før H22. Ved å ta ned 
vegen noe gjennom svingen og fjerne en del fjell i innersving, vil det bidra til å bedre siktforholdene.  
 



H22 OG H23 DETALJREGULERING 
PLANBESKRIVELSE 

side 16 av 29 

 
 
Figur 9: Mulig løsning for atkomst og areal for nytt renovasjonsanlegg. 
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Figur 10: Bilde fra 3D-modell som viser plassering av areal for renovasjonsløsning og tiltak på Kvitåvatnvegen i 
svingen før man kommer til H22. 
 

4.1.8. Forholdet til natur- og landskapskvaliteter 
Tregrense 
Byggeområdet som er avsatt i kommunedelplanen for H23 går over tregrensa. I detaljreguleringen 
for H22 og H23 avgrenses byggeområdet til arealer som ligger under tregrensa, ref avgrensing av 
tregrense vist med grønn strek på plankartet. 

Terreng og naturkvaliteter 
En større markert kolle i den øverste delen av området er bevart. Hyttetomter legges rundt og i 
nedkant av eksponert toppunkt. En mindre kolle høyere opp i terrenget er delvis satt av til 
grøntformål og delvis tomter med byggegrense inn mot kollen.  

Planområdet er delt i to hovednivåer med en bratt skråning midt i området. I den vedtatte planen går 
atkomstvegen gjennom denne skråningen for å komme opp på det øvre nivået. Vegframføring i 
skråningen krever store terrenginngrep. Bevaring av vegetasjon i forkant blir viktig for å dempe 
landskapsvirkningen. Med unntak av vegen bevares skråningen som et større grøntbelte innenfor 
planområdet.  

I nedkant av skråningen ligger det en myr som inngår i grøntbeltet og hvor langrennsløypa krysser. 
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Figur 11: Utsnittet er hentet fra kommunens 3D-modell, kolle og bratt skråning er markert. 

 
Myra ble befart av biolog sommeren 2019, og følgende ble registrert:  

Myra ligger på fattig berggrunn. Myra er en svært fuktig fattig-myr og myra holder mye 
vann. Det er noen mindre myrpytter på lokaliteten. Siden myra er fattig er det få arter 
som indikerer middels til rike naturforhold i myra. Rikmyr i fjellet er viktig naturtype for 
naturmangfold, men siden denne myra er fattig kvalifiserer ikke denne som en viktig 
naturtypelokalitet hverken etter Miljødirektoratets håndbok 13 (Miljødirektoratet 2014) 
eller kartleggingsinstruks for viktige naturtyper etter Naturtyper i Norge 
(Miljødirektoratet 2019).  

Følgende karplantearter ble registrert på myra eller i fastmark i kanten av myra: 
Lappvier, myrvier (tidligere navn sølvvier), skogsnelle, risbjørk (tidligere navn 
dvergbjørk), hvitlyng, blokkebær, røsslyng, molte, engsyre, tepperot, 
engfrytle/seterfrytle, setermjølke, harerug (kun et eksemplar registrert), søterot, 
fjellsildre, torvmyrull, duskmyrull, trådsiv, trådstarr, rundstarr, flaskestarr, småstarr, 
sveltstarr, frynsestarr og gråstarr.  

Den fremmede arten vinterkarse (SH-svært høy risiko for spredning) er også registrert i 
kanten av myra med noen få eksemplar (disse ble luket bort).  

Myra har trolig ikke funksjon for hekkende våtmarksfugl da myra er liten og uten særlig 
med åpent vannspeil. Myra ligger også i et område som er noe utbygd med hytter i 
randsonene, og det er negativt for arter av vadefugl som er sky. Enkeltbekkasin er en 
mulig hekkefugl. Tidspunktet på året var for sent til å fange opp hekkende vadefugl, men 
tidspunktet var godt for å fange opp botanikk.  

 

 

 

Markert kolle 

Bratt skråning 
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Figur 12: Myra sett fra øst 

 

4.1.9. Alpin 
Plassering av drivstasjon og bredde på heistrase er gjort i samråd med skisenteret. Skisenteret har 
gjort en helhetlig vurdering av heiser og nedfarter i området, og det er på bakgrunn av dette at 
drivstasjonen er flyttet vesentlig høyere opp i terrenget enn det kommunedelplanen viser. 

