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1. Bakgrunn 
 

1.1 Forslagstiller og plankonsulent 
 

På vegne av grunneier Jørund Klonteig har Plan & Ressurs AS v/ landskapsarkitekt Joar-André Halling, 

fått i oppdrag å utarbeide detaljreguleringsplan for østre del av H4 feltet, del av eiendom gnr./bnr. 

106/2 i Tinn kommune.   

 

1.2 Hensikt 

 

Hensikten med planarbeidet er en videreutvikling av området med tilretteleggelse for 

fritidsbebyggelse. Majoriteten av nye fritidsboliger planlegges i jomfruelige områder med god 

avstand til eksisterende bebyggelse, men det planlegges også en fortetting i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse, det som tilsvarer bebyggelsesplan H4 Kvitåvatn.  

 

Tinn kommune har bygget ny hovedvannledning som berører planområdet i sør og vest. I forbindelse 

med denne ledningen er det også prosjektert ny veg av Sweco AS.  

 

1.3 Konsekvensutredning og planprogram 
 
 

Da planforslaget ikke samsvarer med kommunedelplanen Gausta-Rjukan er det i samråd med Tinn 

kommune avklart at planen skal konsekvensutredes og utarbeides planprogram etter plan- og 

bygningslovens (Pbl.) §4-1 og 4-2, samt forskrift for konsekvensutredning. Dessuten skal det etter § 

4-3 i Pbl. utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse for planer som legger til rette for utbygging, og 

kravene i Naturmangfoldloven kap. II skal særskilt vurderes. Konsekvensvurderingen som viser 

planens virkninger for samfunn og miljø implementeres i denne planbeskrivelsen.  

 

I planprogrammet ble det bestemt at følgende tema skulle utredes nærmere i ny 

konsekvensutredning (noen av disse temaene er senere fjernet pga. uvesentlighet): 

• Naturmiljø 

• Bebyggelse og landskap 

• Nærmiljø, friluftsliv og daglig bruk av området 

• Naturressurser 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse) 
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2. Planstatus og føringer 
 
Kommunedelplan Gausta – Rjukan (ikrafttredelsesdato 02.06.2002) viser overordnet 

arealdisponering for området, og er hovedsakelig markert som eksisterende og ny byggeområder for 

fritidsbebyggelse.   

Innenfor planområdet ligger det en eldre bebyggelsesplan, Kvitåvatn H4 (sist revidert 07.06.2000), 

som forslag til ny plan vil oppheve ved sluttvedtak. Tilgrensede planer er bebyggelsesplanene 

Vatnedalen H5 og detaljreguleringsplan H3 Kvitåvatn Øst og nedre del av H4. Ny plan vil også 

overlappe mindre deler på flere av disse planene grunnet tilpasninger av veger, grønnstruktursoner 

etc, og følgelig oppheve de deler som blir berørt.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Kommundelplan Gausta – Rjukan. Planområde er markert som rødt.   
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Figur 2. Eksisterende eldre bebyggelsesplaner og nyere detaljreguleringsplaner i nærheten av planområdet.  

Kvitåvatn H4 blir opphevet ved nytt planvedtak, mens mindre deler av de fleste andre planer blir delvis berørt. 
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3. Planprosessen 
 

3.1 Prosessen 

 

Planarbeidet har tidligere blitt varslet i april 2016 av Naturpartner AS. Det ble besluttet å sende ut 

oppstartvarsel på nytt da ny planavgrensning ble justert ved Plan & Ressurs AS (tidligere Vidda 

Ressurs AS på dette tidspunktet) sitt engasjement i 2017. I siste varsling ble det informert om at nytt 

forslag til detaljreguleringsplan i hovedsak ville samsvare med overordnet plan, og det ble vurdert at 

planen derfor ikke utløste krav til konsekvensutredning og tilhørende planprogram. Oppstartmøte 

med Tinn kommunen ble gjennomført 27.03.2017, og berørte interessert ble varslet i april 2017 med 

merknadsfrist 26.05.2017. 

 

I senere tid har det vært ønskelig å utvikle området utenfor avsatte byggeområder i gjeldene 

kommunedelplan Gausta-Rjukan, og det ble derfor i samrådet med Tinn kommune i møte 03.10.2017 

vurdert at planen må varsles på nytt med planprogram og konsekvensutredning iht. forskrift om 

konsekvensutredninger. Innsendelse av forslag til planprogram til Tinn kommune, samt ny 

kunngjøring av oppstart ble gjennomført november 2017. Samfunns- og miljøutvalget vedtok i møte 

25.04.2018 fastsettelse av planprogrammet.  

 

Prosess detaljregulering med KU Fremdrift 
Oppstartsmøte  27.03.2017 

Kunngjøring og varsling av oppstart 
planarbeid 

26.04.2017 

Nytt avklaringsmøte  03.10.2017 

Innsendelse av forslag til planprogram til 
Tinn kommune 

November 2017. 

Ny kunngjøring og varsling av oppstart 
planarbeid med forslag til planprogram 

November 2017. 

Evt. åpent informasjonsmøte / 
medvirkning 

Anses ikke nødvending 

Høringsperiode planprogram Desember 2017 – Januar 2018 

Fastsettelse av planprogram  25.04.2018 

Innsendelse av planforslag med KU April 2019 (innsendt første gang) 

Høringsperiode planforslag Forventet sent vår 2020 

Evt. åpent informasjonsmøte / 
medvirkning 

Anses ikke nødvending 

Vedtak detaljreguleringsplan med KU Forventet sommer 2020 
 

 
Figur 3. Prosessen med detaljreguleringsplan etter Plan & Ressurs AS sitt engasjement.    
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3.2 Merknader til oppstart 

 

Innkommende merknader og forhåndsuttalelser blir sendt kommunen i sin helhet, men det er i 

tillegg gjengitt i et resymé med kommentarer i følgende avsnitt hvor det har blitt beskrevet hvordan 

merknadene har blitt hensyntatt videre. Begge kunngjøringene og innkommende merknader fra Plan 

og Ressurs AS vises på de etterfølgende sidene. Telefonsamtaler er ikke registrert.  

 

 

 

Figur 4 a og b. Annonsering våren 2017 (venstre) og ny varsling med planprogram vinter 2017/2018 (høyre).   



                                                                            Planbeskrivelse 

 
 

Side 8 av 92  

3.3 Innkommende merknader første gangs varsling  

 

Adressat Merknader Planleggers kommentarer* 
* Dette er kommentarer for den opprinnelige 

varslingen i april 2017. For ajourførte kommentarer 
vennligst se 3.4 Innkommende merknader andre 

gangs varsling vinter 2017/2018 
 

Fylkesmannen i 
Telemark 

Utdrag fra brev: 
 
«Store deler av planområdet er i gjeldende kommunedelplan 
for Gausta-Rjukan fra 2002 avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse. Planens avgrensning er nå utvidet til å 
gjelde nye arealer sør for det eksisterende planvarselet. 
Denne delen av Skrubbedalen er avsatt til LNF. 
Planavgrensningen er også utvidet nordover og ser ut til å 
inkludere et areal avsatt som friområde i kommuneplanen.»  
 
 
«Planområdet ligger i nær tilknytning til et vassdrag i vest, og 
Fylkesmannen forventer at det i det videre planarbeidet tas 
hensyn til dette bekkeløpet. Bekken i planområdet er en del 
av vannforekomst 016-746-R Kvitåvatn bekkefelt og har 
økologisk tilstand god. Utgangspunktet er at denne tilstanden 
ikke må forringes ihht. § 12 i Forskrift om rammer for 
vannforvaltningen. Bekken bør ikke lukkes og det bør ikke 
etableres noe som kan være til hinder for vannføringen i 
bekken.» 
  
«I tillegg forventer vi at naturlig kantvegetasjon blir tatt vare 
på i et belte langs bekken, jf.  
vannressursloven § 11. Dette er for å motvirke avrenning, gi 
levested for planter og dyr samt sikre at områdene er 
tilgjengelige for alle. Vi oppfordrer til at bredden på 
vegetasjonsbeltet langs bekken fastsettes i 
reguleringsplanens bestemmelser og at bekken inkluderes i 
hensynssone naturmiljø». 
 
«For større feltmessige utbygginger som skal tilknyttes 
eksisterende avløpsanlegg, må det i planbeskrivelsen gis 
opplysninger om avløpsnettets nedstrøms kapasitet og 
teknisk tilstand. Dette for å unngå fare for utslipp av urenset 
avløpsvann ved overløp fra nettet og for å unngå 
overbelastning av renseanlegget. Aktuelle opplysninger kan 
også være info om utstrekning av ledningsnettet i området 
visuelt framstilt som et ledningsnettkart.» 
 
«Stort sett hele planteigen ligger innenfor områder der 
aktsomhetskart fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) viser utløsnings- og utløpsområder for skred (snøskred, 
steinskred). For et bekkefar som ligger omtrent midt i 
planområdet, kjenner Fylkesmannen til at det langsmed dette 
bekkeleiet også kan være fare sørpeskred for større areal. 
(….) Det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse som 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging.» 
 
«Vi forutsetter at ferdsel gjennom og ut fra planområdet i 
form av stier og skiløyper blir ivaretatt på en god måte i 
planområdet. Området som er vist som friområde i 
kommuneplanen bør ivaretas som en grønn korridor i et 
ellers tett bebygd område.» 

 
 
Utvidelsen av planområdet sørover er gjort i 
forbindelse med planlegging av ny vann- og 
avløpstrasé og tilhørende veg. Friområde mot nord 
vil bevares.   
 
 
 
 
 
Byggeområder kommer ikke i konflikt med 
vassdraget i vest, og området mellom 
fritidsbebyggelse og vassdrag er avsatt som 
hensynssone naturmiljø. 
 
 
 
 
 
 
Bebyggelse er laget utenom bekketraseer, og mot de 
største bekkene er det også byggegrense.  
 
 
 
 
 
 
 
Vann- og avløp vil detaljprosjekteres senere i 
prosessen. I reguleringsplanen er vurderingene som 
er lagt til grunn inntegnet på et overordnet VA-kart 
som ligger som vedlegg til denne planen.  
 
 
 
 
 
Det er gjennomført en egen utredning som tar for 
seg disse temaene, og som klargjør området for 
utbygging. Plankartet har fått påført hensynssoner 
for skred i områder som ikke skal bebygges og / eller 
bebygges med restriksjoner.  
 
 
 
 
 
 
 
Hovedskiløypen er regulert som eget arealformål. 
Mindre interne stier er ivaretatt i planen. Friområde 
mot nord er videreført.   
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Berit Unni og Vidar 

Larsen 

 

Utdrag fra brev: 
 
«Ved utbygging i vårt hyttefelt ber vi om at anleggelse av vei, 

terreng og oppføring av nye hytter gjøres på en så skånsom 

og hensynsfull måte som mulig for eksisterende hytter. Det 

må hensyntas at dette er mindre, eldre hytter som ikke er 

planlagt sammen med store, nye hytter med full 

infrastruktur. Vi har imidlertid forståelse for at «verden går 

videre» og at det er gjort vedtak på fortetting.»  

 

«Vi vil i sakens anledning gjøre oppmerksom på at dersom vi 

skulle ønske å utvide vår hytte, må dette skje sydover/videre 

innover i Styggedalen. Det bes derfor om at det settes av 

tilstrekkelig areal, slik at ikke en eventuell ny vei hindrer 

dette. Vi har forstått på grunneier at han vil ta kontakt med 

hver enkelt for å tilpasse vei og hytter sammen med disse. Vi 

forutsetter derfor at dette vil skje.» 

 
 
 
 
Landskapsbilde vil forandres ved en planlagt 
utbygging av denne størrelsen, men rundt denne 
hytten reguleres det inn friområder mot nord.  
  
 
 
 
 
 
 
Tomten er utvidet mot sør, og grenser mot ny tomt 
«2».  

Jan Petter 
Akselsen 
og Randi Mandt 

 

Utdrag fra brev: 
 
«Ser av varselet at det planlegges en utbygging med 
majoriteten av nye fritidsboliger /hytter i 
jomfruelige områder, men også med en fortetting i 
eksisterende hyttefelt. Vi ønsker nok en gang å påpeke 
bakgrunnen for vårt hyttefelt: 
‐ Ingen store inngrep i naturen 
‐ God avstand mellom hyttene 
Vi håper på en god dialog og god nok tid til å kunne påvirke 
og medvirke til at planen blir best mulig 
for oss som allerede er i området, slik at ingen av hytteeierne 
vil oppleve en så stor forringelse av 
sine hytter, at de ser seg nødt til å selge.» 

 
 
 
Fortetting i eksisterende hytteområde vil være en 
realitet, men avstand mellom bebyggelse vil være, 
pga. større tomter og mer grønnstruktur, betydelig 
større enn f. eks på nedre del av H4. En utbygging på 
denne størrelsen vil riktignok forandre omgivelsene i 
stor grad, selv om veg og tomter / hytteplassering 
tilpasser seg eksisterende terreng. 
 
 

 

Norges vassdrags- 
og energi-
direktorat (NVE) 

Utdrag fra brev: 

«Flaum, erosjon og skred er naturlege prosessar. Difor må 
planlegging og utbygging ta omsyn til faren for skadar som 
fylgje av desse prosessane. Det beste verkemiddelet for å 
avgrensa utfordringar med naturpåkjenningar, som flaum og 
skred, er å styre arealbruken slik at ein unngår ny utbygging i 
område utsett for fare. Plan- og bygningslova (pbl) og 
Byggteknisk forskrift (TEK10 Kapittel 7) sett tydelege krav til 
tryggleik mot flaum og skred ved ny bygging. NVE si 
retningsline 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar syner 
korleis ein kan ta omsyn til naturfare. Kommunane må óg 
tilpasse arealbruken til klimaendringar som mellom anna vil 
gje meir nedbør og ekstremver, noko som igjen kan føre til 
auka fare for flaum og skred.»  

 
 
 
Skred- og flom er utredet innenfor planområdet. 
Markert med hensynssoner i plankart.  

Alv Smith 

Johansen 

 

Utdrag fra brev: 

«Ivaretagelse av oppstillingsplassen, stien opp til hytta samt 

borehullet som hytta får sitt vann fra.»  

«I forbindelse med kommende regulerings plan har 

undertegnede hatt bygsling der over 30 år og derfor ser for 

seg og kjøpe tomten iht den nye festelåven og ser frem til at 

dette hensyntaes ifm regulerings planen.» 

«Er det tenkt/planlagt slik at eksisterende hyttebebyggelse vil 

få mulighet for tilkobling kommende vann og avløp?» 

 
 
Privatrettslig forhold som avtales med grunneier 

direkte.  

 

Det er planlagt at eksisterende bebyggelse skal få 

muligheter til å kople seg på vann og avløp. Dette vil 

avklares nærmere ved prosjektering av vann- og 

avløp.  

Statens vegvesen Utdrag fra brev: 

«Samtidighetskrav til trafikksikkerhetstiltak i krysset ved 
fylkesvegen må bli tema ved første 
revisjon av kommuneplan/kommunedelplan. Vegvesenet vil 
ikke stille samtidighetskrav til trafikksikkerhetstiltak ved 
fylkesvegen i denne reguleringssaken siden dens aktuelle 
område allerede er avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommunedelplanen for Gausta – Rjukan.» 
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Stefano Vittor Utdrag fra brev: 

 
«Vi viser til utsendte varsel om igangsatt arealplanarbeid av 
26. april. Det er forståelig at grunneier ønsker å maksimere 
verdien av de områder som er i umiddelbar nærhet til 
eksisterende infrastruktur og tilgjengelig for ny 
hyttebebyggelse. Samtidig påhviler det grunneier også et 
ansvar overfor de brukere av området som tidligere er lokket 
hit med bl.a. tilgang til uberørt natur og friluftsopplevelser. 
Interessen fra hytteeiere og andre brukere av området må 
kunne hensyntas slik at det i fellesskap finnes frem til 
løsninger som ivaretar alle parters behov og ønsker. 
Området som omfattes av planarbeidet er jomfruelige 
friområder som har stor verdi for allmenheten dels et område 
med spredt hyttebebyggelse. For området med eksisterende 
hyttebebyggelse har undertegnede ingen kommentarer til 
planer om fortetting. Når det gjelder friområdene syd for 
eksisterende vintervei til eldre hyttebebyggelse er vi særdeles 
kritiske til at dette området bygges ned. Området er i stor 
bruk hele året. Sommer og høst er dette eneste turvei inn 
mot områdene innerst i Sløkjedalen og opp mot baksiden av 
Ørnenipa. Vinterstid omfatter området flere skiløyper som er 
spesielt mye brukt av barnefamilier med begrenset 
rekkevidde på skituren. I tillegg omfatter området en av 
svært få stier ned fra fjellplatået. Denne strekker seg helt ned 
til enden av sommerveien ved eksisterende bebyggelse. 
Planarbeidet sies å ta vare på stier og løyper i området, men 
det er stor forskjell på å ha første timen av fjellturen på 
grusveier mellom hytteverandaer og skigarder kontra dagens 
turområde i uberørt natur. Hvordan tenker arealplanen å løse 
denne konflikten mellom eksisterende turområder og ny 
bebyggelse?  
 
Slik det kan synes omfatter planområdet for den nye 
reguleringsplanen områder langt innenfor 100-metersbeltet 
fra "vassdraget" som går ned i Vatnedalstjønn og dette 
vassdraget er på Kommuneplanen vist som "LNF-område der 
naturinteresser dominerer. Hvordan tenker arealplanen å 
hensynta gjeldende regler for bebyggelse i 100 metersbeltet?  
Det nye området inkluderer også friarealet mellom H5 og H4 
rett syd for H3. Dette friarealet henger sammen med en sone 
LNF slik at fjellområdet opp mot Ørnenipa er knyttet sammen 
med området nede ved Vatnedalstjønn og Kvitåvatn. 
Hvordan tenker arealplanen å forholde seg til etablerte 
friareal?  
 
Reguleringplanen for Ørnenipa viser videre et område med 
skredfare helt i syd. Dette området må da også skjære 
gjennom området for den planlagte utbyggingen samtidig kan 
det ikke godt legges til rette for å flytte allmenn ferdsel inn i 
rasutsatte områder. Hvordan tenker arealplanen å sikre 
farlige områder innenfor planområdet?  
Vi imøteser deres svar på spørsmålene over for videre 

oppfølging mot kommune og hyttevel.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området er avsatt som fritidsbebyggelse i gjeldene 
kommundelplan, men området videre sør vil fortsatt 
være uberørte friluftsområder. Planforslag 
hensyntar friluftsinteressene med innregulert 
skiløype fra eksisterende reguleringsplan nedre del 
av H4 og videre sørover.   
 
 
 
Stien langsmed bekken midt i planområdet vil 
bevares i et større regulert grøntdrag, men det er 
korrekt at stien krysser adkomstveger flere steder. 
Stien kommer ikke i konflikt med tomter og hytter. 
Planlegger mener at stien fortsatt oppfyller sin 
funksjon for å betjene friluftsområdene som ligger 
uberørt utenfor planområdet.  
 
 
 
 
Tomten er inntegnet ca. 75-100 meter fra vassdrag i 
det sørvestre området, noe som også samsvarer mec 
avstand til vassdrag for tomtene på nedre del av H4 
(Ørnenipa). Det henviser videre til 
konsekvensutredning.  
 
 
Planen berører ikke friområdet med ny bebyggelse. 
Området reguleres som friområde, og vil bli liggende 
som i dag.  
 
 
 
Det er gjennomført en egen utredning for skred- og 
flom og områdene «klareres» iht. rapporten.  
 

Telemark 
fylkeskommune 

Utdrag fra brev: 

 
«Det regionale kulturminnevernet gjennomførte en 

arkeologisk registrering i planområdet i 2014. Det ble ikke 

påvist automatisk fredede kulturminner. Det ble imidlertid 

påvist spor etter et seteranlegg med to tufter (id177523 i 

kulturminnebasen Askeladden). Seteranlegget er fra nyere 

tid, og er ikke fredet. Det vitner imidlertid om bruk av 

området i tidligere tider, og tilfører av tidsdybde i forståelsen 

og opplevelsen av landskapet. Vi ber derfor om at 

seteranlegget om mulig blir ivaretatt i det videre 

planarbeidet.» 

 
 
 
Ved senere revisjon av plangrensen er dette 
området utelatt. Planen vil derfor ikke komme i 
konflikt med seteranlegget med tufter.  
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3.4 Innkommende merknader andre gangs varsling (med planprogram) 

 

Adressat Merknader Planleggers kommentarer 
 

Geir Bleikelia Utdrag fra brev: 
 
Ønsket mer informasjon om adkomstveger, spesielt i nær 
tilknytning til grøntområdene. 
 

 
 
Informasjon og skisse ble ettersendt. Flere 
telefonsamtaler.  

Tom Chr. Nordby Utdrag fra brev: 
 
«Undertegnede er eier av tomt Gnr. 106 / Bnr 412 i Ørnenipa 
Hytteforening. Tomten har en tilstøtende plassering mot ny 
planlagt sørgående vei inn til byggeområdet, med påfølgende 
høy risiko for økt støy / trafikkbelastning og forringelse av 
tomteverdi.» 
 
Ble ikke kjent med utbyggingsplaner da tomten ble ervervet 
04.08.2017 (j.f avhendingsloven § 3-7 – plikter å opplyse 
forhold knyttet til eiendommen som selger kjente, eller 
måtte kjenne til). 
 
Ber om at trafikkbelastningen på sørgående veg blir 
hensyntatt i planen. «Våre anførsler er som følger: 
-Avkjørsel til øvre del av området må legges som inntegnet 
ved inngangen til felt H4 
-Opparbeidelse av «grønn vegskulder» langs tomt 39 for 
avskjerming av trafikk. 
-Vurdering av blindvei for å direkte lede en større del av 
trafikken til øvre hytteområde og redusere belastninger på 
sørgående vei. Se skisse»  
 

 
 
Det skal gjøres en utredning i forbindelse med 
planens virkninger for forurensing, herunder støy og 
støvflukt for nye og eksisterende byggeområde.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunneier er gjort kjent med forslagene.  Det gjøres 
oppmerksom på at eksisterende veg forbi tomt 39 
har en regulert bredde som i detaljreguleringsplan 
«Nedre del av H4» som er betydelig bredere enn 
dagens vei, og legger opp til en høyere vegstandard i 
fremtiden. Vegen vil kunne trekkes bort fra 
fritidsboligene. Det vil også ses på mulighet for tiltak 
mot skjerming (f. eks voll), og vegen er inntegnet 
noen meter mot øst enn dagens trasé. De andre 
forslagene iht. oversendt skisse tas til etterretning.  

Vidar Larsen Utdrag fra brev: 
 
«Viser til illustrasjon side 8, figur 4. Vi er eier av hytta syd i 

vist friområde – felt H4. Hytta var ferdig i 1997. Når det nå 

skal vedtas ny plan jfr 1.3.1, ber vi om at vår hytte innlemmes 

i byggeområdet, slik som intensjonen var fra starten av. At 

hytta (i sin helhet) nå ligger i regulert friområde gjør det 

vanskelig  - mer usikkert – ved eventuelle endringer – tilbygg 

til hytta, samt oppbygging ved en eventuell brann. Det bes 

derfor om at hytta innlemmes i byggeområdet. Når man nå 

gjør endringer i gjeldende planer, må man gjøre tilpasninger 

slik at eksisterende situasjon som videreføres blir innlemmet i 

ny plan.»  