Som sagt i kap 2 er områdene arrondert for å få et mest mulig sammenhengende utbyggingsområde 
uten interne nedfarter mellom H22 og H23 slik kommunedelplanen viser. Skisenteret har vært enige i 
denne prioriteringen, siden de interne nedfartene først og fremst er skliløyper til de nye hyttene og 
ikke en utvidelse av bakketilbudet. Området får tilfredsstillende ski-inn/ski-ut muligheter uten disse 
nedfartene, på linje med tilbudet i de andre områdene som er utviklet i Gaustatoppen Naturpark. 

Når heisen flyttes opp og det forutsettes at Kvitåvatnvegen opprettholdes forbi området, faller 
forutsetningene for nedfarten som i kommunedelplanen er vist rundt H22 på vestsiden og nord for 
feltet bort, ref kap 2.1. 

Det er stilt rekkefølgekrav til skibro over Fyrieggvegen. 
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Figur 13: Plassering av heis er flyttet opp i terrenget. Forutsetningene for nedfarten som er vist i 
kommunedelplanen rundt H22 i vest og nord faller med dette bort. 
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Figur 14: Alpinanlegg og byggeområder får en annen arrondering enn kommunedelplanen viser i området: Rosa 
punkt og linje viser ny plassering av drivstasjon og ny heis. Kryss over strukturer som endres/tas ut. 

 

4.1.10. Langrennsløyper 
Det går to langrennsløyper gjennom området, og disse er videreført i planen med noe justerte 
traséer gjennom feltet. Løypene er regulert med 6 m bredde og bestemmelser som sikrer at det kan 
gjøres nødvendige terrengbearbeidelser (skråningsutslag) i friluftsområdene inntil.  

 

Figur 15: Dagens løyper i området hentet fra skisporet.no 
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Nedre langrennsløype 

Den nedre langrennsløypa går i dag nedom myra ved Myrestaul. I planen krysser den myra noe 
høyere opp, men nærme dagens trasé. Nedre langrennstrasé går gjennom et bredt grøntområde på 
myra, og krysser vegen i plan. 

 

 

Figur 16: Nedre langrennstrasé vist på plankartet. Blå stiplet linje viser eksisterende trasé. 
 

Øvre langrennsløype 

Den øvre langrennsløypa legges om noe slik at den vil gå i overkant av hytteområdet i stedet for å 
opprettholde dagens plassering hvor den ville blitt liggende mellom hytter og veger. Med denne 
løsningen vil ikke løypa krysse nye veger 

 

Figur 17: Øvre langrennstrasé. Blå stiplet linje viser dagens trase. 
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5. VURDERING AV KONSEKVENSER 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, men som 
del av planbeskrivelsen gis det i dette kapitlet en gjennomgang og oversikt over hvilke konsekvenser 
planen gir for miljø og samfunn. 

5.1. Samfunnssikkerhet 

5.1.1. Skred 
Kommunes skreddata for området er lagt til grunn i planarbeidet. Skreddataene baserer seg på 
kartlegging i området utført av NGI i 2006, ref rapporten: «Gaustatoppen hyttegrend, område H21, 
25, 27 og 36B, Skredfarevurderinger 04.10.2006». Det er registrert ett mindre område som er utsatt 
for snøskred ved Myrestaul i det nedre området og ett område som ligger mellom H21 og det øvre 
området. Begge områdene er lagt inn i planen som fareområde med bestemmelser. Områdene 
kommer ikke i berøring med byggegrunn. Det øverste området ligger delvis over alpinnedfart og 
langrennsløype.  

TEK17 beskriver ingen entydige krav knyttet til skredfare for nedfartsløyper i skianlegg, eller 
langrennsløyper. DSB pålegger alpinanleggene å ha et internkontrollsystem for nedfarter og drift, og 
sikkerhet i forhold til skredfare må vurderes som en del av dette. Ved nærmere detaljprosjektering av 
nedfart og langrennsløype der de er i berøring med skredfareområdet må det vurderes om det skal 
gjøres konkrete tiltak for å få akseptabel sikkerhet. 

5.1.2. Flom 
Det er lagt inn 10 m byggegrense til bekkene som går langs/gjennom byggeområder. Bekken krysses 
med atkomstveg mot Langefonnsameiet i vest på to steder. Utover dette berøres ikke bekkeløpene 
av byggeaktivitet, og utbyggingen vil i liten grad endre bekken eller vannkvaliteten i den.  

Det vurderes at bebyggelsen er lagt i flomsikker avstand til bekkene. Vurderingene baserer seg på 
lokal kunnskap fra grunneiere i området, befaring og bildedokumentasjon. 