 

«Det er viktig at friområdet, buffer mellom H4 og H5, ikke 

reduseres unødig. Det kan derfor tenkes en mulig løsning 

som vi har illustrert i vårt vedlegg. 

For øvrig viser vi til våre bemerkninger ved første gangs 

oppstartvarsel.» 

 
 
 
Dette ivaretas i videre planarbeid. Løsningen som 
skisseres vil kunne implementeres uten negative 
virkninger for friområdet.   

Randi Mandt Utdrag fra brev: 

Ønsker opplysninger angående skred og flomvurdering.  

 
 
Ny skred- og flomrapport ble oversendt. 

Vatnedalstøylen 
Hytteeierforening 
v/ Kari Naper 

Utdrag fra brev: 

 

«Vatnedalen Hytteeierforening har fått flere tilbakemeldinger 

på planforslaget som foreligger, og har vurdert det 
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hensiktsmessig å komme med en felles merknad på vegne av 

sine medlemmer.»  

«Merknaden er knyttet til friområdet som ligger mellom H4 

og H5, hvor det nå foreslås å legge ny adkomstvei til øvre del 

av H4.  Dette anses som et unødvendig inngrep i et flott 

friområde med mye dyreliv.» 

 

«Det er da viktig for Hytteforeningen å presisere at 

friområdene representerer noe av det som skaper helhet og 

gode rammer, i og mellom hyttefelt; og ikke minst 

forutsigbarhet for hytteeierne. Dette underbygges av 

kommunens normalt strenge føringer på hva som tillates i og 

i nærheten av regulerte friområder.» 

 

«Friområdet på nedsiden av dagens adkomstvei til H4 har 

nettopp vært gjenstand for omfattende opprydding etter 

pålegg fra Kommunen. Den naturlige fortsettelsen vil da være 

å unngå og planlegge unødige inngrep i friområdet også på 

oversiden av veien. Ser man på planområdet som skal 

reguleres, er det utvilsomt mulig å finne gode alternativer til 

foreslått adkomstvei, uten at friområdet berøres overhodet. 

Det er hytteforeningens innstilling at friområdet med vei A 

bør fjernes fra Planprogrammet slik at friområdet beholdes 

som i dag.» 

 

«Vi håper videre planprosess hensyntar hytteforeningens 

innstilling, og at man finner en bedre løsning på adkomstvei.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvenser av adkomstvei som krysser deler av 
friområdet vil vurderes nærmere i forbindelse med 
konsekvensutredningen. Det er allerede vurdert 
alternative løsninger på adkomst.  

Bente og Espen 
Iversen 

Utdrag fra brev: 

«Veg som vist gjennom friområde vil vanskeliggjøre 

adkomsten til dette området. Vegen vil nødvendigvis 

medføre skjæring på oversiden. Det naturlig bratte terrenget 

vil ved dette inngrepet bli enda vanskeligere å forsere. Om 

dette tiltaket skal godkjennes bør det legges til rette for 

gangadkomst som gjør friområdet tilgjengelig både til fots 

sommerstid og på ski vinterstid.» 

 

«Veg B som er vist i planprogrammet vil kreve relativt store 

skjæringer og fyllinger i dette bratte terrenget. Kartet viser at 

terrenget stiger ca. 15 m fr der vegen kommer inn i LNF-

området til den forlater området. Håper derfor at arbeidene 

utføres med minst mulig terrenginngrep og at det i 

sammenheng med arbeidene tilrettelegges at ferdsel i NLF-

området ikke forringes.» 

 

«Den allerede godkjente helårsvegen i traseen for ny 

hovedvannledning er et stort inngrep i LNF-området i seg 

selv. Dette er godkjent på dispensasjon og må ikke benyttes 

som begrunnelse for ytterligere dispensasjon. Protesterer 

derfor mot ønske om 2-sidig bebyggelse i forbindelse med 

denne vegen.  Vegen følger imidlertid ikke kommuneplanens 

grense for framtidig fritidsbebyggelse. Mottatt kart viser at 

det er tilnærmet like mye areal avsatt til framtidig bebyggelse 

nordøst for «vannledningsvegen» som det er LNF-område på 

sydvestsiden av «vannledningsvegen». Vannledningsvegen 

bør derfor utgjøre ny avgrensing av det framtidige bygge 

området mot sydvest. Det vil da gjøre at planen må kunne 

 
 
 
Stigning på veg som krysser friområdet vil kunne 
anlegges med stigning 1:10. Alternativet vil utredes 
nærmere. Se tidligere kommentarer ovenfor.  
 
 
 
 
 
Det vil sannsynligvis blir aktuelt å legge vegen 
innenfor bygeområdet etter nærmer vurdering slik 
at LNFR-området vil forbli urørt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfanget av dette vil utredes i forbindelse med 
konsekvensutredningen.  
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sies å være i henhold til intensjonen i Kommuneplan Gausta-

Rjukan.» 

                                                                                                                                          

«Ønske om 2-sidig utnyttelse av vegen er forståelig, men 

økonomist er det en gevinst for utbygger at vegen allerede 

ligger der, selv med ensidig bebyggelse.» 

 

«Har også innsigelser til utvidelse av bygge området sørover. 

Sløkjedalen er et svært mye brukt turområde for alle de 

mange som benytter turområdene i Gaustablikk-området. 

Om bygge området utvides vil svært mange mennesker måtte 

gå svært langt før man kommer ut i uberørt natur. Vegene i 

området er ikke åpne for alminnelig ferdsel og det er heller 

ikke parkeringsmuligheter i de eksisterende feltene. Eneste 

måte å komme til uberørt natur sydover er via Sløkjedalen. 

Direkte opp mot Heddersfjell er for bratt for de fleste 

vinterstid.» 

 

«Når det gjelder selve detaljreguleringen håper jeg at det 

settes av tilstrekkelig med egnede adkomster/stier gjennom 

bygge området.» 

 

«Kan ikke se at det innebærer problemer for utbygger om 

Kommuneplanen følges.» 

 
 
 
 
 
 
 
Omfanget av bebyggelsen sørover ses i hensyn til 
omfanget av temaene i konsekvensanalysen. Det er 
ikke aktuelt å anlegge fritidsbebyggelsen langt 
utenfor allerede avsatte byggeområdet. 
Planområdet som vises i dette planprogram er 
trukket langt sør pga. uvisshet angående endelig 
beliggenhet for rørtrasé og veg.  
 
 
 
 
 
 
 

Hanne og Stefano 
Vittor 

Utdrag fra brev: 

 

«Vi viser til tilsendt dokumentasjon og noterer oss at 

utbygger er likegyldig til og ikke ser interesse i å imøtekomme 

noen av de kommentarer og innsigelser som vi har levert i 

vårt forrige brev» 

 

«Vi føler det derfor berettiget å gjenta følgende; Det påhviler 

grunneier et ansvar overfor de brukere av området som 

tidligere er lokket hit med bl.a. tilgang til uberørt natur og 

friluftsopplevelser. Interessen fra hytteeierne og andre 

brukere av området må kunne hensyntas slik at det i 

felleskap finnes frem til løsninger som ivaretas alle parters 

behov og ønsker» 

 

«Området som omfattes av reguleringsarbeidet er 

jomfruelige friområder som har stor verdi for allmennheten 

dels et område med spredt hyttebebyggelse» 

(Resten av brevet samsvarer med brevet som er kommentert 

ovenfor)  

 
 
 
 
 
 
Planen skal hensyntas friluftsopplevelser. 
Eksisterende stier og løyper vil bli tatt vare på, og 
det legges opp til grøntkooridor.  
 
 
 
 
 
Størstedelen av områdene er jomfruelige i dag, men 
i kommundelplanen er også området avsatt til 
fritidsbebyggelse og det må derfor påregnes en 
fremtidig utnyttelse av området. Det skal sikres god 
tilgjengeligheten til eksisterende friluftsområder.  

 

Randi Mandt Utdrag fra brev: 

 

«Vi har i dag et riktig fugle- og dyreliv i eksisterende 

hytteområde på grunn av mye vegetasjon mellom hyttene. 

Det er også spredte forekomster av blant annet 

Flekkmarihånd i området. Det er derfor viktig å beholde mest 

mulig vegetasjon ved en videre utbygging. Dette var en 

vesentlig forutsetning for den skånsomme utbyggingen som 

opprinnelig fant sted i H4 og er fortsatt av stor verdi. Ved 

 
 
Utredes nærmer i planprosessen.  
 
Det vil planlegges sammenhengende belter med 
grønnstruktur for å dele opp nye byggeområder, og 
som også vil ha en estetisk funksjon, samt skape 
avstand til bebyggelsen.    
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fortetting av området, må en stor del av vegetasjonen 

beholdes» 

 

«I kommunedelplanen for Gaustad-Rjukan, er det lagt 

føringen for bebyggelse. Det skal tas hensyn til terreng, 

vegetasjon, sol/skygge, naturlig adkomst. Hyttene i 

eksisterende H4, er lagt inn i terrenget på en naturlig måte. 

De følger terrengkoter og det er gjort minimalt med inngrep 

på tomtene. Dette bør følges opp så langt det er mulig med 

en fortetting av området, gjerne ved å tenke alternativer til 

storstilt grave- og sprengningsarbeider. Det bør legges opp til 

en utbygging med mindre huskruller som får feles parkering 

og ikke nødvendigvis bilveg og parkering ved hytteveggen. 

Dette vil gi mindre inngrep i terrenget og mulighet til 

bevaring av vegetasjon» 

 

«En utbygging som det blir lagt opp til i dette forslaget, vil 

omkranse eksisterende H4 i alle retninger. I tillegg vil det 

kunne bygges flere hytter enn Kommunedelplanen legger 

opp til. Dette fører til en stor belastning på nærmiljøet og 

begrenser muligheter til bruk av nærliggende friluftsområder. 

Det er i planen også lagt opp til bruk av LNF-området mellom 

H4 og H5 for å anlegge vei til et område nord for H4. Dette 

området må beskyttes mot inngrep, siden LNF-områder i sør 

blir en del av planen. Konsekvenser av en videre utbygging 

mot sørøst, må være at den begrenses mot nord og øst. Da vil 

det fortsatt være tilgjengelige friluftsområder nært H4, samt 

at den totale belastningen på området ikke økes vesentlig 

utover det som ligger vedtatt i Kommunedelplan». 

«Beitedyr har vært en viktig del av området i alle år og det 

bør settes av tilstrekkelig areal til at sauer fortsatt kan beite i 

hytteområdet» 

 

«Det ble i 2003, av NGI, utarbeidet en rapport om fare for ras 

og skred i området. NGI utarbeidet i 2017 en ny rapport, som 

delvis konkluderer som rapporten av 2003, men det legges 

mer vekt på at rasfaren i noen utsatte områder er lav pga. 

vegetasjon. Nordsiden av eksisterende H4 har flere bratte 

skrenter med tegn til tidligere ras og vegetasjonen øverst, 

primær bjørk, bærer preg av store snømengder. Rapporten er 

uklar på om fjerning av vegetasjon, spesielt granskog, vil føre 

til større fare for ras» 

 
 
 
 
 
Planen planlegges i tråd med føringer i 
kommunedelplanen. Ulike byggeområder vil få 
differensiert planbestemmelser slik at områder med 
mer utfordrende terreng vil kunne tilpasses terreng 
og landskap godt. Hovedmøneretningen skal følge 
terrengkoter og overordnet landskapsform.  
 
 
Den totale belastning er på nåværende tidspunkt 
vurdert å ikke øke vesentlig av hva 
Kommundelplanen legger opp til av utnytting. Det er 
i kommundelplanen ingen fastsatt kvote for antall 
fritidsbebyggelse.  
 
Store deler av avsatte byggeområder i 
kommunedelplan vil bli ubebyggelig pga. bratthet og 
/ eller at hensynssoner for skred og flom hindrer 
utbygging. 
 
 
Dette tas til etterretning, og vil ivaretas i planen.  
 
 
 
NGI rapporten fra 2017 kompletterer eldre rapport. 
Ny rapport viser mer detaljert hvor utbygging ikke 
skal finne sted, og markerer disse områdene som felt 
med skravur.  De samme sonene legges inn i 
plankartet som en hensynssone.  

Jon og Laila 
Rødsætre  

Utdrag fra brev: 

 

«Vi har i høst kjøpt eiendommen Ørnenipa 16 gnr/bnr 
106/425, og er overrasket over den planlagte utbyggingen, da 
vi ikke har fått noen signaler om dette hverken fra utbygger 
eller eiendomsmekler i forbindelse med kjøpsprosessen. Vi 
ser at det er fare for vesentlige støy, støv og 
trafikkbelastninger i en lengre periode i fbm byggeperioden, 
både mhp vann og nytt kloakknett. I tillegg ser vi at 
trafikkbelastningen inn til området vil øke betraktelig i fht hva 
vi så for oss da vi kjøpte eiendommen.  Vi ber derfor om at 
det settes begrensninger til utbygger i fht arbeidstider, 
spesielt i helger hvor det er mest folk i området.  Dette både 
for å unngå støybelastning (ref retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanlegging) og trafikkbelastning i disse 
periodene.»  
  

 
 
 
 
 
 
Begrensning for arbeidstid vil diskuteres med 
grunneier og utbygger. Dette er også regulert i annet 
lovverk, og det vises for øvrig til «Lov om helligdager 
og helligdagsfred» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            Planbeskrivelse 

 
 

Side 15 av 92  

«Vår viktigste innsigelse er imidlertid at det her planlegges en 
utbygging i en stor del av Vatnedalen som inntil nå ikke har 
vært bebygd, og som vi har ansett som et fint turområde 
(området lengst sør i planområdet).  Området egner seg 
glimrende for mindre turer med små barn om sommeren og 
om høsten.  Det er lunt og skjermet i motsetning til de fleste 
andre ubebygde turområdene på Gaustablikk, og det vil 
derfor være et stort rekreasjonstap for området om dette 
arealet tapes som NLF område. Det henvises i denne 
sammenheng til nasjonale retningslinjer i fht økt 
tilgjengelighet for naturområder. F.eks. henviser 
retningslinjene for universell utforming og økt tilgjengelighet 
til viktigheten av å legge til rette for friluftsliv for mange 
brukergrupper. På Gaustablikk er det vel tilrettelagt for 
organisert friluftsliv, men det er også viktig å ivareta barn og 
unges muligheter til å utforske naturen i nærområdene til der 
de oppholder seg.»  
  
«Vi ber om at disse momentenes ivaretas i den videre 
planprosess og reguleringsarbeid.» 
  

 
 
Størstedelen av området er godkjent og avsatt til 
byggeområder for fritidsbebyggelse i gjeldene 
kommunedelplan. I prosessen vil det gjøres tiltak for 
å ikke å hindre tilgjengelighet til friluftsområdene 
omkring. Det vil også anlegges belter med intern 
grønnstruktur i nye felt.  

Fylkesmannen i 
Telemark 

Utdrag fra brev: 

 

«Det er i gjeldene kommundelplan for Gausta – Rjukan avsatt 

betydelig areal til fritidsbebyggelse. Når en nå velger og åpne 

for ytterligere utbygging som går ut over arealene i 

kommundelplanen er vi kritiske til dette. Det forutsetter i alle 

fall at kommunen må gjøre en total vurdering av områdets 

tåleevne med tanke på utbygging. Kommunen bør vurderer 

hvordan ytterligere utbygging vil påvirke ulike kvaliteter i 

området med tanke på et økt press på friluftsliv og 

naturområder i og rundt planområdet». 

 

«I planprosessen for kommundelplanen ble det lagt et 

betydelig arbeid på å få fastsatt byggegrenser opp mot 

snaufjellet. Vi forutsetter at denne planen tar innover seg de 

byggegrenser som ble fastsatt ved kommuneplanprosessen. 

Fylkesmannen vil være kritisk dersom det nå bli lagt opp til 

bebyggelse som strekkes seg opp mot og inn over snaufjellet 

(…)» hensyn til landskap og estetikk (veileder 

fritidsbebyggelse). 

 

«Planområdet ligger i nær tilknytning til et vassdrag i vest, og 

Fylkesmannen forventer at det i det videre planarbeidet tas 

hensyn til dette bekkeløpet (…) Bekken bør ikke lukkes og det 

bør ikke etableres noe som kan være til hinder for 

vannføringen i bekken (…) I tillegg forventer vi at naturlig 

kantvegetasjon blir tatt vare på i et belte langs bekken (…) 

inkluderes i hensynssone naturmiljø». 

 

«For større feltmessige utbygginger som skal tilknyttes 

eksisterende avløpsanlegg, må det i planbeskrivelsen gis 

opplysninger om avløpsnettets nedstrøms kapasitet og 

teknisk tilstand» 

 

«Vi forutsetter at ferdsel gjennom og ut fra planområdet i 

form av stier og skiløyper blir ivaretatt på en god måte i 

planområde. Området som er vist som friområde i 

kommuneplanen bør ivaretas som en grønn korridor i et 

ellers tett bebygd område.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette ivaretas i videre planarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
Det skal tas hensyn til alle små og store bekkeløp 
innenfor planområdet.  
 
 
 
 
 
Tematiske kart og beskrivelse for nytt og 
eksisterende vann- og avløpsanlegg innarbeides som 
en del av planbeskrivelsen. 
 
 
 
Tilgjengelighet til friluftsområder ivaretas. Stier- og 
løyper reguleres inn som eget arealformål.  
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Telemark 
fylkeskommune 

Utdrag fra brev: 

 

«Det bør i størst mulig grad tas hensyn til avsatt frilufts-

område i kommunedelplan. For å sikre allmennheten tilgang 

til tilgrensede utmarksarealer, og for å hindre privatisering, 

bør eksisterende og nye stier, turveier og skiløyper legges inn 

i planen» 

 

«Vi kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner som 

kommer i konflikt med reguleringsplanforslaget. Det 

regionale kulturminnevernet i Telemark fylkeskommune 

gjennomførte i 2014 en arkeologisk registrering i det varslede 

planområde og vi viser til vår uttale datert 10.05.2016. Det 

ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner. Det ble 

imidlertid registrert spor etter et seteranlegg som er datert til 

nyere tid (Askeladden-id 177523). Seteranlegget er ikke 

fredet eller på annen måte vernet, men om mulig ber vi om 

at sporene etter anlegget blir bevart når tiltakene i planen 

skal realiseres.» 

 

«Vi vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter 

kulturminneloven §8 andre ledd». 

 
 
Se tidligere kommentarer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plangrensen er justert slik at seteranlegget ikke 
lenger er en del av planen.  
 
 
 
 
 
Implementeres i bestemmelsene, og det henvises til 
kulturminneloven §8 andre ledd). 
 

Mattilsynet Utdrag fra brev: 

 

«Mattilsynet er spesielt oppteken av tre forhold i samband 

med vassforsyning. Det er sikring og beskyttelse av 

drikkevasskjelder og deira nedbørsfelt, helsemessig trygg 

drikkvassforsyning til befolkninga og tilfredstillande 

beredskap for drikkevassforsyning i krisetilfeller.» 

 

«Det går ikkje fram av foreløpige planar kva for 

vassforsyningssystem som er tenkt, men ein legg til grunn at 

feltet skal koplast til det kommunale anlegget. Det er viktig å 

ha ein plan for korleis VA anlegget er tenkt, og Mattilsynet rår 

difor til at det vert lagt fram ein VA – plan til 1. gongs 

handsaming» 

«Klausulerte område må synast i plankartet og føresegnene. 

(…) Nye bustad- og hyttefelt for fleire enn 20 einingar / 50 

personar skal planleggjast med felles kommalt eigd vass- og 

avlaupsanlegg. (…) Minner og om at plan- og bygningslovenes 

§ 27-1 med krav om tilknytning til offentleg vassledningsnett 

kan nyttes ovanfor fritidsbustadar dersom dette er heimla i 

ein plan Jfr. Plan og bygningslova § 30-6. 

 
 
 
Vann- og avløpsplan utarbeides i tilknytning til 
detaljreguleringsplan. 
 
 
 
Alle nye fritidsboliger (åpner også opp for 
eksisterende bebyggelse å kople seg på) skal koples 
til det kommunale nettet. 
 
 
 
Avsettes som eget arealformål på plankart med 
tilhørende bestemmelser. 

Else Nygård 
 
 
 
 
 

Utdrag fra brev: 

(ingen skriftlig merknad ble sendt innen høringsfristen, men 

en rekke mail- og telefonkorrespondanse fra høsten 2018-

mars 2019). Essensen i kommentarene er som følger: 

- Inntegnet veg øst for hytten vil være i konflikt med 

eksisterende brønn.  

- Festekontrakt med bestemmelser om minimum 50-meter 

avstand til nærmeste nabohytte. 

 
Grunneier er orientert om saken, og vil gå i dialog 
med Nygård om løsning. 
 
Dette er av privatrettslig karakter, men konsulent 
ønsker at en reguleringsplan som åpenbart bryter 
med bestemmelsene i en festekontrakt skal unngås. 
Grunneier er i dialog.  
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3.5 Innkommende merknader høring og offentlig ettersyn  

Adressat Merknader Planleggers kommentarer 
 

Ole Hagen og Tordis 
Böker 

Utdrag fra brev: 
 
«Planforslaget setter i liten grad den foreslåtte utbyggingen 
inn i en større kontekst. (….) Det finnes lite kunnskap om 
hvilke virkninger storstilt hytteutbygging har på samfunns-
struktur. (…)Utfra den kunnskapen vi har i dag er det totale 
arealet av urørt natur som benyttes til nye fritidsboliger i 
Norge langt større enn det som anbefales av hensyn til 
naturvern. Bebyggelse i jomfruelig natur slik det framkommer 
av planforslaget kan utfra dette perspektivet ikke oppfattes 
som bærekraftig. Hyttene i H4 er i dag ikke til hinder for 
andre hytteeieres ferdsel gjennom feltet. Den planlagte 
fortetningen og utvidelsen vil i større grad fungere som en 
barriere mot omliggende natur enn det H4 gjør i dag når man 
beveger seg til fots. Dette kan oppfattes som uheldig av langt 
flere brukere i Gaustaområdet enn hytteeierne i H4.» 
 
«Slik H4 framstår i dag fungerer feltet som en glidende 
overgang fra tettbebygde områder mot tilstøtende 
naturområder. Forslaget vil medføre vesentlig større 
irreversible naturinngrep for å tilpasse tomtene til den nye 
bebyggelsen enn i nåværende H4. I fremlagt planforslag vil 
kontrasten mellom bebygde områder og tilstøtende natur 
fremstå som større fordi den planlagte bebyggelsen vil 
omfatte større bygg med tettere beliggenhet.»  
 
«I planforslaget er det lagt lite vekt på tidsperspektivet i 
byggeperioden. Det sies ingenting om når forslagsstiller 
anslår at de planlagte prosjektene skal være ferdigstilt. Dette 
er vesentlig for nåværende hytteeiere da det vil påvirke 
bruksverdien av nåværende bebyggelse negativt, da det 
sannsynlig vil bli vesentlig støy både lydmessig og visuelt som 
følge av byggearbeidet. I perioder må nåværende hytteeiere i 
H4 påregne redusert framkommelighet til egen eiendom.» 
 
«I planforslaget er det ikke nevnt hvilke økonomiske 
kostnader prosjektet høyst sannsynlig vil påføre nåværende 
hytteeiere i H4 i forbindelse med anleggelse og vedlikehold 
av ny infrastruktur. Endringene vil høyst sannsynlig for den 
enkelte hytteeier føre til økte faste utgifter til grunneier for 
vedlikehold og bruk av nytt veinett uavhengig om man velger 
å knytte seg til øvrig offentlig infrastruktur (vann og kloakk).»  
 
«Forutsetningene for hyttelivet vil endres kvalitativt og 
økonomisk for nåværende hytteeiere i H4 dersom fremlagt 
plan gjennomføres.» 
 

 
Det er vurdert konsekvenser av alle relevante tema. 
Når det gjelder konsekvenser i en større, nasjonal 
sammenheng vil dette være vurderinger som burde 
vært gjennomføres på et overordnet nivå i 
planleggingen, dvs. kommune(del)plannivå og f. eks 
om byggeområder for fritidsbebyggelse er 
forsvarlige i den store sammenhengen. Et område 
for fritidsbebyggelse vil alltid medføre konsekvenser 
for miljø og samfunn, og et område for fritids-
bebyggelse kan, og heller aldri vil blir 100 % 
bærekraftig. Hvis man velger å gå til anskaffelse av 
fritidsbolig må man også ta de konsekvenser det har 
for miljøet. Alle som har fritidsbolig har selv gjort 
dette valget. Hovedsakelig er detaljregulerings-
planen planlagt i tråd med gjeldene kommunedel-
plan, og med avsatte byggeområder for 
fritidsbebyggelse.   
 
Planlegger er enig i at bruken av H4-feltet blir 
annerledes pga. nedbyggingen, men så er også dette 
konsekvensene av en fortetting og videreutvikling av 
et såpass stort område. Planforslaget åpner riktignok 
fortsatt opp for en tilgjengelighet mellom feltet og ut 
mot friluftsområdene både via regulerte turdrag og 
LNFR-områder.  Planlegger er ikke enig i påstanden 
om at dette er en barriereeffekt. 
 
 
 
Det er utfordrende å gi eksakte opplysninger om 
tidsperspektivet, og blir styrt at marked og 
etterspørsel.  
 
 
 
Dette er ikke relevant informasjon i en detalj-
reguleringsplan, men forslagstiller / grunneier vil 
kunne informere om dette senere i prosessen på 
egeninitiativ.  
 
 
Som tidligere nevnt vil område sett under ett 
naturligvis blir betydelig endret av et planforslag 
som dette, men området er avsatt til byggeområde 
for fritidsbebyggelse i gjeldene kommunedelplan, og 
det er derfor naturlig at grunneier / forslagstiller 
forvalter eiendommen sin med en plan for 
fremtiden.  Planlegger mener det er hensyntatt 
natur og friluftsliv i planen, og så er det opp til 
utbygger / utførende for tiltaket som får ansvaret å 
følge planen slik at ikke området fremstår rasert.  

Fylkesmannen i 
Vestfold og Telemark 

Utdrag fra brev: 
 
«Vi kan melde at planforslaget er vurdert til å ikke komme i 
vesentlig konflikt med nasjonale interesser vi er satt til å 
ivareta.» 

 

Thomas og Ellen 
Ulleberg (Ørnenipa 
hyttefelt, Gnr/Bnr 
106/ 444) 

Utdrag fra brev: 
 
«Som nye hytteeiere på Gausta har vi forståelse for at det 
ønskes videre utbygging av nevnte område. Likevel synes vi 
omfanget av utbyggingen er for massiv og med for store 
konsekvenser for et i dag uberørt og populært rekreasjons-
område for folk i alle aldre og til alle årstider.» 
 

 
 
 
Ca. 85-90 % av arealene for friluftsområdet det 
siktes til er i kommunedelplan avsatt som 
byggeområde for fritidsbebyggelse. Utvidelsen av 
byggeområdet mot sør og vest er i stor grad 
gjennomført i et område der det allerede før 
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«Spesielt delområde C vil etter vår mening forringes av den 
planlagte utbyggingen som kommer tett på et mye brukt 
friluftsområdet med uberørte natur. Det er ikke nødvendigvis 
bare områdene i høyden som er populære på Gausta. Også 
områdene rundt Vatndalstjønn inkludert delområdet C er 
svært godt egnet blant annet for kortere turer. Vinterstid er 
dette området en del av skisporet rundt Kvitåvatn og 
Vatnedalstjønn og brukes hyppig av småbarnsfamilier og 
andre. Dette er altså områder som absolutt ikke bare 
benyttes som gjennomgangstrafikk mot Sløkjedalen slik det 
står i planbeskrivelsen. Det er viktig å opprettholde 
nærområder der barn, så vel som voksne kan få 
friluftsopplevelser i uberørt natur.» 
 
«Selv om det planlagte hyttefeltet kan oppleves som en 
forlengelse av eksisterende felt, vil det likevel være av stor 
negativ påvirkning på friluftsområdene (ref figur 65). 
Argumentet om at nytt hyttefelt er en direkte forlengelse av 
eksisterende område er urimelig, da dette i så måte kan sies 
for ethvert nytt felt tett opp mot et eksisterende hyttefelt. 
Avstanden til uberørte naturområder blir lengre, og dette vil 
oppleves negativt for alle de som i dag bruker området. 
Inntrykket av uberørt natur endres radikalt, og området vil 
føles som en forlenget transportetappe til naturopplevelsen.» 
 
«Det er planlagt en felles parkeringsplass mot turområder sør 
i Sløkjedalen (figur 38 i planbeskrivelsen), og det nevnes i 
planforslaget at denne er spesielt tiltenkt tilreisende. Da 
glemmer man at veien inn til hyttefeltet er stengt med bom. 
Tilreisende må altså komme til fots eller for eksempel med 
sykler/ski. Området planlagt til parkeringsplass ligger også 
tett på den definerte «hensynssonen til naturressurser» 
rundt elvedraget. I tillegg vil en felles parkeringsplass kunne 
føre til mer trafikk i området og en ansamling biler er ikke et 
vakkert syn rett ved turområdet.» 
 
«Den planlagte konsentrerte fritidsbebyggelsen (BFK1-7) der 
mønehøyden kan være opptil 7,5 meter og med grunnflater 
opptil 200 kvm er massiv, og vil bryte med eksisterende 
bebyggelse i området. Ut ifra figurene 55 og 56 i 
planbeskrivelsen stikker områdene i felt BFK5 og BFK6 seg 
veldig ut i terrenget.» 
 
«Avslutningsvis lurer vi på om det er gjort en konsekvens-
utredning om fjerning av dagenes vegetasjon og brøyting i 
nye hytteområder kan få negativ påvirkning på dagens 
vannføring ned fra fjellet. I dagens hyttefelt er det flere 
vannføringer som går tett opp mot hyttene.»  
 
«Etter vår mening er nåværende forslag en stor inngripen i 
området. Vi synes det er positivt at det er lagt inn grønne 
lommer, men de er få, små og drukner i en massiv utbygging. 
Vi ønsker derfor en reguleringsplan der naturen får en 
vesentlig større plass.» 

reguleringsplanen er bygget veg og anlagt vann- og 
avløpsledning. En del av dette området har derfor 
allerede mistet noe av sitt naturlige preg. Da de 
største delene er avsatt til byggeområde må det 
forventes at det utarbeides reguleringsplaner for 
videre utbygging. Planlegger mener fortsatt at store 
deler av området fortsatt kan benyttes til friluftsliv, 
og det er innregulert skiløypetrase mot sør.  
 
Det er utfordrende å kombinere nærturområder i 
jomfruelige arealer midt i et nytt byggeområde, og 
planlegger mener igjen at dette burde vært vurdert 
på kommune(del)plannivå hvis det viser seg at 
betydninger for arealet for lokalt friluftsområde er 
spesielt viktig i dette områder. Det er ikke grunneier 
sin interesse å avsette sin del av byggeområde til 
lokalt friluftsområde for naboeiendommene, mens 
resterende områder på Gaustablikk nedbygges. Igjen 
burde dette vært avklart i kommundelplanen.  Det er 
riktignok gjort flere justeringer for å gi distanse til 
skiløype og turområdet ved at flere av tomtene nå er 
fjernet.  
 
 
 
 
Planlegger er kjent med at vegen er steng med bom. 
Det fremkom utydelig i planbeskrivelsen når det 
gjelder arealets formål. I tillegg til å være 
velfungerende som snuplass og massedeponi vil 
også arealet kunne benyttes som gjesteparkering for 
nærliggende bebyggelse.   
 
 
Forslaget er revurdert og følgende bestemmelser om 
BRA innføres; «Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) for 
én (1) etasje eller plan for bygning settes til 
bruksareal (BRA) = BRA = 150 m2 på feltene BKF1-
BKF7.» (BRA = 200 m2 fjernes fra BFK1)  
 
 
Lokal overvannshåndtering er hensyntatt i 
planbestemmelsene (§2.1 k). Det er gjort en 
vurdering av overvannshåndtering, og dette 
tilfredsstilles i forbindelse med lokal håndtering 
omkring tomter, og til felles grøfter langsmed veger. 
For øvrig vil resterende overvannshåndteringen 
bestå av naturlig infiltrasjon i grunn.  
 
 

Heidi Dahle og 
Bendik A. Svartdal 
Berge 

Utdrag fra brev: 
 
«Utvidelse av reguleringsplanen inn i eksisterende LNF 
område (Delområde C) vil betydelig forringe natur-
opplevelelsen til et stort antall av Gaustas turgåere og 
skiløpere, samt kunne ha konsekvenser for 
naturmangfoldet.» 
 
«Spesielt gjelder dette vinterstid da skisporet rundt Kvitåvatn 
og Vatnedalstjønn går gjennom dette området.(….) På grunn 
av det store antallet brukere må konsekvensen for friluftslivet 
dermed sies å være betydelige.» 
 
«En utbygging av Delområde C som ligger tett mot elvedraget 
vil betydelig redusere avstanden mellom bebyggelse og 
elvedraget, samt redusere den definerte «hensynssonen til 
naturressurser» rundt elevdraget. Dette vil kunne ha 

 
 
I brevet er det beskrevet at planforslag «betydelig 
forringer naturopplevelsen til et stort antall av 
Gaustas turgåere og skiløpere». Det henvises til 
ovennevnte punktet angående friluftsliv og 
nærturområder hvor disse momenter er behandlet 
tidligere. Planlegger mener at dette tema er grundig 
ivaretatt i planbeskrivelsen.  
 
Hovedløypen for ski er inntegnet i detaljregulerings-
planen. Det henvises til ovennevnte punkter hvor vi 
kommer med et forslag til og fjerne noen av 
tomtene som ligger for nærmest skiløypen.  
 
Hensynssone for bevaring av naturmiljø kommer 
ikke i konflikt med bebyggelsen. Habitatet til 
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konsekvenser for dyre- og fuglelivet i dette området. Både 
utbyggingen og fremtid bruk av eiendommene vil forstyrre 
dyre og fuglelivet og bidra til å forringe habitatet knyttet til 
elvedraget» 
 
«Kombinert massedeponi og sernere parkeringsplass vil 
ytterligere forsterke de negative konsekvensene for brukere 
av friluftsområdene samt naturmangfoldet langs regulerings-
området. Både massedeponi og parkerinsplass med mange 
biler forringer opplevelsen av uberørt natur. Dette området 
ligger også helt tett på den definerte «hensynssonen til 
naturressurser» rundt elevdraget. I tillegg argumenterer 
utvikler med at det er behov for en parkeringsplass for å nå 
turmulighetene sørover i Sløkjedalen, spesielt gjelder dette 
tilreisende. Dette er et underlig argument da veien inn til 
disse hytteområdene er stengt med bom. Kun de som har 
hytter i området har tilgang, og de har allerede parkering i 
tilknytning til sine hytter.» 
 
«Reguleringsplanen må bedre ivareta friluftslivet ved å sikre 
eksisterende sti/ferdselsåre mellom nordre og søndre del av 
planområdet. Dette er en sti som brukes både sommers og 
vinterstid, og fører rett opp på snaufjellet med ytterligere 
turmuligheter (….) Turdraget er delvis hensyntatt, men det er 
planlagt 2 tversgående veier gjennom dette turdraget. 
Spesielt på vinterstid vil tversgående veier ha store 
konsekvenser for muligheten til å bruke turdraget; høye 
brøytekanter langs veien vil gjøre det nærmest umulig å 
passere over veien. På sommerstid vil tversgående veier 
redusere naturopplevelsen for brukerne. Som et minimum 
bør 1) den øvre tversgående veien fjernes helt innenfor 
turdraget - denne veistubben har ingen klar funksjon, og 2) 
det gjøres tiltak for å sikre at skiløpere kan passere den nedre 
tversgående veien uten store problemer.» 
 
«Den planlagte bebyggelsen i delområde C vil medføre en 
betydelig forringelse av friluftslivet for en stor gruppe 
brukere – skiløypen rundt Kvitåvatn og Vatnedalstjønn brukes 
av skiløpere fra hele Gaustaområdet. Dersom Delområde C 
forblir ubebygget vil denne delen av skiløypa fremdeles 
fremstå som et flott turområde med hyttebebyggelsen i god 
avstand fra skiløypen. Store deler av denne skiløypen har 
allerede hyttebebyggelse tett på og det er viktig å ivareta de 
områdene som oppleves som naturområder. Nærtur-
områdene er allerede lett tilgjengelig fra eksisterende 
bebyggelse, så det er vanskelig å forstå at dette blir bedre når 
uberørt natur flyttes lengre bort fra eksisterende 
bebyggelse.» 
 
«Det er heller ikke godt nok argumentert for konklusjonene 
knyttet til naturmiljø. Elvedraget ut Sløkjedalen er det største 
elvedraget ned mot Vatnedalstjønn og Kvitåvatn. Elvedraget 
munner ut i et våtmarksområde som er særskilt vakkert med 
myrområde og undulerende vannveier.» 
 
«Det er heller ikke godt nok argumentert for konklusjonene 
knyttet til naturmiljø. Elvedraget ut Sløkjedalen er det største 
elvedraget ned mot Vatnedalstjønn og Kvitåvatn. Elvedraget 
munner ut i et våtmarksområde som er særskilt vakkert med 
myrområde og undulerende vannveier.» 

elvedraget omfatter områdene i direkte tilknytning 
til elv / bekk og våtmarksområdene frem mot 
fritidsbebyggelsen. Planlegger er uenig i at habitatet 
til dyre og plantelivet tilknyttet elvedraget strekker 
seg så langt som til foreslått bebyggelse da 
naturtype og økologi endres i dette området (fra 
våtmark til mer skogkledde partier).  
 
Det vises til tidligere merknader angående 
parkeringsplass.  
 
Eksisterende sti mellom nordre- og søndre del av 
planområdet er markert med arealformål «turdrag». 
Den ene tverrgående veien blir endret ved nytt 
arealformål, dvs. at vegen stenges for ordinær 
trafikk med bom, men kan benyttes til brøyting etc. 
Vegen lengst mot øst vil betjene seterområde, og 
medfører så å si ingen trafikk da byggeområdene 
BFK3-BFK4 er lagt syd for krysningen. 
 
Det vises til «uenighet i konsekvensutredningens 
vurdering». Igjen vil planlegger peke på de 
endringene som nå er gjennomført etter 
høringsforslaget med fjerning av tomtene nærmest 
elvedraget. Som tidligere beskrevet i de andre 
merknadene er vegen med infrastruktur allerede 
bygget før denne reguleringsplanleggingens 
godkjennelse, og området fremstår ikke lenger som 
urørt. Det vises nok en gang til de vurderingene som 
burde vært gjort i overordnet plan angående 
byggeområdets eksistens eller ikke, og planlegger 
mener at de åpenbare tankene om at større deler / 
hele delen av eiendom sørover skal båndlegges som 
nærturområde er urimelig. De som har kjøpt 
fritidsbolig de nærmeste årene har vært klart at 
området i helhet har vært avsatt som byggeområde, 
og at arealet vil bli transformert i fremtiden burde 
derfor ikke komme som noe overraskelse. Planlegger 
mener også at detaljreguleringsplanen tar hensyn til 
friluftsliv med regulert grøntområder sørover, men 
at det ikke kan forventes at hele dette området 
fortsatt skal forbli et nærturområde.  
 
Planlegger stiller også spørsmålstegn på hvor stor 
grad av aktivitet som faktisk finner sted ned mot 
våtmarksområdene når det ikke ligger snø, og 
omkring den delen som er avsatt som «turdrag». F.  
eks vest for tomtene 94-96, 101-104 er det mye 
bløtmyr (se ortofoto), og finner det meget underlig 
hvorfor dette området skulle fremstå så attraktivt 
som nærturområde som det i det senere tid 
beskrives. Og selv om vi hadde fjernet hele 
delområde C (alle tomtene som ligger utenfor 
kommuneplanens byggeområde) for bebyggelse så 
ville jo fortsatt vegen med infrastruktur vært 
tilstedeværende (SKV1, den som allerede er bygget), 
og synligheten til de andre fritidsboligene mot sør og 
øst ville også påvirket nærturområdets uberørte 
preg.  
 

Tordis Bøker, Berit 
Unni Larsen, Thomas 
Bjørnflaten, Ellen 
Haraldsen og Randi 
Mandt (På vegne av 
Sløkjedalen Hyttelag) 

Utdrag fra brev. 
 
Sammendrag  

• Den foreslåtte reguleringsplanen for H4 med 
utvidelser (basert på en eldre kommunedelplan, 
fra 2002) er helt uakseptabel med hensyn til 
konsekvenser for natur, miljø og klima. Se 
konsekvensene etter utbygging av H4 nedre del, 
hvor all natur er ødelagt og ramponert (bilde s 5). 

• Dersom den foreslåtte reguleringsplanen blir 
godkjent vil det være helt ødeleggende for og 

 
 
 
Planen er hovedsakelig utarbeidet i samsvar med 
gjeldene kommundelplan, og åpner opp for 
fritidsbebyggelse. Flere av temaene som beskrives i 
merknaden her burde vært løftet opp på overordnet 
nivå, og er viktige tanker ved neste rullering av 
kommuneplan. Slik planlegger forstår brevet er det 
en generell negativ holdning til hele planforslaget, 
uavhengig om deler av planforslag ligger utenfor 
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hensynsløst mot eksisterende hyttebeboere i 
området.  

• Reguleringsplanen er utviklet og fremmet uten 
lovpålagt medvirkning med sterkt berørte parter. 

• Den foreslåtte reguleringsplanen strider mot 
gjeldene kommunedelplan.  

• En storstilt utbygging som her foreslått fremstår 
som ikke bærekraftig i forhold til Tinn kommunes 
lovpålagte ansvar for helse og beredskap for alle 
som oppholder seg i kommunen. Flere 
forskningsprosjekter de senere år viser at 
hyttekommuner får helt marginal fortjeneste, eller 
tvert imot utgifter, fra hytteutbygging. Det er 
kommunens skatteytere som må betale 
merkostnadene kommunen blir påført. 
(https://forskning.no/turisme-fritid/kommunene-
taper-pa-hytter/503625).  

Det bør være tydelig for alle at den fremlagte reguleringsplan 
kun tar hensyn til maksimal fortjeneste hos utbygger. 
Sløkjedalen hyttelag forventer at Tinn kommune stopper det 
fremlagte planforslaget og innleder en dialog med berørte 
parter før eventuelt nytt planforslag utarbeides. 

vedtatt byggeområde eller ikke. Planforslaget er ikke 
unikt i Gaustablikk området hva som angår 
fritidsboligene tetthet og / eller planlagt utforming, 
selv om det i brevet argumenteres for hensyns-
løsheten mot natur, miljø og klima. Det burde heller 
ikke komme som en overraskelse at grunneier 
ønsker å utvikle eiendommen sin, som i mange år 
har vært som avsatt byggeområde. Det blir heller 
ikke korrekt å foreslå at hele / store deler av 
planområdet fortsatt skal bestå av uberørt 
naturområder, brukt som nærturområder for 
eksisterende fritidsbebyggelse når kommune-
delplanen muliggjør en utbygging.   
 
Det gis også inntrykk av at forslaget bryter med alle 
lover og regler, og at vi ikke har lagt til rette for 
medvirkning. Planlegger mener dette må bero på en 
mistolkning av lovhjemmel. Grunneier har blant 
annet deltatt på årsmøte i hyttelaget de siste årene 
hvor denne saken har vært behandlet. Grunneier har 
også svært på henvendelser og også befart 
enkelttomter med flere av naboene. Det skal 
riktignok nevnes at plankonsulent / tiltakshaver 
opplever situasjon slik så det kan virke som at noen 
ikke blir fornøyde med endringene som utføres før 
alle tomter innenfor planforslaget elimineres og 
planforslaget legges i grus. I prosessen har vi utført 
flere revideringer, men undertegnede oppfatter det 
slik at uansett hvilke endringer som blir gjennomført 
så er det totalpakken med utbygging som oppleves 
negativ, og det anses derfor umulig å tilfredstille 
ønskene.  
 
Igjen skal det påpekes at vi har gjort en rekke 
endringer etter høringsforslaget, med blant annet 
fjerning av enkelt tomter og veg. 
 
Eksiterende fritidsboliger i H4-feltet har også fått 
bedre utsiktsforhold etter etableringen av Ørnenipa 
feltet (nedre del av H4) i forbindelse med 
vegetasjonsfjerning visse steder.  

Jan Petter Akselsen Utdrag fra brev: 
 
«(…) Samtidig har vi med gru sett den ekstreme rasering og 
urbanisering som stadig rykker nærmere oss her i Fagerli, 
som Hølje kalte «lia vår». Nå er sannhetens øyeblikk kommet! 
Utbygger ønsker å transformere H4 til et boligfelt med en 
tetthet som med sikkerhet ikke ville blitt tillatt i et boligfelt 
eller i en by. De nye planene har dere jo foran dere (antar 
dere studerer dem nøye), men har dere sett det som er utført 
av utbygging i området de siste årene. Er dere forundret over 
at vi blir skremt, eller for å si det rett ut forbanna og ekstremt 
bekymra når H4 ønskes utbygd på samme vis? I H4 nedre har 
Tinn kommune tillatt fjerning av all vegetasjon, total 
omskaping av terrenget og nedbygging av myr og våtmark. 
Ville dere hatt det sånn?? Er det slike «gettoer» Tinn 
kommune ønsker å tilby hyttebeboere som har behov for 
rekreasjon i fjellet? Hva tror dere historiens dom blir?» 
 
«Men, dette dreier seg også om veldig mye mer. Det er 
dokumentert (bl.a. av FN) at endringer i arealbruken og 
dermed det biologiske mangfoldet, vil utgjøre en større 
trussel for vår klode enn klimaendringene. En arealendring 
der naturen bygges ned ved en økning i veibygging, hus- og 
hyttebygging er en av de mest aktuelle kreftene som påvirker 
det biologiske mangfoldet i negativ retning.» 
 
«Fortsatt nedbygging av areal i Gaustablikkområdet vil 
utvilsomt bidra til en negativ utvikling på miljø og natur. 
Dersom man i framtiden ønsker å fremstå som et bærekraftig 
reisemål, må man endre prosessen med å stadig ta i bruk nye 

 
 
 
Planlegger vurderer at bebyggelsestettheten i 
nordre felt ikke tilsvarer feltene H3, H4- nedre del og 
H5. Planen legger riktignok opp til fortetting omkring 
eksisterende bebyggelse, men ikke med samme 
byggetetthet (dette kan enkelt ses på ortofoto / 
kart).  
 