 

Figur 18. Bekken vest i området 

5.2. Naturmiljø 

For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at alle prinsipper i 
naturmangfoldslovens §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinje ved utøving av offentlig 
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myndighet, og det skal framgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i 
saken. 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: 
Det er ikke kjente viktige områder for biologisk mangfold i planområdet. Basert på kunnskap fra 
registreringer i andre delområder i Gaustatoppen Naturpark hvor det ikke er registrert viktige 
naturtyper er det vurdert at det ikke er behov for en egen kartlegging av området. Naturtypen i 
H22/H23 har mange likhetstrekk med de andre delområdene, og potensialet for funn vurderes derfor 
som lite. Myra ble registrert sommeren 2019 og det ble konkludert med at den er fattig, og dermed 
ikke en viktig naturtypelokalitet. 

§ 9 Føre-var-prinsippet: 
Tiltaket berører ingen kjente spesielle naturverdier, og tiltaket er vurdert å ha liten negativ 
konsekvens for naturmangfold. Hyttetomtene legges også ut i området rundt Gaustablikk med stor 
konsentrasjon av hyttetomter. Fuglelivet i området er dermed i stor grad påvirket av aktiviteten til 
eksisterende hytteområder, og inngrepet har mindre konsekvenser enn etablering i områder uten 
særlig hyttebebyggelse.  

Oppsummering: 
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan påvises effekter av 
tiltaket på verdifull natur etter føre-var-prinsippet, legger Klima- og Miljødepartementet til grunn at 
det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldlovens §§ 
9-12. De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være fulgt opp. 

5.3. Vannforvaltning 

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken for planperioden 2016 – 2021 skal legges 
til grunn for kommunal planlegging i vannregionen. Det generelle målet i vannforskriften er at alle 
vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomsten skal ha minst like god økologisk og kjemisk tilstand. 

Planområdet ligger innenfor område for vannforekomsten Løykestul/Langefonn/Svadde bekkefelt, 
ref VannNett-Portalen.  

 

Figur 19: Utsnitt fra VannNett-Portalen 
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Det er lagt inn en hensynssone på 10 m på hver side av bekkene gjennom området, der det ligger til 
rette for det, av hensyn til naturmiljøet. Innenfor sonen skal det ikke settes opp byggverk eller gjøres 
andre tiltak eller inngrep som vesentlig forringer naturkvalitetene eller har negative konsekvenser for 
dyre – og fiskelivet i og rundt bekken. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep som endrer bekkens løp eller 
omformer terrenget rundt bekkeløpet. Den naturlige vegetasjonen langs bekken bør så langt som 
mulig bevares.  

5.4. Kulturminner 

Det er ikke kjente kulturminner i området, og Fylkeskommunen vurderer det som mindre sannsynlig 
at ikke kjente, automatisk fredede kulturminner er bevart i planområdet. Bestemmelse om 
meldeplikt ved funn av fredede kulturminner er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 

5.5. Landskap  

Delfeltene vil bli bygd ut etter samme utbyggingsmønster som de andre områdene i Gaustatoppen 
Naturpark, og framstå tilsvarende i landskapet. Det er tilstrebet løsninger som gir best mulig 
terrengtilpassing av de feltinterne vegene i et relativt bratt terreng. 

Hovedatkomstvegen i den bratte skråningen vil gi store terrenginngrep og negative konsekvenser for 
landskap. Grøntbeltet med vegetasjon i forkant er viktig for å dempe den negative 
landskapsvirkningen. 

 

 

Figur 20: 3D-illustrasjon av området sett nordfra i alternativ 3 slik det lå ute på begrenset høring. Noen av 
tomtene ble justert etter høringen, blått kryss viser tomter og veg som er tatt ut og blå pil viser tomt som er 
flyttet. Deler av H21 til venstre i illustrasjonen. 
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Figur 21: 3D-illustrasjon sett nordfra i alternativ 3, slik det lå ute på begrenset høring, standpunkt i nedre delfelt 
Noen av tomtene ble justert etter høringen, blått kryss viser tomter og veg som er tatt ut og blå pil viser tomt 
som er flyttet. Deler av H21 til venstre i illustrasjonen. 
 

 

 

Figur 22: 3D-illustrasjon av området sammen med eksisterende områder sett fra vest alternativ 3 slik det lå ute 
på begrenset høring. Noen av tomtene ble justert etter høringen, blått kryss viser tomt og veg som er tatt ut og 
blå pil viser tomt som er flyttet. Deler av H21 til venstre i illustrasjonen. 

5.6. Friluftsliv 

Planen sikrer at de to eksisterende langrennsløypene føres gjennom området. Den øvre løypa legges 
i overkant av ny bebyggelse og veger. Den nedre langrennsløypa ligger nær dagens trasé i et bredt 
grøntbelte. Her krysser løypa atkomstvegen i plan i et område der vegen ligger på terrengnivå.  