Igjen må planlegger få kommenterer at arealet er 
avsatt som byggeområde i overordnet plan, og dette 
burde ikke være noe overraskelse for naboer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er temaer som må tas opp ved rullering av 
kommundelplanen. 
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arealer til fritidshusutbygging. I det minste må tyngden i 
utbyggingene, antallet nye hytter og anleggelse av veianlegg 
reduseres betydelig.» 
 
«Vi håper Tinn kommunes politikere bruker sin sunne fornuft 
og virkelig reflekterer over miljøskandalen som er tillatt i H4 
nedre. Dere må avvise den forslåtte reguleringsplanen for H4 
øvre, den er alt for hensynsløs mot natur, miljø og 
mennesker. Vi forventer at dere inviterer eksisterende 
hytteeiere til dialog for en eventuell skånsom fortetting i 
området.» 

Ole-Bernt Thunold 
Steinar Aasterud 
Jorunn Aasterud Jan 
Petter Akselsen 
Randi Mandt 

Utdrag fra brev: 
 
«Det er planlagt en vei, SKV3, mellom hyttene til Thunold og 
Aasterud, som adkomstvei til en ny tomt (Hytte «18»), bak 
Thunold. Veien er også planlagt som adkomstvei til de 
eksisterende hyttene til Thunold (hytte «17»), Aasterud 
(hytte «20») og Akselsen / Mandt (hytte «19»). Eksisterende 
hytteeiere er ikke under noen omstendighet, interessert i å 
ha vei fram til hyttene.»  
 
«Den planlagt veien skal i så måte kun betjene en hytte og er 
et uforholdsmessig inngrep i natur og i eksisterende 
hytteeieres situasjon og mulighet til rekreasjon og opplevd 
naturkvalitet.»  
 
«SKV3 representerer et naturinngrep som totalt bryter med 
prinsippene om bærekraft. Veien må gå i en stor bue for å 
klare stigningsforholdene og vil være et kraftig inngrep i 
terrenget. Veien er planlagt i et bratt terreng og fjerning av 
vegetasjonen vil med sannsynlighet gi økt rasfare for hyttene 
på nedsiden. Veien vil i stor grad forringe situasjonen både 
for hytte «17»; «19» og «20», men være absolutt mest 
belastende for Aasterud – hytte «20». Sammen med de tre 
planlagte hyttene på nedsiden og øst for hytten til Aasterud, 
vil veien være med på å omkranse deres hytte på tre kanter.» 
 
«Viser for øvrig til Sløkjedalen hyttelag sine innspill i saken.» 

 
 
 
 
 
SKV3 fjernes.  
 
Vegen legges inn på nedsiden mellom tomt 16 og 18.  

Anne C. Svartdal og 
Vidar Berge 

Utdrag fra brev: 
 
--------------------- 

 

 
Merknaden er tilsvarende merknaden til Heidi Dahle 
og Bendik A. Svartdal Berge, og blir ikke kommentert 
på nytt.  

Torild og Håkon 
Nissen-Lie 

Utdrag fra brev: 
 
---------------------- 

 
Merknaden er tilsvarende merknaden til Heidi Dahle 
og Bendik A. Svartdal Berge, Anne C. Svartdal og 
Vidar Borge og blir ikke kommentert på nytt. 
 

Berit Unni Larsen Utdrag fra brev: 
 
«Som hytteeier i eksisterende hyttefelt H4, ser jeg at det vil 
bli enorme endringer i lia vår ved foreslått utnyttelse. Dette 
gjelder BRA, høyder, inngrep i natur, anleggelse av veier, 
trafikkforhold etc. Det er for meg imidlertid vanskelig å forstå 
det fulle omfang av dette, da jeg mener illustrasjoner i 3D-
bilder, blir veldig skjematiske i en liten målestokk som gjør at 
man ikke får tak i detaljene. Det er vanskelig å se vegetasjon, 
skjæringer, fyllinger etc.»  
 
«Jeg mener BFK1 må ut og eventuelt omgjøres til 
frittliggende hyttetomter. BFK1 har større BRA enn de øvrige 
BFK`ene med blokkbebyggelse på opptil tre etasjer inkl 
kjeller/sokkel. Dette mener jeg er en type bebyggelse som 
ikke hører hjemme i fjellheimen, og aller minst i skrånende 
eksponert terreng i vårt «gamle» hytteområde.»  
 
«Jeg ser at det legges opp til bruksareal BRA på 15 % for 
feltene BFK1 -BFK7. Ser imidlertid med stor undring at 
bruksareal BRA er 200 kvm for BFK1 mens de øvrige feltene 
får BRA lik 150 kvm.»  
 

 
 
3D-illustrasjonene er abstrakte perspektivtegninger 
hvor hensikteten er å få et overblikk over volumer og 
antall bebyggelse. Alle veger er prosjektert og 
skjæringer og fyllinger er vist. Vi kan ikke prosjektere 
hele feltet i detalj i en reguleringsplan, men vil i 
byggeprosessen detaljere delområder ytterligere, og 
berører naboer vi få tegninger sammen med 
nabovarsel.    
 
BFK1 får samme utnyttelse på delfeltet som de 
andre respektive fritidsboligene med enkelttomter, 
dvs. tillatt prosent bruksareal (%-BRA) er 15% per. 
felt. Bestemmelsen om antall etasjer er fjernet, og 
mønehøyde vil være gjeldene. Feltet legger riktignok 
opp til en annen type bebyggelse enn arealformål 
«fritidsbebyggelse – frittliggende», men vil ikke skille 
seg spesielt ut fra feltene H3 og H5 nord for dette 
planområdet. Dessuten vil feltet ligge for seg selv, og 
ikke blande seg direkte inn i den eksisterende 
fritidsbebyggelsen. Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) 
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«I planforslaget beskrives det nordre byggeområde med 
tomtestruktur som oppleves med mer luft mellom 
bebyggelsen og hvor grøntområder dominerer. Jeg kan ikke 
forstå at BFK1 kan sies å være en del av dette.»  
 
«Det vil bli mye biltrafikk i deler av vårt hytteområde. Det er 
tatt lite hensyn til myke trafikanter. Hvor kan vi gå tur 
sommer som vinter uten å gå på bilveiene?»  
 
«Det må tilstrebes å fordele biltrafikken inn og ut fra 
området, slik at ikke uforholdsmessig mye trafikk ledes via 
SKV2. Jeg har tomt nr 1 og all trafikk på SKV2 vil passere min 
hytte.» 
 
«Det er en forutsetning at turdragene øst/vest er 
fremkommelige sommer som vinter og blir sammenknyttet 
med skiløyper i området.» 
 
«På side 11 i kommunens skriv står det: «det har ikke vært tid 
til å utarbeide nytt plankart og planbeskrivelse før saken tas 
til oppsatt politisk behandling, men dette vil bli gjort før 
2gangs behandling av planen». Da er det ikke så greit å uttale 
seg! Vi vet jo også alle, at jo senere man kommer inn i saken 
med bemerkning, jo mindre innvirkning må man regne med å 
få. Reguleringsbestemmelsene sier: « tak skal ikke være i et 
ikke-reflekterende materiale». Dette antas å være skrivefeil! 

for én (1) etasje eller plan for bygning settes til 
bruksareal (BRA) = 150 m2 også for felt BFK1.  
 
BFK1 vil ligge som et klart definert område med 
mulighet for en annen type bebyggelse enn feltet for 
øvrig. Pga. av at terrenget er forholdsvis bratt må 
man finne en bebyggelsestype som kan integreres 
godt i terrenget, jf. planbestemmelsene. Det er mer 
luft omkring eksisterende bebyggelse på gamle H4 
enn f. eks den søndre delen av denne regulerings-
planen. Og ved sammenligning med bebyggelsen i 
H3, H4-nedre og H5 (alle utenfor planområdet) er 
det en betydelig redusering i arealtetthet.  
 
Det er et stort grøntområde rett utenfor tomt 1, og 
plankart er også oppgradert med innregulert 
turdrag. Planlegger har ved merknader / telefon-
samtaler tidligere i prosessen fått forståelse for at 
grøntdraget har vært benyttet til f. eks turer 
oppover li lien.   
 
Dette er naturligvis beklagelig, men det gjelder kun 
små justeringer av plankart og bestemmelser som vil 
være til fordel for naboene ved f. eks fjerning av 
tomter, veger og innregulering av flere turstier m.m.  
 
Skrivefeilen med ikke-reflekterende tak er endret.  
 

Else Nygård Utdrag fra brev: 
 

• Støy og bråk over langt tid/ flere år som gjør at 
hytten ikke kan benyttes i lengre perioder.  

• Lenger avstander for å komme til friluftsområder 
pga tett bebyggelse der vi i dag har stier, 
fiskeplasser og andre rekreasjonsområder. Mye 
blir ødelagt rundt Kvitåvatn og Sløkjedalen, som er 
en naturperle.  

• Områder blir utilgjengelige/ vanskelig å benytte 
fordi man må passere nye hytter.  

• Hytten ble bygd med ønske om enkel standard 
uten tilknytning til vei og avløp. Dersom fortetting 
skal gjennomføres bes det om at det stilles krav til 
størrelse og utforming av ny hytter i området. 
Festekontrakten regulerer dette.  

• En utbygging og fortetting vil gjøre stor inngripen i 
natur  

• Det argumenteres for at en utbygging vil medføre 
flere arbeidsplasser og lokal vekst. Vår erfaring er 
at håndtverkere i stor grad er utenlandsk 
arbeidskraft. Det kan virke som om at det er 
utbygger og grunneier som har størst fortjeneste 
på denne utbyggingen og ikke kommunen.  

• Vår hytte ligger i bratt terreng slik at utbygging av 
vei og hytte i overkant vil kunne medføre skade på 
hytte under anleggsarbeidet og snømåking. Vi har 
i dag vannpost/ brønn og denne vil bli ødelagt.  

• I festekontrakt pkt. 8 står det beskrevet krav til 
minste avstand på 50 m til neste hytte. Ny plan 
ivaretar ikke dette.  

• Viser til Vierlie AS som i 2019 tapte på alle 
punkter, i retten, i en tilsvarende utbyggingssak. 
Dersom kommunen ikke tar hensyn til 
kommentarer i høringen vil saken gå til media og 
advokat.  

• Vi har tidligere sendt inn våre kommentarer som 
ikke virker å være hensyntatt  

• Tilbake da hytte ble bygget var kommunen fast 
bestemt på at det var uaktuelt å bygge lengre inn 
enn bekken som vises på kartet. Det synes ikke å 
ha samme verdi for kommunen å bevarer urørt 

 
 
En konsekvens av utvidede byggeområder er at 
omgivelsene endres, og også at deler av 
nærturområdene forsvinner. Planlegger mener 
uansett at det ikke er spesielt langt til nærtur-
områdene mot øst for denne fritidsboligen. Som 
tidligere nevnt er størstedelen av arealet avsatt som 
byggeområde i kommundelplanen og grunneier har 
derfor full mulighet til å regulere området til 
fritidsbebyggelse i tråd med overordnet plan.  
 
Det er stilt krav til størrelse og utforming i 
planbestemmelsene, og skal også tilrettelegge for 
fremtiden. Det samme gjelder vann- og avløp som 
synes være ønskelig for flere av de eksisterende 
fritidsboligene. Det vil ikke være krav å kople seg på 
for eksisterende fritidsboliger så lenge man ikke 
ønsker å utvide eksisterende eller anlegge nye 
private vann- og avløpsløsninger på egen tomt. Hvis 
dette er ønskelig vil det bli stilt krav til påkopling til 
fellesløsninger som også vil gi et stabilt og trygt 
drikkevann og samtidig mer hensiktsmessige 
avløpsløsninger. Hvis brønnen til Nygård blir berørt 
vil det bli etablert vannpost som erstatning.  
 
Veg og sidearealer er regulert med en slik bredde at 
dette ikke skal ha innvirkningen på tomter, f. eks ved 
erosjon og / eller at snø fra snømåking blir tømt på 
tomtens sideareal.  
 
Planlegger har tidligere diskutert festekontrakter vs 
reguleringsplan med Nygård. Festekontrakter er 
riktignok av privatrettslig karakter, men det optimale 
er selvfølgelig at en reguleringsplan som åpenbart 
bryter med bestemmelsene i en festekontrakt 
unngås da det kan medføre utfordringer senere i 
prosessen, f. eks ved anleggsarbeid. Dette har også 
blitt informert til tiltakshaver / grunneier i hele 
prosessen. Det er imidlertid ikke ulovlig å fremme / 
godkjenne en ny reguleringsplan som avviker fra 
festekontrakt da reguleringsplanen formål er å gi en 
forutsigbar fremtidig utnyttelse av området for 
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natur lengre. Det vil bli lengre og lengre avstand 
for å komme inn i friluftsområder dersom ikke 
utbygging av Gaustad-området begrenses. 

grunneier. Det vil kunne bli utfordringer i fase 2 ved 
gjennomføring av reguleringsplanen (f. eks bygging 
av fritidsboliger) hvis det er åpenbare motstridene 
forhold mellom plan og festekontrakt da sistnevnte 
også er juridisk bindene. Kommunen vil riktignok 
ikke ta hensyn til festekontrakter, og gir tillatelser 
utfra plan og bygningsloven, men igjen vil dette bli 
en sak mellom grunneier og Nygård (og andre 
naboer) i fase 2. 
 
Det siste punktet i Nygård sitt brev gis det nok en 
gang henvisninger til kommundelplanens 
arealdisponering.     

Tom Chr. Nordby Utdrag fra brev: 
 
«Kvitåvatnvegen som planlagt innfartsvei, er ikke under noen 
omstendigheter dimensjonert for den økte trafikk-
belastningen planområdets skisserte omfang og utvidelse vil 
medføre. Tilstøtende tomter vil bli svært eksponert for økt 
støy og vegtrafikk, med påfølgende endrede forutsetninger 
for eksisterende hyttebebyggelse, så vel som forholdet 
mellom mye og harde trafikanter.» 
 
Under henvisning til overstående, bes undertegnede at 
følgende tiltak gjøres gjeldene for å avskjerme tilstøtende 
tomter langs H4- Kvitåvatnveien. 
 

• Maksimal trafikk ledes opp langs ny inntegnet 
avkjøring til øvre område. Viktig med 
tilrettelegging av gode vegstrukturer, slik at flest 
mulig benytter vei til adkomst. 

• Opparbeidelse av «grønn vegskulder» langs 
inngangskooridoren til H4, for å avskjerme 
trafikkbelastning. Se vedlegg.  

• En videre nødvendig oppdradering og utvidelse av 
Kvitåvatnveien, fordrer at veien utvides østover 
mot nytt planområde i H4. 

 
 
Det bemerkes at vegen det her er snakk om, markert 
som SKV1 på plankartet, er tidligere regulert inn i 
reguleringsplan H4-nedre del. Planlegger mener at 
det heller ikke burde være noe overraskelse at vegen 
vil bli benyttet som en del av samlevegnettet i 
tilknytning til nye, fremtidige fritidsboliger i 
nærområdet. Planen er nå todelt slik at en del av 
planområdets eldre del + fortetting benytter seg av 
den østre / øvre samlevegen (SKV2), mens det 
resterende feltet vil få SKV1 som samleveg. Etter 
høringen har imidlertid SKV2 blitt laget som en 
blindveg pga. av merknader som negativ virkning om 
kryssing av turdrag m.m. Planlegger bemerker at det 
er utfordrende å tilfredstille alle egeninteresser i 
dette planforslaget, og vurderer at løsningen er et 
godt kompromiss.   
 
Plankartet er oppdatert der senterlinje er trukket 
mot øst, og med et bredere sideareal mot deler av 
tomterekken mot H4-nedre. Det er imidlertid 
utfordrende å justere hele veglengden lenger 
sørover pga. terrenget mot øst.  
 
De større vegene har en regulert vegbredde på 5,5 m 
(sideareal i tillegg) som er dimensjonert for økt 
trafikkbelastning. Det gjelder også vegen SKV1 forbi 
Nordby.  

Steinar og Jorunn 
Aasterud 

Utdrag fra brev: 
 
(…) For vårt vedkommende er det plassert 3 tomter rett foran 
hytta vår! I tillegg er det tegnet inn en veistubb SKV3 inn på 
tomta som svinger videre opp i terrenget. Argumentene om 
utsikt og terrenginngrep gjelder altså ikke oss! Mønhøyden er 
nedjustert på noen hytter, og på den måten mener man at 
det er tatt hensyn til eksisterende bebyggelse ( fra 6 meter til 
5 meter )." Dette er gjort blant annet på grunn av 
utsiktsforhold for bakenforliggende bebyggelse- slik at den 
ikke forringes av ny bebyggelse ". Med 3 hytter rett i front 
mot Gaustatoppen, hvor to har 6 meter mønhøyde, har de 
ikke tatt hensyn til den forringelsen dette medfører for oss. Vi 
vil miste mye av den utsikten vi har idag. Det blir tap av 
utsikt, og det blir store terrenginngrep! Dette er ikke å ta 
hensyn til eksisterende fritidsbebyggelse.» 
 
 
I tillegg til 3 hytter i front mot Gaustatoppen vil det etter 
planen legges en veistubb ( SKV3 )som skjærer inn i terrenget 
rett inn på nordsiden av hytta og videre opp i området 
nordøst for oss. De 3 hyttene dette berører er ikke interessert 
i veien, og det er heller ikke behov for den nå som 
bebyggelsen høyere opp i terrenget er fjernet fra planen.  
 
«Vi oppfordrer planleggere av fortettingen innenfor den eldre 
bebyggelsen (H4 Kvitåvatn) om å modifisere seg. Denne 
gigantiske utbyggingen og fortettingen av området vårt blir så 
ødeleggende for natur, naturopplevelser, stier og alle de 

 
 
 
 
SKV3 er nå fjernet. 
 
I kommentarene gis det inntrykk at nye tomter 
blokkerer hele synsfeltet, men det er også regulert 
en del LNFR-formål omkring tomten etter tidligere 
innspill for denne eiendommen. Det er også ca. 6-8 
meter høydeforskjell hvor det er naturlig å plassere 
bebyggelsen på de de nye tomtene som ligger 
nærmest og til eksisterende fritidsbolig. Tomt 21 og 
23 har også redusert mønehøyde inntil 5-meter, og 
det vurderes derfor at utsikten fremdeles vil ivaretas 
de fleste steder, f. eks mot Gaustatoppen.  
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gode verdiene vårt hytteområde har idag. Vi er mange, både 
innenfor området og i omkringliggende hytteområder som 
benytter H4 til rekreasjon og turer, sommer som vinter. De 
nære rekreasjonsområdene blir rasert da naturen ødelegges. 
De nye veiene i området vil gi store, til dels enorme 
skjæringer og skråningsutslag som vil bli eksponert for så vel 
nærområdet som for fjernvirkning for området rundt. I 
behandlingen av reguleringsplanen for øvre del av H4, 
Gausta- Rjukan ( 11.03.20 )uttrykker planavdelingen 
bekymring for at planområdet vil bli unødvendig tungt utbygd 
med kjøreveier som vil krysse friområder og trekke mye 
gjennomgangstrafikk gjennom området for frittliggende 
fritidsboliger, og at det vil oppleves belastende for 
eksisterende hytteområde H4. Det er vi helt enige i!» 
 
«Eksponeringen for overnevnte inngrep blir omfattende, og 
mulighet for å " hvile ut på hytta " blir fraværende de neste 3- 
4 årene. Tungt anleggsarbeid med sprenging, graving og 
snekring vil prege området og være lite helsebringende for 
oss eksisterende hytteeiere. Her må det tas hensyn! Det var 
litt patetisk da korona pandemien brøt ut og vi ble nektet 
adgang til hytta vår på grunn av dårlig helseberedskap i 
kommunen. Økt antall hytter gir større belastning på en ikke 
eksisterende beredskap, og utgiftene til mer helse vil koste 
kommunen mer enn de vil tjene i form av skatter og avgifter 
på oss hyttefolk.»  
 
«Vi har etterlyst mer medvirkning i hele 
planleggingsprosessen fra grunneiers side. Vi forventer å bli 
hørt og tatt hensyn til i den videre plan- og byggeprosessen.» 

 
Det vises til tidligere kommentarer i saken angående 
landskap, terreng, naturforhold og friluftsliv. 
Det gjentas nok en gang at området er avsatt som 
byggeområde i kommundelplanen, og det heller ikke 
kan forventes at majoriteten av arealene innenfor et 
byggeområde skal øremerkes til friluftsliv og 
nærturområder.  
 
Det bemerkes at denne tomten har naturområder 
direkte mot øst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen er nabovarslet totalt tre ganger, og med 
høring og offentlig ettersyn har det vært mulighet 
for å komme med merknader, som også Aasterud 
har gjort. Grunneier har også hatt dialog i prosessen. 
Samtidig har både planlegger og grunneier hatt en 
rekke telefonsamtaler, og alltid har vært velvillige 
med å utgi informasjon. 

Alv Smith Johansen Utdrag fra brev: 
 
«Undertegnede etterlyser en etisk holdning til natur rundt 
eksisterende hytter i H4. Dette kan gjøres ved at kommunene 
setter opp/fordrer statuetter til kommende regulerings plan 
fra utbygger slik at det ikke er fritt frem for de som ønsker å 
bygge i område. Dette for at området skal fremstå helhetlig 
etter utbygging og derfor gi et helhetlig flott visuelt inntrykk 
(grunnet eksisterende hytter i felt H4). Kommunen bør derfor 
kreves at det utarbeides en etisk veileder som skal gjelde for 
alle hyttene som bygges i dette området. Ser en tilbake til 
utbygging på nedsiden av veien til H4 ble det foretatt en 
«flatehogst» og dype innhugg i naturen, dette bør derfor 
forhindres ved at det fremlegges en estetisk norm for 
utbygging i forhold til eksisterende hytte i H4 feltet.»  
 
«Slik som undertegnede ser på situasjons kart vedrørende 
utbygging (tung utbygging/for mange hytter i planen) vil blir 
det mye flatehogst og store inngrep i bygging av veier og 
opparbeiding at tomter i et tilnærmet «naturområde» for de 
som holder til på Gaustablikk område og ikke mist ovenfor de 
eksisterende hytteeierne i H4 og ditto rekreasjons område for 
alle som vandrer innover i Sløkedalen.»  
 

• «Som 40 årig hytteeier og bygsler i H4 har 
undertegnede disse kommentarene til område 
rundt hytte 53 i regulerings planen.»  

• Kommunen burde sette restriksjoner til størrelse, 
høyde til hytter som bygges rundt eksisterende 
hytter i H4, dette for ikke å bygge inn eksisterende 
hytter og berøve den totale opplevelsen å være på 
fjellet.  

• Inntegnede vei (I) mellom hytte 53 og 44 burde 
fjernes da den vil forårsake store inngrep i naturen 
grunnet den bratte skråningen.  

• Kan ikke se i reguleringsplanen at det er tatt 
hensyn til opparbeidede parkerings 
plass/adkomstvei/sti til eksisterende hytter under 
utbyggingen.  

 
 
 
Planlegger har forståelse for dette, men samtidig at 
feltet må tillates modernisert. F. eks kan det være 
flere eiere av eksisterende fritidsbebyggelse som 
ønsker å utvide fritidsboligen i fremtiden, og planen 
legger til rette for dette, samtidig som samme krav 
til utvidelser hva som angår utforming, farge og 
materialbruk opprettholdes.  Planbestemmelsene 
hjemler generelle regler for utforming, farge og 
materialbruk for å sikre en helhet, både innenfor ny- 
og eksisterende bebyggelse.  
 
Det er gitt noen generelle planbestemmelser som 
hensyntar landskaps, terreng og naturmark: 
 
«Det skal tas hensyn til landskap og terreng, og 
naturmark skal søkes bevart omkring alle tomter for 
fritidsbebyggelse for å hindre negativ eksponering og 
fjernvirkning.»  

 
«Tiltakshaver og utbygger har ansvar for å sette i 
stand terreng etter ferdigstillelse av bygninger og 
annet anleggsarbeid. Stedegen matjord forutsettes 
brukt i størst mulig grad ved reparering av sår i 
terrenget etter prinsippene om naturlig revegetering. 
Det kan alternativt benyttes frøblandinger spesielt 
tilpasset fjellområder.» 
 
Det bemerkes at det er utførende for arbeidene 
(utbygger / grunneier etc.) som får ansvaret å følge 
disse bestemmelsene så ikke området oppfattes 
«rasert». Og det er kommunen som også må føre 
tilsyn med hva som skal aksepteres eller ikke i 
byggeprosessen. Når det står at «naturmark skal 
søkes bevart omkring alle tomter for fritids-
bebyggelse (…)» så betyr det man ikke skal fjerne 
alle vegetasjon og ødelegge naturmarken.  
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• Det burde derfor opparbeide parkerings 
plass/adkomstvei/sti (II) til eksisterende hytter før 
det settes i gang utbygging av grunn som i dag 
benyttes av eksisterende hytter.  

• Sitter selv igjen med erfaring av at dagen 
parkering plass er kjørt i stykker av utbygger samt 
benyttet til avfallsplass (har tatt dette opp med 
grunneier for å få rettet opp, samt snekkere)  

• I tillegg har vi for mange år siden boret etter eget 
vann og dette kan forstyrres ved en slik utbygging 
(sprenging etc.).  

 
«Disse kommentarer burde også relateres til andre 
eksisterende hytter i H4.» 

 
Turdrag er regulert mellom tomtene, og ikke 
kjøreveg. 
 
Det er ikke gitt bestemmelser angående 
parkeringsplasser / adkomst / sti til eksisterende 
hytter under utbyggingen, men dette er noe 
grunneier / utbygger må tilrettelegge ved 
utarbeidelse av feltet, samt påse at sikkerhet 
opprettholdes. Det må heller ikke fjernes 
eksisterende parkeringsplasser og adkomster / stier 
før man har opparbeidet tilstrekkelig erstatning. 
Planlegger forventer at grunneier / utbygger bidrar 
til at slike løsningen ivaretas for eksisterende 
fritidsboliger som en «erstatning» for berørte 
arealer.  
 
Planlegger ser at det ikke skal være konflikt med 
eksisterende brønner i denne delen av planområdet, 
men det gjøres oppmerksom på at utbygger har 
ansvaret for å sikre at eksisterende vannforsyning 
ikke tar skade av utbygging. Utbygger må skaffe seg 
oversikt over brønn lokaliteter og nærmeste arealer 
for å hindre at dette skjer. Dette vil det også kunne 
informeres om i nabovarslingsrunden omkring et 
konkret byggeprosjekt.   

Vestfold og Telemark 
Fylkeskommune 

Utdrag fra brev: 
 
«Kvitåvatn bekkefelt (vannforekomst ID 016-746-R) med god 
økologisk tilstand, har vannveier både i og utenfor 
planområdet. Bekkene drenerer til Kvitåvatn (vannforekomst 
ID 016-12294-L) som har moderat økologisk tilstand. Det 
kommer ikke tydelig fram i plandokumentene om det er 
vurdert om planen kan få følger for vannmiljø i nærliggende 
vannforekomster. Når miljøtilstanden i en vannforekomst kan 
bli påvirket av en plan/inngrep, direkte eller indirekte, skal 
planen/inngrepet vurderes mot gjeldende vann-
forvaltningsplan og bindende miljømål som er satt for 
vannforekomsten. I praksis vil det si at det skal redegjøres for 
nåværende miljøtilstand i berørte vannforekomster, samt 
vurderes om planen/inngrepet kan få følger slik at 
miljøtilstanden forringes, eller at miljømål ikke nås. Dersom 
planen kan føre til at økologisk og/eller kjemisk tilstand i 
berørte vannforekomster blir forringet, eller at miljømål ikke 
nås, må vannforskriften § 12 legges til grunn ved vedtak.» 
 
«Den forelagte reguleringsplanen beskriver at det skal 
vektlegges energieffektive bygningsløsninger, f. eks ved at 
energibehovet dekkes av fornybar energi, f. eks bioenergi, 
solenergi, varmepumper etc. dette er positivt. Imidlertid er 
ikke energieffektive bygningsløsninger omtalt i «utforming, 
farge og materialbruk». Dersom f.eks. tak ikke skal være i et 
«reflekterende materiale», utelukker dette solcellepanel som 
solenergiløsning. Vi oppfordrer kommunen som 
planmyndighet til å vektlegge følgende løsninger for 
klimavennlig hyttebygging:  

• Sette krav til klimavennlig materialbruk, med lav 
miljøbelastning basert på produktets 
livsløpsvurdering (LCA)  

• Sette krav til tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme, se pbl. § 12-7 punkt 8. -
Tilrettelegge for solenergiløsninger på tak og 
fasader.  

• Stille krav til etablering av ladepunkter for elbiler 
(og elsykler)  

• Regulere parkeringsdekningen, herunder sette 
krav til maks antall parkeringsplasser for nye 
hytter, se plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 7.» 

 
«Hensynet til friluftsliv ser ut til å være ivaretatt i plan-
forslaget.» 

 
 
 
 
 
 
Det suppleres med en ytterlig vurdering angående 
vannmiljø og nåværende miljøtilstand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solcellepanel kan monteres på fasaden. Det antas 
uheldig at tak får et reflekterende materiale.  
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«Fylkeskommunen har forståelse at det kan være 
hensiktsmessig å legge til rette for tomter langs begge sider 
av den nye vegen. Derimot er vi enige med kommunen i at 
tomtene 103, 104, 107, samt tomt 132 og 139 bør tas ut av 
planforslaget. Tomtene ligger helt nede på det flate partiet i 
dalbunnen, og innenfor det åpne landskapsrommet som 
omgir elva. Tomtene stikker seg tydelig ut fra den øvrige 
bebyggelsen som er plassert i direkte tilknytning til 
ovennevnte veg. Tomtene 103, 104, 107 ligger dessuten 
innenfor landskapssone som er preget av spredt og sparsom 
vegetasjon og er omgitt av myrdrag. Vi viser dessuten til 
uttalelsen over angående vannressursforvaltning.» 
 
«Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut ifra regionale 
og nasjonale interesser ingen ytterligere kommentarer til 
offentlig ettersyn av planforslaget.» 

 
 
 
Alle disse tomtene er nå fjernet fra planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heidi Berg Bentele Utdrag fra brev: 
 
«I planforslaget som nå er ute på høring ønskes det fra 
grunneiers side (ikke lenger Hølje Klonteig, men sønn Jørund 
Klonteig), fortetting i det eksisterende hyttefeltet H4. Da vil 
jeg at dere skal tenke på: Det er noe annet å bygge ut et helt 
nytt felt enn å begynne å grave mellom eksisterende hytter. 
Mellom våre 20 hytter er det nå foreslått å bygge 40 nye 
hytter, og et veinett, slik at alle får vei helt fram og 
parkeringsplasser ved hytten. Og det er foreslått å bygge to 
leilighetskompleks (blokkbebyggelse på opptil 3. etasjer). De 
nye hyttene er store, de har ikke enkel standard som våre. De 
nye hyttene kommer tett inntil våre tomter.» 
 
«I henhold til plan- og bygningsloven er det et viktig 
demokratisk prinsipp med medvirkning. I vårt tilfelle har vi 
ikke fått mulighet til å medvirke i denne prosessen, tross 
ønske om dette. En fortetting som beskrevet i planforslaget 
kommer til å bety betydelig støy de neste årene – og området 
vil endres totalt. Utsikt, natur, usjenert beliggenhet, ro og 
fred – hyttelivet vil aldri bli det samme igjen.» 
 
«Jeg mener: Si nei til bygging av leilighetskompleks. Dette er 
en type bebyggelse som ikke hører hjemme i et slikt hyttefelt. 
De foreslåtte tomtene 12 og 13 ligger i et stort myrområde, 
jeg mener det ikke kan bygges i et slikt myrområde. (Forslag: 
gå på befaring og se selv) Det må en lavere utnyttelsesgrad 
til, planforslaget legger opp til en altfor tett og tung 
utbygging. Mitt forslag: Si nei til fortetting i det eksisterende 
hyttefeltet H4. Vi «gamle» hytteeiere, vi som kjøpte tomt og 
bygget hytte den gang den eldre bebyggelsesplanen «H4 
Kvitåvatn» gjaldt, vi er glade i hyttene våre på Gaustablikk. Vi 
håper vi kan fortsette å komme til hyttene våre for rekreasjon 
og friluftsliv.» 

 
 
Bestemmelsen om antall etasjer er fjernet, og 
mønehøyde vil være gjeldene. Planlegger tror at det 
i fremtiden sannsynligvis vil bli etterspørsel etter 
høgstandard løsninger for flere fritidsboliger i det 
eldre feltet også (det er gitt noen ytringer om dette 
allerede), og at også flere ønsker mulighet for 
utvidelse / modernisering av eksisterende 
fritidsbebyggelse. Det gjentas igjen at det er en 
større avstand mellom bebyggelse i den eldre delen 
enn hva som er tilfelle i den søndre delen av 
planområdet, og også sett i sammenheng med H3, 
H4-nedre og H5.  
 
 
Det vises også til flere andre merknader angående 
medvirkning, og at denne har vært mangelfull. 
Planen har bidratt til medvirkning i tre varslings-
runder, samt i denne høringsprosessen. Det er også 
avholdt årlige hyttelags møter med grunneier 
tilstede. Grunneier og planlegger har også hatt 
mange telefonsamtaler, og vi har i hele prosessen 
vært åpne om planene. Har noen spurt etter siste 
tegninger og informasjon i prosessen har 
vedkommende også mottatt dette samme dag. 
Dessuten har gjentatte varslingsrunder og høring 
medført at planforslaget gjennom over 4 år (3 år 
med Plan & Ressurs AS) har blitt revidert utallige 
ganger, og dette er nettopp pga. av tilbakemeldinger 
fra hytteeiere og / eller råd fra Tinn kommune.  

Magnus Askeland Utdrag fra brev: 
 
«Vi ser det mest hensiktsmessig at tomt 35 også havner 
under punkt 3.1.1.b frittliggende fritidsbebyggelse. vi er eiere 
av tomt 31 som er bygget under gammel reguleringsplan med 
stort fokus på tilpassing til terrenget. Ved at tomt 35 ikke 
ligger inn under 3.1.1b blir det her mulighet for oppføring 
med stort terreng inngrep mot eks. bebyggelse og 
grøntområdet. Vi ser det mest hensiktsmessig at tomt 35 
også legges under 3.1.1.b. Dette øker fokus på terreng 
tilpassing og minker inngrepet i terrenget som på tomt 34, 
26, 27, 28 og eks. frittidbebyggelse. Det vil ikke bli estetisk 
fint eller riktig om tomter rundt/bak (26, 27, 28, 31, 34) har 
denne bestemmelsen, men ikke tomten som ligger i midten 
og foran. Her må tomt 35 også legges under punkt 3.1.1.b.» 

 
 
 
 
 
 
Tomt 35 har fått redusert mønehøyde. 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 
4.1 Områdeavgrensning og lokalisering 

 

Planområdet ligger i område Gaustablikk ved Vatnedalen / Vatnedalstjønn i Tinn kommune. Området 

ligger i sin helhet innenfor deler av eiendom gnr./bnr. 106/2, Tinn kommune. Forslag til ny plan 

avgrenses av byggeområder for fritidsbebyggelse i nord (H3 og H5) og vest (H4 vestre/ nedre del). I 

øst følger grensen byggeområdet for fritidsbebyggelse som vist i kommunedelplan for Gausta-

Rjukan. 

I tidligere varsling av planoppstart gjennomført april 2017 ble det vedlagt kart som viste at 

planområde var trukket betydelig lenger sør og vest enn byggeområdet i kommundelplan Gausta-

Rjukan. Hovedgrunnen til dette var å implementere områder berørt av ny hovedvannledning, og 

tilhørende veg prosjektert av Sweco AS. Da planlegger på varslingstidspunktet ikke viste i detalj 

utstrekning og konkret beliggenhet ble derfor planområdet gjort ekstra romlig i denne retningen. 

 

I forbindelse med andre gangs varsling ble det ikke foretatt utvidelse av planområdet i forhold til 

tidligere varsling. Planforslaget er nå innskrenkning i forhold til det som tidligere ble varslet.   

 

 

 

Figur 5. Planområde ligger innenfor rød firkant.    
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Figur 7. Rød og sorte linjer viser plangrense som vist i begge varslene om oppstart. I ettertid er plangrensen justert 

enda en gang og endringen er representert med lys blå linje.  

Figur 6. Planområde sett mot nordøst. Rjukan beliggende i dalbunnen. Gaustatoppen mot høyre i bilde.     
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4.2 Bebyggelse og infrastruktur 

Området ved Gaustablikk har et landskap preget av fritidsbebyggelse, leiligheter, hotell og aktiviteter 

med skibakker og løyper. Det er et godt utbygget nettverk av samle- og adkomstveger som knytter 

området i sammen.  

 

Forslag til ny plan avgrenses av byggeområder med frittliggende fritidsbebyggelse i nord (H3 og H5) 

og vest (H4 vestre/ nedre del), og disse feltene fremstår som tett utbygget.  Sør for planområdet er 

det en høgspentlinje. Innenfor planområdet er det i tillegg en del eldre fritidsbebyggelse beliggende 

spredt omkring i nordlig del (se figur 8). Størrelsesmessig er denne bebyggelsen på ca. BYA= 80-150 

m2. Av infrastruktur finnes det en veg som går i nord-sørlig retning innenfor deler av området 

(regulert som SKV1 på plankartet), og som også betjener reguleringsplan H4-vestre / nedre. 

Størstedelen av området består av jomfruelig terreng. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Eksisterende bebyggelse og anlegg sett mot nord. Orange sirkler viser spredt eksisterende fritidsbebyggelse 

innenfor nordre del av planområdet. H3, H4 nedre del og H5 felt er markert.   
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Vann- og avløp til fritidsboliger i nærområdet (utenfor planområdet) er koplet til fellesanlegg som 

driftes av Tinn Vann- og avløp AS (TVA). Tinn kommune har bygget ny hovedvannledning som berører 

planområdet i sør. I forbindelse med denne ledningen er det også prosjektert ny veg av Sweco AS. 

Eksisterende fritidsbebyggelse innenfor planområde har ikke høgstandard løsninger.  

 

 

 

Figur 10. Eksisterende bebyggelse i nærområdet bærer preg av en tett bebyggelsesstruktur.  Sett mot nord.   

Figur 9. Eksisterende bebyggelse og anlegg sett mot øst. H3, H4 nedre del og H5 felt er markert og høgspentlinjen sør 

for planområdet.   
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4.3 Landskap, vegetasjon og geologi 

 

Planområdet er beliggende i et middel skala landskapsrom ved Kvitåvatn og Vatnedalstjønn, og 

rammes inn av fjellene omkring. Utsikten varierer innenfor planområdet, men Gaustatoppen er synlig 

fra de fleste steder. Planområdet ligger i en solrik og vestvendt li, på ca. 933 til 1044 moh. Området 

er karakterisert av det nasjonale referansesystemet til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) som 

«Fjellskogen i sørnorge» og oppfattes som et middel til stor skala landskapsrom hva som angår 

utstrekning, og persepsjonen av landskapet omkring. Vegetasjonen er hovedsakelig dominert av 

barskog, men innslag av løvtrær (fjellbjørk, vier etc) er også synlig. Bunnsjiktet er variert, og består 

for det meste av lyng, mose og lav.  

Figur 11. Landskapsregioner ved planområdet (rød firkant) og i influensområdet. (www.nibio.no/kilden)      

Figur 12. Karakteristisk landskap og vegetasjon sett mot sør.  Høgspentlinjen krysser dalbunnen i bakgrunnen. 
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Figur 13. Karakteristisk landskap og vegetasjon sett mot vest.  Høgspentlinjen krysser dalbunnen i bakgrunnen. 

Figur 14. Karakteristisk landskap og vegetasjon sett mot nordvest.   
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Figur 15. Landskap mot nord. Perspektivisk fremstilling.  

Figur 16. Landskap mot sør. Perspektivisk fremstilling.  
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Figur 17. Landskap mot vest med Gaustatoppen i bakgrunnen. Rjukan i dalen nedenfor. Perspektivisk fremstilling.  

Figur 18. Landskap mot øst med Gaustatoppen til høyre. Rjukan i dalen nedenfor. Perspektivisk fremstilling.  
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De geologiske forekomstene er en kombinasjon av tynn morene og fjell. Løsmassedekke er 

varierende, men større blokker og stein ligger også spredt, med blant annet stenur fra rasutsatte 

områder.  Oppover mot fjellet i øst avtar løsmassenes mektighet. Noe torv ved våtmarksområder.  

 

 

 

 

Figur 19. Kvartærgeologisk kart for regionen (www.ngu.no)      

Figur 20. Bergrunnskart for regionen (www.ngu.no)      
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4.4 Naturverdier og biologisk mangfold 

 

Det finnes ingen landbruksområder med dyrket mark innenfor områdets avgrensning. Området 

brukes til sauebeite i perioder.  

 

Det er gjennomført undersøkelse i tilgjengelige databaser angående naturverdier og biologisk 

mangfold, og med et unntak, er det ingen registrert informasjon om viktige biotoper, verdifull 

vegetasjon og naturtyper og/eller sårbare/fremmede arter på henholdsvis rød- og svarteliste 

innenfor planområde eller i nærheten (artsdatabankens artskart, Miljødirektoratets naturbase).  

Unntaket gjelder en registrering i artsdatabanken for arten Cystostereum murray (Duftskinn) som er 

en sopp. Denne er ikke rødlisten og står kategorisert som «LC -livskraftig».    

Figur 21. Funn i artsdatabanken er markert med rød sirkel (www.artsdatabanken.no)      

Figur 22. Nærmere informasjon om funn fra artsdatabanken (www.artsdatabanken.no)      
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Det er gjennomført en registrering (rapport «Biologisk viktige områder i planområde Gausta- 

Rjukan Tinn» -Siste sjanse, 2001) av naturmangfold og verdier i forbindelse med arbeid med 

kommunedelplan Gauta-Rjukan i 2001; «Rapporten fokuserer på delområder som er registrert som 

prioriterte naturtyper, hensynsområde eller viltområde. Verdisetting og sårbarhetsgradering er gitt 

for hvert av de totalt 19 områdene som er registrert. 2 områder er registrert som svært viktige, 6 som 

viktige (B) og 11 som lokalt viktige (C).» Deler av område 1 og 19 i analysen berører denne 

detaljreguleringsplanen. I kommuneplanens arealdel er alle disse områdene markert som 

hensynssoner, dvs. «LNF-område hvor naturvern dominerer».  

Kvitåvatn bekkefelt (vannforekomst ID 016-746-R) er definert «god økologisk tilstand», og har 

vannveier både i og utenfor planområdet. Bekkene drenerer til Kvitåvatn (vannforekomst ID 016-

12294-L) som har «moderat økologisk tilstand». 

 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det regionale kulturminnevernet i Telemark fylkeskommune gjennomførte i 2014 en arkeologisk 

registering i det varslede planområdet. Det er ikke registrert kulturminner og / eller kulturmiljø 

innenfor planområdet, men like i nærheten, ved Skrubbedalshovda (stølen) er det spor etter 

seteranlegg av nyere tid. Anlegget er ikke automatisk fredet eller vernet.  

Figur 23. Planområde ligger innenfor rød firkant.       
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4.6 Rekreasjonsverdi og daglig bruk av området 

 

Området er godt egnet til friluftsliv i flotte naturområder, og blir fortrinnsvis brukt av de som har 

fritidsbolig i området, men har også god tilgjengelighet for andre som ønsker å gå tur. Det finnes et 

noen mindre og større stier innenfor planområde, med mulighet for lokale turer til Skrubbedalsnuten 

og fjellområdet i øst, samt videre sørover mot Ørnenipa (utenfor planområdet). På vinterstid går det 

skiløype parallelt ved Vatnedalstjønn i nord sørlig retning, og videre innover Sløkjedalen i sør. På 

«ut.no» og «skisporet.no» er det registrert en rekke sommer- og vinterløyper.   

 

Figur 25. Kartet viser noen av turmulighetene i nærheten av planområdet (rød firkant). Den blå linjen langsetter 

Vatnedalstjønn og Sløkjedalen er skiløypen som berører planområdet i vest (ut.no).    

Figur 24. Registrerte arkeologiskes enkeltminner og soner ved Skrubbedalsstølen. Plangrensen er satt like i nedkant 

mot sør og berørt ikke disse lokalitetene eller stølsområdet forøvrig.       
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Figur 26. Utsnitt av regionen som viser turmuligheter vestover for planområdet, i området ved Gaustatoppen (rød 

firkant) (ut.no).    

Figur 27. Utsnitt av regionen som viser skiløyper som prepareres vinterstid (skisporet.no). 
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5. Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Arealformål og arealoppgave 

 

Området reguleres til følgende formål iht. Plan- og bygningslovens § 12-5. 

 

• Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)  
 
- Sosi 1121 Fritidsbebyggelse - frittliggende (BFF) (114834.368m2) 
- Sosi 1122 Fritidsbebyggelse – konsentrert (BFK) (44526.553 m2) 
- Sosi 1510 Energianlegg (BE) (234.409 m2) 
- Sosi 1541 Vannforsyningsanlegg (BV) (176.095 m2) 
- Sosi 1542 Avløpssystem (BA) (385.006 m2) 
- Sosi 1800 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (midlertidig massedeponi og  
- fritidsbebyggelse). (7420.049 m2) 

 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2).  
 
- Sosi 2011 Kjøreveg (SKV) (26982.418 m2) 
- Sosi 2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg (19426.582 m2) 
- Sosi 2800 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk infrastruktur 

(midlertidig massedeponi og parkering). (616.355 m2) 
 

• Grønnstruktur (§12-5 nr. 3).  
                        

- Sosi 3030 Turdrag (11823.316 m2) 
 

• Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5 nr. 5). 
 