5.7. Alpin 

Alpinløsningene som foreslås er gjort i dialog med skisenteret, ref kap 4.1.9. Det stilles 
rekkefølgekrav til skibro over Fyrieggvegen. 
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5.8. Naboer 

All trafikk til H22 og H23 vil komme fra egen, ny avkjøring i Kvitåvatnvegen og vil ikke belaste 
nabofeltene med trafikk. 

Konsekvenser for eksisterende hytter innenfor H22 og H23  

Det ligger 4 eksisterende hytter innenfor felt H22 og H23. Planen gir noen negative konsekvenser 
med økt trafikk forbi/nær hyttene. To av hyttene har ikke atkomstveg i dag. Den ene av disse får med 
planen atkomstveg fram til tomta, mens den andre får kort avstand til veg og mulighet til parkering 
på parkeringsplass nær tomta.  

Vegløsningene nær de eksisterende hyttene er lagt i tett dialog med eierne for å finne 
tilfredsstillende løsninger. 

5.9. Trafikksikkerhet 

Forutsatt at rekkefølgebestemmelsene knyttet til krysset mellom Kvitåvatnvegen og H22-området og 
skibro over Fyrieggvegen følges, vurderes det at trafikksikkerheten i området er tilfredsstillende 
ivaretatt. 
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6.  ROS-ANALYSE 

Jf. Plan- og bygningsloven § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for alle planer som 
legger til rette for utbygging. Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på 
veileder fra DSB1. Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan. I risikovurderingene er det tatt 
utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, 
og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med 
tilrådningene i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet1 er det vist varsomhet med 
sannsynlighetsgraderinger. 

Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer. 
Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige 
funksjoner.  

Vurderingene av farer, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under.  

Farekategori Relevant 

Fare 

Vurdering av konsekvenser og tiltak 

Naturfarer 

1. Snø eller steinskred Ja Fareområder er kartlagt. Bebyggelse er lagt utenfor områder 
med skredfare, se nærmere omtale i kap 5.1.1 

2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet Nei 

 

3. Flom i vann, elv/bekk herunder lukket bekk. Ja Fare for flom i bekk gjennom området er vurdert, og 
løsningene i planen skal ivareta hensynet til flomfare ved at 
bebyggelse er lagt med minimum avstand til bekken, se 
nærmere omtale i kap 5.1.2. 

4. Er området utsatt for 
springflo/havnivåstigning? 

Nei  

5. Er områdene spesielt vindutsatt? Nei Området er eksponert for vind, men dette utgjør ingen særskilt 
fare i forhold til utbygging. 

6. Naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup mv) 

Nei 

 

Infrastruktur   

7. Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe 
på nærliggende transportårer (vei, bane, sjø, 
luft), utgjøre en risiko for området? 

Nei  

8. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
utgjøre en risiko for området? 

  

- Utslipp av giftige gasser/væsker Nei  

- Utslipp eksplosjonsfarlige/ brennbare 
gasser/væsker  

Nei  

9. Medfører bortfall på følgende tjenester 
spesielle ulemper for området: 

  

- Elektrisitet Nei  

- Teletjenester Nei  

- Vannforsyning Nei 

 

 
1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, veileder 2017. 
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- Renovasjon/spillvann Nei  

10. Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området: 

  

- Fare for påvirkning av magnetiske felt. Nei 

 

- Spesiell klatrefare i master Nei 

 

11. Spesielle farer med bruk av transportnett for 
gående, syklende og kjørende innenfor 
området? 

Ja Det er stilt særlige krav til opparbeidelsen av kryss mellom 
Kvitåvatnvegen og H22 for å oppnå tilfredsstillende 
trafikksikkerhet i krysset, se nærmere omtale i kap 4.1.2. 

12. Brannberedskap   

- Spesielt farlige anlegg i området Nei  

- Utilstrekkelig brannvannforsyning Nei Det er sikret krav til brannvannsforsyning i bestemmelsene 

- Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil. 

Ja De fleste områdene for fritidsbebyggelse har bare en 
atkomstvei 

13. Regulerte vannmagasin med usikker is i 
nærområdet? 

Nei   

14. Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet 

 

 

- Gruver, åpne sjakter Nei  

- Militære anlegg Nei  

- Industrianlegg, avfallsdeponi Nei  

- Annet Nei  

15. Sabotasje og terrorhandlinger   

- Er tiltaket sabotasje/terrormål? Nei  

- Er det sabotasje/terrormål i nærheten? Nei  

 