- Sosi 5130 Friluftsformål (162146.397.529 m2) 
- Sosi 5900 LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål (974.107 m2) 

 

5.2 Planløsning 

 

5.2.1 Bebyggelse- og anlegg – fritidsbebyggelse (frittliggende og konsentrert)  

 

Det planlegges 122 nye enkelttomter, og 7 større felt for konsentrert fritidsbebyggelse lokalisert 

rundt felles samle- og atkomstveg. I tillegg reguleres 20 eksisterende fritidsboliger med arealformål 

frittliggende fritidsbebyggelse.  Alle nye fritidsboliger planlegges som eietomter, hvorav de fleste 

ligger på størrelser mellom 700 m2 - 1000 m2 (noen unntak). De eksisterende tomtene er en 

kombinasjon og eie- og festetomter.  
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I prosessen har det vært flere befaringer hvor tomteplassering har blitt vurdert. Kriteriene har vært 

at tomtene skal ha en god beliggenhet, med mulighet for å bevare deler av det opprinnelige 

terrenget, og at skjæring og fylling kan utføres på en skånsom måte ved opparbeidelse av tomtene.  

 

Figur 29. Eksisterende bebyggelse, totalt 20 i antall, beliggende i den nordlige delen av planområdet er markert med 

rosa farge.  

Figur 28. Planlagt bebyggelse og veganlegg. Tomtegrenser vist med hvit linje. Tykk stiplet linje er planområde.   
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Det er også vært viktig at fritidsbebyggelsen kan få akseptabel plassering i terrenget med tanke på 

solforhold og at flere av tomtene har utsikt mot Gaustatoppen.  

 

Planområdet vil oppleves todelt hvorav det nordre feltet får et preg av fortetting omkring 

eksisterende tomter, men tomtene sørover er regulert sørover mot Sløkjedalen på jomfruelig grunn 

(bekken midt i området deler de to feltene). Nordre byggeområde har en tomtestruktur som 

oppleves med mer luft mellom bebyggelsen og hvor flere grøntområder dominerer, mens søndre del 

bærer preg av en tettere bebyggelsesstruktur, hvor en del tomter er mindre, og anlagt i klynger. Mer 

om planens virkninger beskrives i kapittel 9, men kartet under gir en indikasjon. 

 

 

 

Figur 30. Nordre og søndre byggeområder avgrenses av bekk ca. hvor rød linje er markert.  
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Figur 31. Nordre område viser eksisterende og ny bebyggelse markert med henholdsvis grå og orange farge. Det vil 

være muligheter for å opprettholde en grønnstruktur mellom bebyggelsen.   

Figur 32. Detalj for nordre område viser eksisterende og ny bebyggelse markert med henholdsvis grå og orange 

farge.  

Figur 33. Detalj av søndre område viser en tettere bebyggelsesstruktur.  Bekketrasé grenser mot nordre område.  
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Planbestemmelsene for frittliggende bebyggelse (enkelttomter) gjelder for hele planområdet, og 

åpner opp for en total utnyttelse med prosent bruksareal (%-BRA) 15% pr. tomt. For konsentrert 

fritidsbebyggelse er tillatt prosent bruksareal (%-BRA) er 15% per. felt.  

 

«Innenfor BFK1-BFK7 tillates det konsentrert fritidsbebyggelse, herunder bebyggelse sammenbygd i 
kjede og / eller rekke som inntil to (2) vertikaldelte boenheter, med tilhørende garasje, bod, uthus og / 
eller anneks. Det tillates kjeller. I felt BFK1 tillates det i tillegg leiligheter med eller uten sokkeletasje / 
kjeller, på inntil 2-etasjer (kjeller / sokkel ikke medregnet).»  
 
«Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) for én (1) etasje eller plan for bygning settes til bruksareal (BRA) = 
200 m2 for felt BKF1 og BRA = 150 m2 på feltene BKF2-BKF7.» 
 

Både frittliggende- og konsentrert bebyggelse har planbestemmelser om maksimal mønehøyde på 

6.0 meter over gjennomsnittlige ferdig planert terreng for fritidsbebyggelse (5.0 meter for garasje, 

uthus eller anneks), og vil bestå av saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. Unntak gjelder for 

fritidsbebyggelse med underetasje eller avtrapping i terrenget (halvetasje) hvor maksimal tillatt 

mønehøyde settes til 7,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. For tomtene 7, 10, 21, 26,27,28, 

34, 38, 39, 44, og 55 gjelder mønehøyde på maksimalt 5.0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng, 

uansett om fritidsbebyggelse anlegges på plate og / eller med underetasje eller avtrapping i terreng.  

 

5.2.2 Bebyggelse og anlegg – energianlegg (BE) 

 

Det er avsatt arealformål hvor det tillates oppføring av bygninger og/ eller installasjoner med 

tilknytning til el-nettet.  

 

5.2.3 Bebyggelse og anlegg – vannforsyningsanlegg (BV) 

 

Pga. høydeforskjellen fra planområdets vestre og østre del er det nødvendig med trykkforsterkning / 

pumper visse steder for å få tilfredsstillende vannforsyning høyere oppe i lien. I tilknytning til 

arealformålet tillates det oppføring av små pumpehus over brønner. Pumpehusene skal tilpasses 

omgivelsene og ha torvtak.  
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5.2.4 Bebyggelse og anlegg - kombinert bebyggelse og anleggsformål (midlertidig 

massedeponi og fritidsbebyggelse - frittliggende).  

 

Det er funnet nødvendig å kunne ha dedikerte områder avsatt til midlertidig lagring av masser i 

tilknytning til opparbeidelse av veger og tomter, og tomtene 71, 72, 76, 94, 95, 96 og 140 er avsatt til 

dette arealformålet. Området skal likevel ikke brukes til noen form for tilvirkning av produktene, f. 

eks knusing av sten på stedet. Planbestemmelsen er som følger;  

 
«Arealformålet «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» viser en kombinasjon av midlertidig 
massedeponi, herunder lagring av byggematerialer, pukk etc., og fritidsbebyggelse. For disse 
områdene gjelder reguleringsformålet i angitt rekkefølge: 1. Midlertid massedeponi / lagring og 2. 
Fritidsbebyggelse, slik at formålet endres når førstnevnte bruk opphøres. Det er ikke tillatt å bruke 
område til midlertid massedeponi / lagring ved senere anledninger når området først har blitt 
benyttes som fritidsbebyggelse.»    

 

5.2.5 Samferdselssanlegg og teknisk infrastruktur 

 

5.2.5.1 Veger  

 

Hovedatkomst til området er fra Fv.3430, via Kvitåvatnvegen.  Alle eksisterende veger har god 

standard, og vil tåle økt trafikkløsning for ny fritidsbebyggelse. Se nærmere beskrivelse i kapittelet 

om «Risiko og sårbarhet» (ROS) og «virkninger av planforslaget». 

Figur 34. Hovedadkomst til planområdet skjer via Kvitåvatnvegen markert med orange strek. Krysset ved Fv. 3430 

er markert med blå sirkel.  
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Det er forsøkt å planlegge veger med en god 

forankring til terrenget, og det er tatt hensyn til 

plasseringen med ønske om å bevare landskapets 

karakter. Det vil si at spesielle terrengformasjoner 

som er karakteristisk for området, f. eks 

betydningsfulle trær, kolle med landskaps-

kvaliteter etc. har blitt bevart ved at vegene i 

disse tilfellene blitt lagt utenfor og aktuelt område 

er regulert med arealformål «Friluftsformål» 

(LNFR) (se figur 36).  

 

Ved å følge naturlige landskapsformer vil vegene 

forankres bedre og i flere tilfeller gi mindre utslag 

på skjæring- og fyllinger.  

 

Figur 35. Planlagte nye veger innenfor planområdet er prosjektert i 3D.    

Figur 36. Solitært tre beliggende mellom tomt 89 og 90 i 

regulert friluftsområde. Regulert vegareal er lagt i 

forgrunnen.     
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Da mange av tomtene grupperes omkring én atkomstveg vil trafikken bli svært begrenset, spesielt 

innerst i blindveger, og sørge for trafikksikre omgivelser. Dette er spesielt viktig med hensyn til barn 

og unge som kan leke eller samles omkring veger. Alle atkomstveger fører til en samleveg som utgjør 

«hovedvegene» i feltet (en del av tomtene grenser også kun direkte til samleveger). På grunn av 

vegens stigningsforhold (ca. 1:10 som maksimal stigning på alle samleveger) vil dette også dette bidra 

til å åpne opp for gunstige interne turmuligheter langsmed atkomstvegene, og videre til 

naturområdene omkring. Dette er et viktig bidrag for universell utforming, dvs. at det er lett å ta 

område i bruk for de fleste.  

 

Alle vegene er prosjektert i 3D og viser skjæring- / fyllingsutslag. Lengdeprofiler for hovedvegene 

finnes som vedlegg til planen.  

 

Det er knyttet et bestemmelsesområde til veg SKV5 (utdrag fra reguleringsbestemmelsen under), for 

å unngå at denne blir overbelastet: 

 

«Bestemmelseområde #1. For å hindre at SKV5 får stor trafikkmengde skal strekningen være enveiskjørt, 
dvs. det tillates kjøring oppover lien i retning sørøst, mens stenges motsatt veg, dvs. at trafikken vil bli 
ledet sørover på SKV6. For de som har tomter innenfor bestemmelsesområde kan benytte vegen som 
toveis løsning. I krysset nordre del, der SKV5 møter SKV6 skal det skiltes «innkjøring forbudt» eller 
lignende.»  

 

5.2.5.2 Vann- og avløp, og el-løsninger 

 

Vann- og avløp til fritidsboliger i nærområdet er koplet til fellesanlegg som driftes av Tinn kommune. 

Tinn kommune har bygget hovedvannledning som berører planområdet i sør. 

 

Alle nye tomter er lokalisert rundt felles atkomstvei, og ny fritidsbebyggelse skal ha høgstandard 

løsninger, dvs. koples til strøm, og Tinn vann- og avløp (TVA) sitt va-nett i området.  En del av de 

eldre fritidsboligene innenfor området har i dag lavstandard løsninger og ved oppgradering til 

høgstandard løsninger, f. eks i forbindelse med restaurering, skal det tilkoples felles va-nett (TVA) 

(private høgstandard løsninger godtas ikke som nye anlegg).  

 

Vannforsyningen skal også dimensjoneres for brannvann innenfor hele planområdet (se mer i ros-

analysen senere i dette dokumentet): 
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«Vannledninger skal dimensjoneres slik at brannvann sikres innenfor hele planområdet iht. 
kommunale føringer og / eller gjeldene lover og forskrifter. Det skal anlegges strategisk plassert 
brannkummer og / eller hydranter.»  
 

Teknisk infrastruktur skal hovedsakelig 

legges i tilknytning til vegen, f. eks midt i 

vegskulder av praktiske og estetiske 

årsaker, men det tillates også å legge 

tekniske løsningen i LNFR-områder, og 

mellom tomtegrenser, så lenge dette 

hensyntar landskap og naturverdier, f. eks 

unngå at grøftetraseer krysser midt i 

uberørte naturområder eller bidrar til å 

drenere våtmarksområder. I området 

hvor forholdene ligger til rette skal det 

vurderes lett kommunalteknikk med 

grunne og isolerte fellesgrøfter. 

Fritidsboligene vil få strøm som føres inn i 

området som jordkabel. Det er i 

bestemmelsen hensyntatt teknisk 

infrastruktur i flere av paragrafene.   

 

Det tillates også at plassering av vann- og 

avløpsanlegg, og el-installasjoner kan 

lokaliseres utenfor avsatte arealformål 

hvis dette viser seg hensiktsmessig.  

 

5.2.5.3 Renovasjon 

 

Søppelcontainer(e) som felles avfallspost er lokaliseres i tilknytning til dagens sentrale avfallspost like 

utenfor planområdet i nord, og vil dimensjoneres for å økt bruk.    

 

 
 
 
 

Figur 37. Planlagte hovedledninger for vann- og avløp er 

vist med tykk rød linje.      
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5.2.6 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk infrastruktur (midlertidig 
massedeponi og parkering). 
 
Området har samme intensjon som tidligere beskrevet arealformål «Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål (midlertidig massedeponi og fritidsbebyggelse), men med parkeringsplass istedenfor 

fritidsbebyggelse i fase 2. Det er funnet hensiktsmessig at området kan bestå av felles parkerings-

plasser etter at området er ferdig benyttet som massedeponi pga. de gode turmulighetene sørover i 

Sløkjedalen. 

 
5.2.7 Grønnstruktur - turdrag 

 

Stier- og turveger er bevart og inkluderes i reguleringsformålet «Friluftsformål» (LNFR). Større sti-, 

turveger- og løyper er regulert som eget arealformål - «Turdrag». Skiløypen i sørvest er en 

forlengelse fra samme innregulerte skiløype i reguleringsplan «Nedre del av H4», men pga. feil 

inntegnet i sørlig område i reguleringsplan «Nedre del av H4», er skiløypen nå koordinatfestet og 

justert. Skiløypen er mye benyttet i området, men vil i forhold til dagens trasé få mindre justeringer 

av beliggenhet i det nye planforslaget. Flere andre forbindelser, blant annet fra tomt 44 og 58, samt 

eksisterende sti ved bekken midt i planområde er regulert som «turdrag», samtidig som tilførsel fra 

mellom tomtene 48-49 og 78-79 er opprettholdt. Stien ved bekken er blant annet benyttet frem til 

Skrubbedalsnuten og Ørnenipa øst for planområdet.  

Figur 38. Kombinert arealformål vises i området med rød sirkel. Da dette er den sørligste delen av planområdet anses 

felles parkeringsplass hensiktsmessig, spesielt for turgåere som ikke har fritidsbolig i nærområdet eller tilreisende.  
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5.2.8 Landbruks-, natur- og friluftsformål - friluftsformål 

 

Majoriteten av arealene omkring bebyggelse og infrastruktur er regulert til «Friluftsformål» (LNFR). 

Som tidligere beskrevet er det forskjell fra bebyggelsestettheten mellom nordlige og søndre område, 

men tomtene er plassert på en slik måte at naturmark rundt bebyggelsen blir bevart flere steder. 

Dessuten er de fleste tomtene meget romslig, og det vil være en del av tomtearealene som kan  

 

Figur 39. Skiløypen i sørvest er markert med «A».  

Figur 40. Forbindelse mellom vegsystemene fra tomt 44 og 58 er regulert til «turdrag» («A») da det synes viktig å 

opprettholde er intern forbindelseslinje mellom disse feltene. Stien markert som «B» ligger ved bekken og fører mot 

fjellet i øst, blant annet Skrubbedalsnuten like ved planområdet og Ørnenipa.  
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bevares som naturmark. De større regulerte feltene til friluftsformål vil bidra til både en grønn buffer 

mellom fritidsboligene, men også til en opplevelse av kontinuitet av naturmark fra fritidsbebyggelsen 

til friluftsområdene utenfor planområdet. Bevaring av naturmark rundt bebyggelsen er også et viktig 

ledd for å integrere bebyggelsen i det naturlige landskapet. Tomtenes plassering i flere konsentrerte 

felt, f. eks søndre område, gir også større, uberørte friluftsområder i nærområdene.   

5.2.9 Landbruks-, natur- og friluftsformål – LNFR formål kombinert med andre angitte 

hovedformål 

Området er ikke allmenn tilgjengelighet for motorvogn og det tillates ikke gjennomkjøring for felt 

LLA1. Det kan benyttes til traktor, service- og vedlikeholdsbiler, f. eks i tilknytning til visse perioder 

med anleggstrafikk og / eller brøyting vinterstid. Felt LLA1 skal tilrettelegges for gående og syklende, 

slik at den blir almemenn tilgjengelig, og binder den nordre og sørlige delen av planområdet i 

sammen.  Det skal tas spesielt hensyn til turvegene som krysser arealformålene. 

Figur 41. Store deler av arealet er regulert som LNFR- friluftsformål mellom bebyggelsen i nordre og søndre del. 

Detalj er vist ved eksisterende bekk midt i planområdet. Sett mot nordvest. 

Figur 42. Området ved bekk er i tillegg til en bred sone med LNFR- friluftsformål, også regulert til turdrag. 

Skrubbedalsnuten er vist i bakgrunnen. Sett mot øst.   
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6. Plankart 

 

Figur 43. Plankart.  
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7. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 

7.1 Metode og begrepsavklaring 

 

I følge plan- og bygningsloven § 4-3 skal det i alle 

reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). 

Hensikten er å ivareta samfunnssikkerhet, og 

samtidig få en oversikt over planens egnethet 

som utbyggingsformål, og hvilken risiko det 

eventuelt innebærer at planen blir gjennomført. 

Metoden som brukes er hentet fra direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin 

temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging – Metode for risiko og 

sårbarhetsanalyse i planleggingen» (2017).  

 

ROS-analysen bygger på det foreliggende 

kunnskapsgrunnlaget, f. eks fra databaser, 

tidligere utredninger og komme(del)planer, men 

suppleres med ny kunnskap ved behov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44 (over). Begreper som benyttes i ROS-analysen. 

     
Figur 45 (under) Trinnene i ROS-analysen.     
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7.2 Beskrive planområdet og utbyggingsformålet 

 

Beskrivelse av planområdet 

Utbyggingsformål 

I kommunedelplan Gausta-Rjukan er størstedelen av planområdet avsatt til utbyggingsformål. Planområdet er på ca. 390 dekar. Denne 

planen utarbeides som en detaljreguleringsplan med tilretteleggelse for fritidsbebyggelse.  

 

Foreliggende informasjon / kunnskapsgrunnlag av betydning for ROS (tilgjengelig før 

utarbeidelse av plan) 

• Skredfare er vurdert i deler av området tidligere; rapport «Kvitåvatn Øst. Skredfarevurdering for hyttetomt» (Norges 

Geoteknisk Institutt, 2003) 

• Tilgjengelige kart i NVE atlas med aksomhetskart for skred og flom. 

 

7.3 Identifisere mulige uønskede hendelser 

 

Utover å kartlegge risiko og sårbarhetsforhold vil også en identifisering av mulig uønskede hendelser 

også skje ved å vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger og vurderer om sikkerhetskrav i 

byggteknisk forskrift (TEK 17 kapittel 7) er relevante.  

Figur 46. Identifisering av mulige uønskede hendelser skjer gjennom kartlegging av risiko- og 

sårbarhetsforhold, funn fra fagspesifikke risikovurderinger og relevante sikkerhetskrav i TEK17 kap. 7.  
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Mulig uønskede hendelser kan grupperes i «naturhendelser» og «andre uønskede hendelser». Under 

vises en «ikke-uttømmende» liste over ulike hendelser som gjennomgås i forbindelse med ROS-

analysen (flere temaer på listen suppleres hvis dette viser seg å være relevant). 

 
I følge veilederen anbefales det at konsekvenser for natur- og miljø (herunder landskapsvirkninger) blir vurdert gjennom andre metoder 
enn denne ROS-analysen. I kapittelet «virkninger av planforslaget» senere i denne planbeskrivelsen og / eller i planer som skal 
konsekvensvurderes vil disse temaene tas opp særskilt. Unntakene gjelder f.eks. forurensning og utslipp fra farlig industri som kan 
rettes mot konsekvenstypene / kategoriene «Liv og helse», «Stabilitet» og / eller «Materielle verdier» som vist i skjema under 
delkapittel 7.4.) 

 

Hendelsestyper Kategorier Eksempler på uønskede hendelser 

Naturhendelser Naturgitte forhold • Skred (stensprang, snøskred, jord og flomskred) 

• Radon. Farlig gass siver inn i bebyggelsen.  

• Skog- og lyngbrann i nærheten av bebyggelsen 

Andre uønskede hendelser Kritiske samfunns-

funksjoner og kritiske 

infrastrukturer 

• Nød og redningstjenester. Kjøretid og distanse 

forringes av planforslag. Dårligere tilgjengelighet.  

• Teknisk infrastruktur (vannforsyning- og avløp) gir 

forurensningsfare.  

Andre uønskede hendelser Forhold ved 

utbyggingsområde 

• Utbyggingen kan medføre fare for trafikkulykker i 

planområdet og / eller økt risiko i nærområdet.  

Figur 47. Eksempler på risiko- og sårbarhetsforhold som benyttes ved identifisering av mulig uønskede 

hendelser. 
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7.4 Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser, og identifisering av 

tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet  

 

De mulig uønskede hendelsen som er kartlagt i 7.2 vurderes her med hensyn til årsaker, eksisterende 

barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. Det benyttes et analyseskjema pr. 

uønskede hendelse.  

Aktsomhetskart fra NVE.  Klimaendringer.  
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Basert på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag.  
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Sannsynligheten viser til branntilløp som kan få middels-store konsekvenser. Mindre branner som 

f. eks slukkes med det samme og ikke gir konsekvenser /berører flere innenfor planområdet, kan 

sannsynligvis forekomme med høyere frekvens. 
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Det er høy sannsynlig at nødetater vil rekvireres til området.  



                                                                            Planbeskrivelse 

 
 

Side 60 av 92  
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Det er høy sannsynlighet for at trafikkfarlige forhold inntreffer i forbindelse med vegnettet, men 

ikke nødvendigvis med høy alvorlighetsgrad / omfang.  
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7.5 Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget  

 

Det gis her en oppsummering av hendelsene som er presentert tidligere: 

 

Hendelse nr. 1: 

I denne ROS-analysen har det blitt identifisert mulige hendelser knyttet til skred og flom basert på 

kart fra Norges vassdrag- og energidirektorat sine kart. Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger er 

hjemlet i Byggteknisk forskrift (TEK17) og er vurdert særskilt i egen rapport i tilknytning til denne 

detaljreguleringsplanen. Vurderingene som er gjennomført i rapporten har i stor grad vært førende 

for hvor tomter og veger har blitt plassert i det endelige planforslaget, og har påvirket planforslaget 

med en betydelig reduksjon av størrelsen på byggeområder som er avsatt i kommundelplanen 

Gausta-Rjukan. Oppfølging og tiltak i reguleringsplanen hjemles i reguleringsplanens 

planbestemmelser og avsatte hensynssoner på plankart. Bestemmelsene er som følger:  

4.1.1 Ras- og skredfare (H310) 
 

«Det tillates at veger og fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, som plasseres iht. plankart, kan 
oppføres innenfor hensynssone.»  
 
«Det vises for øvrig til NGI rapport «Skredfarevurdering gnr/bnr 106/2 Tinn kommune. 
Skredfarevurdering for hyttefelt i Tinn kommune» (REV. NR. 0/2017-09-11) for flere detaljer for 
planlegging og utførelse av skredvernstiltak. Eventuelle nyere ajourførte versjoner av rapporten skal 
benyttes.» 
 

4.1.2 Flomfare (H320)  
 

«Det tillates at tiltak som plasseres iht. plankart kan oppføres innenfor hensynssone.»  
 
«Det vises for øvrig til NGI rapport «Skredfarevurdering gnr/bnr 106/2 Tinn kommune. 
Skredfarevurdering for hyttefelt i Tinn kommune» (REV. NR. 0/2017-09-11) for flere detaljer for 
planlegging og utførelse av flomvernstiltak. Eventuelle nyere ajourførte versjoner av rapporten skal 
benyttes.»  
 

«Bekkeløp og tilhørende arealer for flomvern skal foruten sikkerhet for flomvann og erodering 

anlegges med god estetisk utforming og inngå som en del av områdets forskjønnelse og 

grønnstruktur.» 
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Hendelse nr. 2: 

 

Radonkart viser at nivåene av radongass var satt som «usikker» og «høy». Opplysningene har ikke 

påvirket planforslaget i noen grad. Det er ikke knyttet egne planbestemmelser temaet, men det er 

hjemler i Byggteknisk forskrift (TEK 17) hvor det blant annet står at radongass må dokumenteres 

ytterligere og radonsperre legges.  

 

Hendelse nr. 3: 

 

Skog- og lyngbrann, og / eller brann i tilknytning bebyggelsen er en alvorlig trussel mot liv og helse, 

og det er gitt egne planbestemmelser tilknyttet temaet:  

 

2.1 h. «Vannledninger skal dimensjoneres slik at brannvann sikres innenfor hele planområdet iht. 
kommunale føringer og / eller gjeldene lover og forskrifter. Det skal anlegges strategisk plassert 
brannkummer og / eller hydranter.»  
 

Hendelse nr. 4: 

 

Nød- og redningstjenester er avhengig av god fremkommelighet alle årstider, noe som i stor grad har 

påvirket planforslaget i forhold til vegens beliggenhet og utforming. Planforslaget har veger med 

stigning 1:10 og slakere (noen unntak gjelder, men ikke brattere enn 1:8 på korte strekninger) og god 

kapasitet på vegene med akseptable kjørebredde. Dette er implementert som egne 

planbestemmelsene: 

 

3.2.1 «(…) Det skal legges vekt på god fremkommelighet med akseptable stigningsforhold og 
utforming og det skal i denne sammenheng tas spesielt hensyn til tilgjengelighet for nødetater.» 
 

Hendelse nr. 5: 

 

Forhold i forbindelse med teknisk infrastruktur (vann- og avløp) og spesielt muligheten for 

forurensing av f. eks drikkevann (lekkasjer fra avløpssystemer etc.) er vurdert under denne 

hendelsen. Innenfor planområdet skal VA-systemer tilkoples Tinn kommune som fellesanlegg, 

planlegges helhetlig, med godkjennelse av Tinn kommune. Større fellesanlegg anses som den 

desidert sikreste løsningen mot forurensing, fordi sannsynligheten for forurensninger høynes ved 

mange enkeltanlegg. Det er knyttet planbestemmelser til dette temaet: 
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2.1.g. «Nye fritidsboliger skal ha høgstandard løsninger, dvs. innlagt strøm, vann og avløp, og skal 
tilknyttes fellesanlegg iht. vedlagt vann- og avløpsplan».  
 
 

2.2.a. «Nye vannforsyningssystemer / anlegg skal være registrert før byggestart, jf. Drikkevanns-
forskriften §17.»  

 
2.2b «Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og 
avløpsledninger for enkelttomter, et eller flere delområder og / eller i felt BFK1-BFK7, skal tekniske 
planer for disse være godkjent av Tinn kommune (…).»  
 

Hendelse nr. 6: 

 

Temaet har i stor grad påvirket det endelige planforslaget hvorav veger er plassert oversiktlig og det 

er gjort en vurdering utfra de respektive vegers reguleringsbredde og vegklasser. Flere delområder 

med fritidsbebyggelse har blindveger med mindre trafikk. Det er knyttet egne planbestemmelser til 

temaet «trafikksikkerhet»;  

 

3.2.1 «Alle veger og vegkryss skal være oversiktlige og det skal fremmes trafikksikre løsninger. I 
vegkryss skal det være fri sikt i alle retninger, og det er ikke tillatt med hindringer over 0.5 m høyde i 
siktsoner (…)» 
 

Det er i tillegg laget en hensynssone til veg SKV5 for å begrense trafikkmengden; 

 

«Bestemmelseområde #1. For å hindre at SKV5 får stor trafikkmengde skal strekningen være 
enveiskjørt, dvs. det tillates kjøring oppover lien i retning sørøst, mens stenges motsatt veg, dvs. at 
trafikken vil bli ledet sørover på SKV6. For de som har tomter innenfor bestemmelsesområde kan 
benytte vegen som toveis løsning. I krysset nordre del, der SKV5 møter SKV6 skal det skiltes 
«innkjøring forbudt» eller lignende.»  
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8. Konsekvensutredning (KV) 
 

8.1 Innledning  
 

Forslag til ny detaljreguleringsplan er ikke i tråd med gjeldene kommunedelplan Gausta-Rjukan på 

visse områder, og det er derfor, i samråd med Tinn kommune, vurdert at planen skal 

konsekvensutredes. Det er kun områder som avviker fra kommundelplan Gausta-Rjukan som 

konsekvensutredet (markert som tre delområder, A-C) i dette kapittelet, mens resten av 

planområdet vurderes under kapittel 9 «Virkninger av planen».   

 

I planprogrammet ble det gitt en beskrivelse av hvordan reguleringsplanen kunne komme i konflikt 

med kommunedelplan Gausta-Rjukan.  I den videre prosessen med utarbeidelse av plan har flere av 

disse punktene ikke blitt videreført.   

 

8.2 Metodikk 
 

Håndbok V710 Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen, 2018) er benytter som metodikk for 

konsekvensutredningen. Selv om terminologien baseres på veg, er metodikken anerkjent og utprøvd, 

og fungere godt også til konsekvensutredning til andre formål i arealplanlegging. Begrepene som 

benyttes beskrives nedenfor: 

 

Begrepene ovenfor benyttes til alle fagtema som gjennomgås. Fagtemaene som gjennomgås er: 

• Naturmiljø 

• Bebyggelse – og landskap 

• Nærmiljø, friluftsliv og daglig bruk av området 

 

 

Figur 48. Begreper i konsekvensanalysen. 
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Figur 49. Sammenstilling av verdi- og påvirkning gir en endelig konsekvens.  
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8.3 Vurdering av delområde A 
 

Veg SKV2, som er en av hovedadkomstene til den nordre delen av byggeområdet, berører kun en 

mindre del av det avsatte friområde i gjeldene kommunedelplan for Gausta-Rjukan. I gjeldene H5 

reguleringsplan er også store deler av det samme område markert som friområde, men veg SKV2 

kommer ikke i konflikt med dette arealformålet.  

 

I planprogrammet ble det vist et forslag til at vegen skulle krysse friområdet i en annen trasé for å få 

en mest mulig naturlig inngang til det nye byggeområde, samtidig som stigningsforholdene skulle 

ivaretas på best mulig måte. Pga. merknader i nabovarsler om å holde vegen unna grøntområdet har 

vegen fått en annen beliggenhet.  Adkomsten som nå er inntegnet lenger sør vil gi et noe større 

terrengmessige utslag, men det er vurdert som den beste løsningen, og både vertikal- og 

horisontalkurvatur har fått en adekvat løsning uten for store terrengmessige forringelser (1:8 stigning 

på en mindre strekning).  

 

 

Figur 50. Delområde A.  Reguleringsplanens planområde er vist med rød stiplet linje, og arealformålslinjer er 

representert med tynn sort linje. Grenser mellom arealformål i eksisterende kommundelplan for Gausta-Rjukan har 

sorte linjer med feltfarge.  
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Vurdering av fagtemaer for delområde A 

 Verdi Påvirkning Konsekvens 

Naturmiljø Verdier innenfor kategorien naturmiljø 

knytter seg først og fremst til områdets 

funksjon som potensielt lokalt viktig 

grønnstruktur og landskapsøkologisk 

funksjon.  Det er ikke registrert andre 

verdifulle arter, naturmark etc (rødliste, 

svarteliste m. m). 

Middels verdi 

Planlagt veg erverver kun et mindre 

areal som er avsatt som friområde / 

grønnstruktur i kommunedelplanen, og 

da det heller ikke er registrert funn 

innenfor temaet naturmiljø, vil 

påvirkningen av tiltaket være liten. 

Tiltaket vil stor sett ikke endre viktige 

biologiske eller landskapsøkologisk 

sammenhenger.   

Ubetydelig endring  

Ingen / ubetydelig (0) 

Bebyggelse 

og landskap 

Området har visuelle kvaliteter som er 

typiske / representative for landskapet i 

regionen, og er mindre viktig for stedets 

identitet. Arealet er imidlertid viktigere 

som et lokalt grønt bufferområde 

mellom eksisterende bebyggelse, og de 

nye byggeområdene mot sør som 

presenteres i denne planen.  

Noe - Middels verdi 

Vegen er trukket lengst mulig mot vest, 

og størstedelen av friområdet vil i all 

hovedsak ligge uberørt. Vegen vil ha en 

stigning mellom 1:8 og 1:10 på en 

avstand på 60 meter. Vegen anlegges 

med noen brattere partier (1:8) på en 

rett strekning for å få ned det totale 

skjæring- og fyllingsutslaget på vegen. 

Forstøtningsmur må påregnes. Tiltaket 

vil kunne tilpasses landskapet, og 

omgivelsene for øvrig, f. eks ved 

naturlig revegetering.   

Ubetydelig endring / noe forringet 

Ingen / ubetydelig (0)   

Nærmiljø, 

friluftsliv og 

daglig bruk 

av området 

Under varsling av oppstart ble det 

kommentert at noen stier / løyper ble 

benyttet innenfor området, men det 

finnes ingen sentrale / større løypenett 

markert hverken på kart og / eller ved 

nærmere befaring.  Området er 

riktignok egnet som startpunkt for 

nærturområde pga. tilgjengelighet fra 

eksisterende veg (selv om det er bratt 

opp i lien mot øst), og som vil fungere 

som et sammenhengende grønt drag 

mot fjellet i øst. Dette vil spesielt være 

viktig i fremtiden med en større 

utbygging i nærområdene. Området vil 

derfor anses som middels verdi selv om 

arealet for øvrig har lav bruksintensitet i 

dag, og mindre betydning totalt i 

området Gaustablikk sett i et større 

perspektiv. 

Middels verdi 

Tiltaket med veg plassert lengst mulig 

mot vest (i tilknytning til eksisterende 

veg) vil ikke endre bruksmulighetene for 

området, og heller ikke ha barrier-

virkning. Det vil fortsatt være mulig å 

bruke grøntområdet fra eksisterende 

veg og bebyggelsesområdene omkring. 

Vegen vil derimot øke tilgjengeligheten 

i området ytterligere, og med 

fremtidige bebyggelsesområder lenger 

sør vil flere kunne bruke dette 

grønndraget som begynnelsen på sitt 

nærturområde.   

Ubetydelig endring / Forbedret 

 

 

 

 

Ingen / ubetydelig  

og 

1 pluss (+) 
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8.4 Vurdering av delområde B 

 

Byggeområdet er utvidet mot sørøst i forhold til avsatt byggeområde for fritidsbebyggelse i 

kommundelplan for Gausta-Rjukan. Fordi byggeområdet i kommunedelplanen har en 

uhensiktsmessig avgrensning, og medfører at en del godt egnede arealer til fritidsbebyggelse går 

tapt, har hensikt vært å medta disse områdene i ny plan.  En mindre del av nytt foreslått 

byggeområde ligger i øst også utenfor kommunedelplanens planområde, men er i kommuneplanens 

Figur 51. Friområde som kan fungerer som en viktig tilgang til fjellområdene mot øst – markert med pil. Perspektiv 

sett mot sørøst.   
 

Figur 52. Perspektiv sett mot nordvest.  Vegen vil i svært liten grad påvirke friområdet opprinnelig areal.  
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arealdel (ikrafttredelsesdato 24.06.1999) vist som LNFR-formål. Deler av området ligger også i en 

hensynssone «Hvor naturvern domineres» i kommunedelplan. Utvidelsen av byggeområdet er på ca. 

3, 7 dekar, men plangrensen går ca. 30 meter lenger sør og mellomrommet er regulert som 

friluftsformål. Utvidelsen oppfattes som en sammenhengene del av feltene BFK5 og BFK6, men det er 

kun byggeområdet som ligger utenfor kommune(del)plan som vurderes her. Det henvises til kapittel 

9 for virkninger av planen for områdene som er i tråd med kommunedelplan.  

Figur 53. Delområde B.  Reguleringsplanens planområde er vist med rød stiplet linje, og arealformålslinjer er 

representert med tynn sort linje. Grenser mellom arealformål i eksisterende kommundelplan for Gausta-Rjukan har 

sorte linjer med feltfarge. Utvidelsen av byggeområde er vist med blå linje og er på ca. 3,7 dekar. Mellom punkt A1-

A2 er distansen ca. 33 m. A2-A3 har en distanse på ca. 30 meter. Mellom punkt B1-B2 er distansen ca. 100 m.  
 

Figur 54. Det er kun fritidsboligene markert med 1-3 som ligger utenfor kommunedelplanen for Gausta-Rjukan og 

kommuneplanens arealdel. Konsekvensutredningen beskrives bare omfanget for denne utvidelsen.   
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Vurdering av fagtemaer for delområde B 

 Verdi Påvirkning Konsekvens 

Naturmiljø En del av området er markert som «B-

viktig» i rapport «Biologisk viktige 

områder i planområdet Gusta-Rjukan», 

og er avsatt som hensynssone i 

kommundelplan Gausta-Rjukan. 

Verdien knytter seg viltområde i fjell og 

med fokus på villreinstammen. 

Området har et uberørt preg, og vil 

kunne ha en landskapsøkologisk 

funksjon med en lokal og regionalt 

mangfold av økosystemer, arter og 

genetiske variasjoner innenfor artene, 

og de økologiske sammenhengene 

mellom disse komponentene. 

Middels verdi-Stor verdi 

Hensynssonen berører kun en liten del 

av et meget stort område, og er i tillegg 

helt i randsonen av dette store feltet. 

Grensene som er trukket i forbindelse 

med viltområde i fjell og med fokus på 

villreinstammen kan ikke oppfattes som 

eksakte /detaljert, og tiltaket vurderes å 

ikke være av negativt påvirkning for 

villreinstammen. (Hvis byggeområdet 

hadde ligget som en enklave midt i 

hensynssonen ville vurderingen blitt 

annerledes).  

Ubetydelig endring  

Ingen / ubetydelig (0) 

 

Bebyggelse 

og landskap 

Områder har visuelle kvaliteter som er 

typiske/representative for landskapet i 

et større område/region, men oppleves 

spesielt verdifullt pga. en meget god 

utsikt mot Gaustatoppen og 

omgivelsene for øvrig. Her oppe får 

man opplevelsen av å være i en 

storskala landskapsrom og beliggende 

innerst i en blindveg med natur som 

nærmeste nabo. 

Middels verdi-Stor verdi 

 

Utbyggingen vil eksponeres i dette 

området, men terreng og landskaps-

form, samt vegetasjon i østre / sørøstre 

del av lien (utenfor planområdet) bidrar 

til at bebyggelsen ikke vil skape 

sjenerende silhouettvirkning – dvs. at 

bebyggelsen kan anlegges med en 

grønn bakvegg. Selv om bebyggelsen er 

eksponert vil man derfor kunne oppleve 

området – sett på avstand – som et 

alminnelig byggeområde på lik linje 

med bebyggelsen i området ved 

Gaustablikk. Terrenget består av en 

flate med kun mindre helning og flere 

store hyller, og bebyggelse bør derfor 

kunne anlegges uten skjemmende 

inngrep. Det er likevel alltid en fare for 

inngrep hvis feltet ikke anlegges i tråd 

med planintensjon.  

Ubetydelig endring / noe forringet 

Ingen / ubetydelig (0)   

og  

1 minus (-) 

Nærmiljø, 

friluftsliv og 

daglig bruk 

av området 

Innenfor området er det ingen stier – og 

/ eller turløyper, og ifølge grunneier er 

området ikke området spesielt mye 

benyttet til friluftsliv (gjelder for øvrig 

hele det østre arealet i denne delen av 

planområdet) da majoriteten som går 

på tur sørover i Sløkjedalen benytter 

stiene og løypene lengre vest i 

planområdet. Da stedet oppleves unikt 

blant annet pga. utsikt vil det allikevel 

kunne antas at området kan ha høyere 

bruksintensitet pga. et sentralt 

målpunkt som nærturområde, f. eks for 

barnefamilier. Denne opplevelsen vil for 

øvrig knytte seg til hele høydedraget for 

området BFK5-BFK6, og ikke bare 

oppleves spesielt unikt for arealet som 

berører utvidelsen av byggeområde. 

Middels verdi 

Området vil bedre tilgjengeligheten til 

området med anleggelse av 

adkomstveg frem til nytt felt, og kan 

oppleves positivt for enkelte 

brukergrupper. For majoriteten av 

brukerne vil ny fritidsbebyggelse være 

negativ for stedets bruk som nærtur-

område, og også forringe opplevelses-

kvalitetene i forhold til dagens 

situasjon. Som tidligere nevnt vil dette 

gjelde et fåtall brukere, og den totale 

påvirkningen blir derfor mer beskjeden 

enn i et høyfrekventert friluftsområde. 

Stedets identitet er heller ikke unikt i 

forhold til flere tilsvarende høydedrag i 

umiddelbar nærhet, som kan benyttet 

som erstatningsareal.   

Noe forringet 

 

1 minus (-) 
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Figur 55. Område B sett mot sørøst fra 1,6 km avstand.  Utvidelsen av byggeområdet vil ikke gi negative 

silhouettvirkning (vegetasjon i fjellområdene bak). Bildeserie 1 av 3.  
 

Figur 56. Område B sett mot sørøst fra 1,1 km avstand.  Utvidelsen av byggeområdet vil ikke gi negative 

silhouettvirkning (vegetasjon i fjellområdene bak). Bildeserie 2 av 3.  
 

Figur 57. Område B sett mot sørøst fra 450 m avstand (froskeperspektiv nede ved regulert turdrag i sørvest).  

Utvidelsen av byggeområdet vil ikke gi negative silhouettvirkning (vegetasjon i fjellområdene bak). Bildeserie 3 av 3.  
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8.5 Vurdering av delområde C 

 

Det er anlagt en ny veg sørover (prosjektert av Sweco AS) i forbindelse med ny trasé for hovedvanns-

ledning. Deler av vegen ligger i LNFR-områder i kommundelplan. I den forbindelse har det vært 

ønskelig å justere byggeområdene for å få mulighet til tosidig fritidsbebyggelse i tilknytning til 

vegtraseen.  

 

Omfanget av byggeområdenes utvidelse overlapper noen mindre LNFR-områder beliggende på 

nordsiden av veglinjen, og utvides vestover og sørover på nedsiden av vegen mot Sløkjedalen. Det er 

totalt 13 enkelttomter og et felt for konsentrert fritidsbebyggelse som ligger delvis utenfor 

byggeområdene i kommunedelplanen (tomtene 91-93,101-104,107-108,113-116 og felt BFK7), og 9 

tomter som ligger helt utenfor (94-96, 105-106 og 109-112). Ingen tomter berører 

kommunedelplanens hensynssone «hvor naturvern dominerer» markert med skråstilt skravur.  

 

Utvidelsen av planområdet omfatter også større arealer regulert til friluftsformål, et område med 

kombinert formål (midlertidig massedeponi og parkering) og skiløype som er regulert som «turdrag». 

Hensikten med denne totale utvidelsen er først og fremst å innlemme skiløypetraseen (turdrag), og 

regulert friluftsarealer (friluftsformål) omkring bebyggelsen.  

Figur 58. Delområde C.  Reguleringsplanens planområde er vist med rød stiplet linje, og arealformålslinjer er 

representert med tynn sort linje. Grenser mellom arealformål i eksisterende kommundelplan for Gausta-Rjukan har 

sorte linjer med feltfarge. Område C som her er vurdert er vist med blå linje, og omfatter utvidelse av byggeområder 

for fritidsbebyggelse, friluftsformål, turdrag og kombinert formål (midlertidig massedeponi og parkering). 

Hensynssone «hvor naturmark dominerer» er vist med skråstilt skravur og berører ingen tomter.  
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Vurdering av fagtemaer for delområde C 

 Verdi Påvirkning Konsekvens 

Naturmiljø Det er gjennomført en registrering 

(rapport «Biologisk viktige områder i 

planområde Rjukan Tinn» -Siste sjanse, 

2001) av naturmangfold og verdier i 

forbindelse med arbeid med 

kommunedelplan Gauta-Rjukan i 2001; 

«Rapporten fokuserer på delområder 

som er registrert som prioriterte 

naturtyper, hensynsområde eller 

viltområde. Verdisetting og 

sårbarhetsgradering er gitt for hvert av 

de totalt 19 områdene som er registrert. 

En mindre del av delområde D ligger 

innenfor sonen markert «lokalt viktige» 

(C), pga. våtmarksområder og myr.  

 

Verdien i rapporten knytter seg til 

våtmarksområdene. Det er i tillegg 

gjennomført undersøkelse i tilgjengelige 

databaser angående naturverdier og 

biologisk mangfold innenfor delområde 

C, men det er ikke registrert annen 

informasjon om viktige biotoper, 

verdifull vegetasjon og naturtyper 

og/eller sårbare/fremmede arter på 

henholdsvis rød- og svarteliste (arts-

databankens artskart, Miljø-

direktoratets naturbase).  

Middels verdi-Stor verdi 

Utbyggingen av fritidsbebyggelse knytter 

seg til de større flatene og hyllene som 

ligger ovenfor våtmarksområdet mot øst. 

Ingen tiltak (med unntak av skiløypetraseen 

på vinterstid) berører våtmarksområdet, og 

det er også en nivåforskjell som skiller de 

våte og tørre områdene. Hensynssone som 

vist i kommunedelplanen har heller ikke 

detaljert grenser (følger ikke våtmarks-

området hele konkret). Naturmiljøet øst for 

våtmarksområdet, der hvor fritids-

bebyggelsen planlegges, har samme 

økologisk karakteristikk som godkjente 

byggeområder, og det vurderes at 

utvidelsen av byggeområdet i liten grad vil 

ha et negativt omfang.  Alle tomter er lagt 

utenfor hensynssonen.    

 Ubetydelig endring  

Ingen / ubetydelig (0) 

 

Bebyggelse 

og landskap 

Området har visuelle kvaliteter som er 

typiske/representative for landskapet i 

området / regionen.  Vanlig gode 

visuelle kvaliteter.  

Middels verdi 

 

Utbyggingen ligger nede i dalsiden (i 

planområdets laveste del) og vil ha en 

beliggenhet som ikke eksponeres negativt 

til omgivelsene og silhouettvirkning vil ikke 

forekomme. Utvidelsen vil heller ikke 

sjenere eksisterende fritidsbebyggelse, og i 

nordlige del (f. eks tomt 94) vil det f. eks 

være ca. 130 meter til nærmeste 

eksisterende bebyggelse. Området 

oppleves som flatt med beskjedene 

nivåforskjeller og som bidrar til at veger og 

opparbeidelse av tomter kan anlegges uten 

store skjæring- og fyllinger.  Da det er 

stedvis lite løsmasser i området kan det, 

ved f. eks uheldig utførelse av entreprenør, 

bli stedvis sår i terrenget.   

Ubetydelig endring / noe forringet 

Ingen / ubetydelig (0)   

 

Nærmiljø, 

friluftsliv og 

daglig bruk 

av området 

Bruksfrekvensen oppleves som middels-

stor pga. en skiløype med trasé nord-

sør i området (trasé samsvarer delvis 

med den nye vegen som er anlagt, 

markert som SKV1 på plankartet).  

Utenom vintersesongen er også 

området benyttet en del som 

gjennomgangstrafikk for friluftsliv 

sørover mot Sløkjedalen (og videre 

Skiløypetraseen vil få en omleggelse, og er 

regulert inn som eget arealformål i planen 

(turdrag), og koples samtidig sammen mot 

reguleringsplan «H4 nedre» som ligger i 

nord. Stisystemet som tidligere var 

benyttet sørover er allerede forsvunnet i 

forbindelse med anleggelse av ny veg 

(regulert som SKV1) og ny hoved-

vannledning. Planlegger mener at tiltaket 

Ingen / ubetydelig (0 
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utenfor planområdet). Selve 

delområdet har ikke spesielle 

opplevelseskvaliteter/ som er egnet til 

bruk og opphold, men er, som 

beskrevet ovenfor viktig som transitt / 

gjennomfartsområde.  

Middels verdi-Stor verdi 

ikke vil fungere som en barriere for 

friluftsliv, og muliggjør fortsatt 

gjennomfartstrafikk i området for de som 

ønsker å benytte områdene sørover i 

Sløkjedalen (utenfor planområdet) for 

friluftsliv. Planlegger vurdere at det også 

har liten betydning for friluftslivet om 

vegen anlegges med ensidig fritids-

bebyggelse i tråd med kommundelplanens 

byggeområder eller tosidig bebyggelse som 

på enkelte steder avviker fra 

kommundelplanens byggeområder da de 

naturlige omgivelsene allerede er endret 

med fremførsel av veg og hoved-

vannledning. Dessuten ville hele området 

oppleves å bli transformert selv om 

fritidsbebyggelse bare ble plassert i tråd 

med kommundelplanens byggeområder. 

Selv om delområde C vil være et viktig 

transittområde for turgåere er det 

områdene lenger sørover i Sløkjedalen som 

er målet for de som utøver friluftsliv, og 

omfanget av utbygging for delområde C vil 

være ubetydelig da forbindelseslinjene 

opprettholdes.   

 

Ubetydelig endring 

Figur 59. Skiløypetrasé er vist som lyse grønn linje, og følger ca. dagens trasé, men med enkelte justeringer. Rød 

stiplet linje er ca. plassering av tidligere stisystemet sørover mot Sløkjedalen, men er i dag delvis erstattet av veg 

(SKV1) / hovedvannledning markert med mørke grønn linje. Vegen vil også fungere som fremtidig forbindelse til 

friluftsområdene sørover mot Sløkjedalen, og erstatter eldre sti.  
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Figur 60. Bilde tatt sørover med tomt 107 beliggende til venstre opp på hyllen (i tråd med byggeområde i 

kommunedelplanen), og tomt 105 lengst til høyre i bilde (utenfor byggeområde i kommunedelplanen). Vegtraseen er i 

dag anlagt i forsenkningen midt i bilde. Bilde viser naturmark med lite løsmassemektighet.  
 

Figur 61. Bilde er tatt øst for tomt 104 med utsikt sørover. Deler av dette området er markert med hensynssone i 

kommundelplanens arealdel.  
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Figur 62. Oversikt over bebyggelse utenfor kommunedelplanens byggeområder (mellom blå og hvit stiplet linje) gir et 

begrep om utvidelsens omfang (sett mot øst). Ingen tomter berører våtmarksområder.   
 

Figur 63. Området ligger i et skogområde. Ingen tomter berører våtmarksområder. Sett mot sør.    
 

Figur 64. Området ligger i et skogområde. Ingen tomter berører våtmarksområder. Sett mot nord.    
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9. Virkninger av planforslaget 

 

Det gis her en beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn for byggeområder som er i tråd 

med kommunedelplanen.    

 

9.1 Virkninger på landskapsbildet 

 

Landskapsbilde vil endres radikalt iht. dagens situasjon pga. omfanget med utbyggingen, men de nye 

byggeområdene vil ha en bebyggelsesstruktur på lik linje med nærområdet for øvrig, blant annet de 

nærmeste reguleringsplanene H3, H4- nedre og H5. Planlegger mener nytt byggeområde vil ses på en 

forlengelse av de allerede større områdene for fritidsbebyggelse ved Gaustablikk og dermed skille 

seg lite ut i landskapsrommet i forhold til tilsvarende bebyggelse i område Gaustablikk.  

 

 

Figur 65. Nytt byggeområde oppleves som en direkte forlengelse av eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse 

ved Gaustablikk. Sett mot øst.    
 

Figur 66. Byggeområde lengst mot sør blir det nye skillet mellom fritidsbebyggelse og urørt naturmark. Sett mot 

nord.    
 



                                                                            Planbeskrivelse 

 
 

Side 79 av 92  

 

Virkninger på landskapsbilde vil kunne oppleves som negativ for de 20 som i dag har fritidsbolig 

innenfor planområdet, spesielt da ny fortetting medfører at dagens romslige avstand til nærmeste 

bebyggelse reduseres. Som tidligere beskrevet er situasjonen for eksisterende bebyggelse påtenkt i 

planprosessen ved at nordre byggeområde har en tomtestruktur med mer luft mellom bebyggelsen 

og hvor flere grøntområder dominerer i forhold til den søndre delen (sør for bekken som deler 

planområdet) som har en tettere bebyggelsesstruktur med flere tomter som er anlagt i klynger. Det 

er ikke satt differensierte planbestemmelser mellom eksisterende og ny bebyggelse med den hensikt 

at det ikke skal legges restriksjoner på at også eldre bebyggelse kan bli modernisert hvis ønskelig, og 

blant annet tilkoples strøm, vann- og avløp. Planlegger er klar over at det landskapsmessig kan 

oppfattes kontrastfylt med bebyggelse fra 1960-1970 tallet i nær sammenheng med ny bebyggelse, 

spesielt hvis ikke eldre bebyggelse moderniseres, men det har vært viktig for grunneier at de ikke 

legges restriksjoner på nye tomter. Som tidligere nevnt vil den økte avstanden mellom ny og 

eksisterende fritidsbebyggelse i dette nordlige området, med større grønne belter imellom-

rommene, ha en avbøtende effekt på kontrastfylt byggeskikk uansett fremtidig situasjon.   

Nye tomter er også i det nordlige området plassert slikt at eksisterende fritidsboliger ikke mister 

utsikt og / eller blir påvirket negativt med terrenginngrep.  Det er gjort en differensiering av 

planbestemmelsene når det gjelder maksimal tillatt mønehøyde i feltet omkring eksisterende 

bebyggelse. For nye tomter 7, 10, 21, 23, 26,27,28, 34, 35, 38, 39, 44, og 55 gjelder mønehøyde på 

maksimalt 5.0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng, uansett om fritidsbebyggelse anlegges på  

 

 

Figur 67. Utsnitt av nordre del av byggeområde. Eksisterende bebyggelse er markert med grått med rød sirkel. 

Området har en mindre tett bebyggelsesstruktur enn områdene lengere sør og er således tilpasset eksisterende 

bebyggelse. Sett mot nordøst.     
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plate og / eller med underetasje eller avtrapping i terreng. Dette er medtatt med hensyn til 

eksisterende bebyggelse, blant annet pga. utsiktsforhold for bakenforliggende bebyggelse ikke 

forringes av ny bebyggelse.  

 

Det er lagt vekt på plassering av nye tomter hvor fritidsbebyggelsen ikke vil kunne skape negative 

fjernvirkninger og eksponering, herunder silhuettvirkninger mot horisonten i bakgrunnen. Terrenget 

og vegetasjonen vil ha en «bakvegg» som hindrer slike virkninger. Dessuten er de aller fleste 

enkelttomter planlagt i et terreng med liten bratthet – se helningskart neste side.  

 

 

Figur 68. Terrengsnitt A. Viser prinsipper for terrengmessig opparbeidelse nord i planområdet. Eksisterende og ny 

bebyggelse.     
 

Figur 69. Terrengsnitt B. Viser prinsipper for terrengmessig opparbeidelse nord i planområdet. Eksisterende og ny 

bebyggelse.      
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Figur 70. Helningskart.  Forslag til ny bebyggelse er vist slikt som i 3D-modellen.  
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Feltene med konsentrert fritidsbebyggelse, BFK1-BFK7 er kun flateregulert og ikke planlagt i detalj, 

og terrenget innenfor hvert delområde er varierende med hensyn til bratthet.  Planbestemmelsene 

legger opp til mulighet for f. eks terrassering av bebyggelsen i bratte områder, men terrengsnittene 

som er produsert viser at også ordinær bebyggelse uten terrassering kan anlegges uten store inngrep 

selv innenfor bratte område, noe som er spesielt gjeldene på den østre delen av BFK1 (se figur 68), 

deler av BFK3-BFK4 (se figur 71) og BFK7 (se figur 72).  

 

 

 

 

Figur 71. Terrengsnitt C. Viser prinsipper for terrengmessig opparbeidelse sør i planområdet. Kun ny fritidsbebyggelse.      
 

Figur 72. Terrengsnitt D. Viser prinsipper for terrengmessig opparbeidelse sør i planområdet. Kun ny fritidsbebyggelse.      
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Feltene BFK5 og BFK6 er beliggende på et høydedrag, men som beskrevet i konsekvensutredningen 

for de deler av feltet BFK6 som ligger utenfor byggeområdet i kommuneplanen, stiger terrenget 

voldsomt i bakkant, og har mye vegetasjon, og det er selv ved betraktning i froskeperspektiv nede 

ved veg SKV5 og / eller skiløypen i sørvest (regulert til turdrag), ikke mulig å generere en silhouett-

virkning mot himmelen. Planlegger mener derfor at det er forsvarlig å plassere fritidsbebyggelse på 

disse høydedragene, også fordi terrenget er lite konfliktfylt, og består av store flater med mulighet til 

å plassere bebyggelse uten store sår i terrenget.   

  

 

 

 

Figur 73. Froskeperspekt sett fra veg SKV5 i området med tomtene 90-92. Feltene BFK5 og BFK6 ses i bakgrunnen, og 

vil tilpasse seg de overordnede landskapstrekkene.       
 

Figur 74. Feltene BFK3-BFK4 og BFK5 og BFK6 hvorav førstnevnte felt ligger i et av planens bratteste terreng. Det 

henvises også til terrengsnitt C i figur 71 for BFK3 og til terrengsnitt D i figur 72 for BFK5-BFK6.        
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9.2 Virkninger på naturverdier og biologisk mangfold 

 

9.2.1 Naturmangfoldloven 

 

Det er satt krav i naturmangfoldloven kapittel II om redegjørelse for naturmangfoldet (§8-12), og at 

eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.  

 

Naturmangfoldlovens §8, kunnskapsgrunnlaget. 

I følge Nml.  § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap 

om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. I denne planen er kunnskapsgrunnlaget benyttet, og med unntak av én 

registrert artslokalitet (utenom rapport produsert i forbindelse med kommunedelplanen), er det ikke 

funnet opplysninger i databaser om naturverdier og biologisk mangfold, herunder arter som er rød- 

og svartlistet innenfor og / eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det vurderes at tiltaket ikke vil 

ha noen negative konsekvenser, i samråd med konsekvensutredningen av temaet naturmiljø.  

 

Naturmangfoldlovens §9, føre-var-prinsippet. 

Under planleggingen er det tatt hensyn til «føre-var prinsippet» i NML § 9. En del større LNFR-

områder omkring tomter er bevart og det er f. eks gitt planbestemmelser om at stedegen matgjort 

skal benyttes i størst mulig grad ved istandsettelse av terreng (natur revegetering) og at 

terrenginngrep skal utføres så skånsomt som mulig. Sett i et landskapsøkologisk perspektiv vil dette 

kunne bidra til mindre fragmentering av potensielt viktige biotoper som ikke er dokumentert, men 

som kan eksistere, og derfor større sannsynlighet for at disse opprettholdes i fremtiden (NML § 4 og 

§ 5).  

 

Våtmarksområder er spesielt hensyntatt i planbestemmelsene, og det er ikke planlagt nye tomter 

som kommer i konflikt med våtmarksområder. Dette er også beskrevet i konsekvensutredning for 

delområde C som ligger utenfor byggeområdene. Spesielle hensyn til denne naturtypen vil også være 

i tråd med føringene i St. Meld. 14 (2015-2016) Natur for Livet hvor det viser til at myrer i 

skogområder er en naturtype på tilbakegang.  
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Naturmangfoldlovens §10, økosystemtilnærming og samlet belastning. 

Det er store uberørte friluftsarealer både innenfor plangrensen, og direkte utenfor i tilknytning til 

området som bevares. Den planlagte utbyggingen vil ikke ødelegge leveområder for truede eller nær 

truede arter og prinsippet om samlet belastning ihht § 10, og blir derfor ikke vurdert nærmere. 

Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig negativ virkning på økosystemet, og samlet belastning av 

utbyggingen vurderes å være liten. Planlegger mener også at dette er en tilstrekkelig undersøkelse 

for at den generelle aktsomhetsplikten i NML § 6 er overholdt. 

 

Naturmangfoldlovens §11, kostandene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 

Ifølge Nml §11 skal «Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 

karakter.» 

 

Naturmangfoldlovens §12, økosystemtilnærming og samlet belastning. 

De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset, utbyggingsmetodene er utprøvde og 

skadeomfanget ansees å være lite.  

 

9.2.2 Vannmiljø 

 

Planlegger har i tidligere i plandokumentene beskrevet vannet øst for planområdet i helhet som 

«Kvitåvatn», selv om vannene er skilt med en terskel, og egentlig heter «Kvitåvatn» (lengst vest) og 

«Vatnedalstjønn» (øst, mot planområdet). I forbindelse med dette henviser Fylkeskommunen i sin 

høringsuttalelse til Kvitåvatn (vannforekomst ID 016‐12294‐L) og som på https://www.vann‐

nett.no/portal/#/waterbody/016‐746‐R er definert som vannforekomsten beliggende lengst vest, dvs. 

lengst bort fra planområdet. Kvitåvatn (vannforekomst ID 016‐12294‐L) er beskrevet som «moderat 

økologisk tilstand», mens «Vatnedalstjønn» ikke har noe karakteristikk på vannett.no. Siden 

vannspeilet i begge vannene er tilsvarende likt (C+ 928) og dessuten ligger i nærheten er det 

forventet at den økologiske tilstanden er tilsvarende også i «Vatnedalstjønn». Det er her gjort en 

vurdering av planens virkning på vannmiljø tilknyttet bekk og nærliggende vassdrag: 

 

• Alle bekker / større områder med tilsig er avsatt som LNFR‐områder, og det er kun kjøreveg 

som berører områdene (noen av disse er eksisterende kjøreveger). 
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• For den større bekken midt i planområdet er det i gjennomsnitt 33 meter fra senter bekk og 

til nærmeste byggegrenser for tomter. For den mindre bekken lenger sør er gjennomsnittet 

20 meter.  

 

• Nærmeste avstand til Vatnedalstjønn og til byggegrenser på tomter er ca. 145 meter, mens 

bekken i Sløkjedalen er ca. 85 meter (etter at vi fjernet flere av tomtene). Det skal nevenes at 

flere byggeområder utenfor denne planen, blant annet «Nedre del av H4» har tomter som 

ligger betydelig nærmere Vatnedalstjønn enn dette planforslaget viser.  

 

• Felt for fritidsbebyggelse vil i normalt drift ikke være forbundet med grunnforurensing som 

kan påvirke vannmiljø / resipienter i nærområdet. Hvis man likevel skal peke på én mulig 

grunnforurensing kan dette være i forbindelse med anleggsfasen og f. eks tilknyttet 

sprengningsarbeider. Planlegger vurdert at så lenge retningslinjer for slikt arbeid følges så vil 

dette sannsynligvis ikke bli en negativ konsekvens, og kun i verste fall meget lokalt, og vil 

derfor ikke påvirke vannmiljøet i nærområdene (de fleste steder er det stor distanse fra 

grunninfiltrasjon til resipient).  

 

• Overvannshåndtering på feltet skal hovedsakelig være infiltrasjon til grunn selv om en del 

overvann vil ledes via grøftetraseer i forbindelse med veger, og via bekker til resipient. Det er 

usannsynlig at denne planen skulle bidra til forurensningsfare i forhold til tilsvarende planer 

ved Gaustablikkområdet. Planlegger vil tro at hvis Kvitåvatn / Vatnedalstjønn allerede hadde 

vært forurenset etter så stor utbygging de senere årene ved Gaustablikk så ville den 

økologiske tilstanden i vannene i større grad vært synliggjort på vannforekomst ID 016‐12294‐

L (som i dag har «moderat økologisk tilstand».) 

 

9.3 Virkninger på trafikkforhold 

 

Tiltaket medfører en økning på vegnettet i området ved Gaustablikk, men det er vurdert at 

eksisterende veger har kapasitet for å ta imot økt belastning. Da planområdet ligger helt innerst i et 

allerede godt utbygget område ved Gaustablikk vil trafikken måtte føres gjennom eksisterende 

byggeområder da området bare har én samleveg, Kvitåvatnevegen, til å lede trafikken frem til krysset 

ved Fv. 3430. Kvitåvatnvegen er hovedsakelig asfaltert, men lengst i øst (de siste 500 meterne 

nærmest planområdet) er vegen gruslagt.  
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Internt i planområdet finnes det to større samleveger (markert som A og B på kartet på neste side) 

som fordeler trafikkmengden mellom seg. Det er vurdert at 85 enkelttomter + fem større felt (med 

flere enheter) vil benytte samleveg A som transitt ut og inn av området. Samleveg B vil benyttes av 

54 enkelttomter + ett felt (med flere enheter på hvert felt). Kartet på neste side viser fordelingen 

mer nøyaktig.  

 

Planlegger mener at vegene vil gi en god trafikkflyt intern i området og med akseptable stignings-

forhold. Det er produsert 3D-vegmodeller og lengdeprofiler som vedlegg til denne planen.   

 

9.4 Virkninger på barn og unges interesser 

 

Som tidligere beskrevet har området har et godt tilbud for de som ønsker familievennlige turer i 

nærområdene. Vinterstid er det preparerte skiløyper i nærheten, og alpinanlegg som appellerer til 

barn og unge.  Planen tar også hensyn til barn og unge ved at en intern grønnstruktur (regulert til 

friluftsformål) muliggjør lek i naturlige omgivelser imellom fritidsboligene. Flere av disse arealene har 

en bratthet som f. eks kan være egnet til mindre akebakker vinterstid.  

 

Figur 75. Større samleveger i nytt planområde er markert med henholdsvis grønn (A – SKV1) og røde linjer (B -

SKV2). Sannsynlig benyttet adkomstveg for de respektive tomtene er vist med blå og rosa farge (bla og rosa farge 

benytter henholdsvis veg A og B).  
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Planlegger mener også at området for øvrig tar hensyn til barn og unges sikkerhet ved at vegene i 

området er oversiktlige, og at det vil etableres nødvendig frisikt i alle kryss iht. planbestemmelsene. 

Ny fritidsbebyggelse er flere steder planlagt i større felt omkring lavtrafikkerte atkomstveger som 

holder avstand til de mer trafikkerte samlevegene (A (SKV1) og B (SKV2)) i nord-sørlig retning.  

 

9.5 Virkninger for friluftsinteresser og daglig bruk av området 

 

Med unntak av 20 tomter med spredt fritidsbebyggelse i deler av nordområdene, er arealet i dag 

ubebygget. Omfanget av en full utbygging vil berører friluftsinteresser ved at området transformeres 

fra uberørt naturområde til byggeområde for fritidsbebyggelse, og arealet for tilgjengelige 

friluftsområder minsker dermed betydelig. Det antas at store deler av planområdet i liten grad 

benyttes som nærturområde for eksisterende bebyggelse (gjelder også fritidsboligene utenfor 

planområdet i nord, f. eks feltene H3, H4-nedre og H5), men det kan være lokale formål, f. eks 

bærplukking som synes viktig for enkelte og spesielt omkring de 20 eksisterende fritidsboligene som i 

dag har naturen tett på seg. For disse personene vil sannsynligvis tap av naturmark oppleves som 

negativt.   

Figur 76. Et eksempel på mindre adkomstveger (markert med blått) som kun betjener en avskjermet gruppe med 

fritidsboliger, og som kan være egnede, trafikksikre lekearealer tilknyttet bebyggelsen.  Innenfor røde linjer er det også 

vist en intern grønnstruktur som har en variert topografi, med f. eks mulighet for liten akebakke, og som ellers består 

av naturområder med mulighet for lek uten å komme i konflikt med vegarealene.  
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Som tidligere beskrevet er området i større grad benyttet som gjennomgangstrafikk mot Sløkjedalen 

i sør (utenfor planområde) enn benyttet som nærturområde. Turen sørover går da via eksisterende 

veg SKV1, og / eller som en del av det parallelle stisystemet. En del av friluftsopplevelsen er å  

 

oppleve naturen i uberørt omgivelser, og til en viss grad har dette vært mulig i dag, selv om dagens 

grusveg vitner om mangel på naturlige omgivelser. Dessuten har det nyeste H4-feltet mot vest 

bidratt til en høyere byggetetthet i de nordlige områdene, og som visuelt har påvirket omgivelsene. 

Når planområdet er fullt utbygget vil opplevelsen av naturlige omgivelser bortfalle, og for mange vil 

dette kunne oppleves som et negativ aspekt ved utbyggingen. På den andre siden vil ingen av 

tomtene eller områdets infrastruktur for øvrig beslaglegge arealer som bryter med veletablerte stier 

og løyper. Eksisterende stier og løyper har blitt ivaretatt som egne arealformål, og dessuten vil de 

omkringliggende LNFR-områdene mellom bebyggelsen være tilgjengelig for allmennheten. 

Eksisterende skiløype sørover er regulert som eget arealformål – «turdrag».  

Figur 77. Orange strek er regulert veg SKV1 og samsvarer i stor grad med dagens bevegelsesmønster mot Sløkjedalen i 

sør. Stedvis har det tidligere var benyttet en sti på deler av strekning, men i forbindelse med anleggelse av vegen i 

tilknytning til ny hovedvannledning har vegen erstattet store deler av stien. Mørke grønn farge viser gjeldene 

skiløypetrasé, men med noen justeringer innenfor planområdet. De lyse grønne linjene mot øst viser til større avsatte 

friluftsområder / turdrag som muliggjør turer mot f. eks Skrubbedalsnuten og Ørnenipa.  
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Ved en full utbygging vil ca. 600-700 meter sørover fra eksisterende bebyggelse (tomt 49 og 56) 

beslaglegges som byggeområder, og det vil derfor være en lengre distanse å gå for de som vil starte 

turen i uberørt naturterreng, spesielt for de som har fritidsbolig i nord (utenfor planområdet, f. eks 

H3, H4- nedre og H5 feltene). Det vil også være en større trafikkmengde på vegen SKV1 pga. nye 

fritidsboliger, men det er en regulert bredde som også muliggjør passasje mellom kjøretøy og 

personer i trygg avstand (mer om dette senere). I dette tilfellet vil et større byggeområde med et 

nettverk av veger som helhet bidra til å øke tilgjengeligheten og adkomstmulighetene for folk flest til 

nye naturområder i nærområdene. F. eks vil noen brukergrupper med funksjonshemninger oppleve 

lettere tilgjengelighet til høydragene med f. eks god utsikt til Gaustatoppen etc. (prinsippene om 

universell utforming). Det er også avsatt mulighet for felles parkeringsplass helt i sør i planområdet 

(kombinert arealformål). Selv om tilgjengeligheten til turmålene opprettholdes vil tur i bebygde 

omgivelser ikke ha samme opplevelseskvalitet som i uberørt terreng, og planforslaget bidrar dermed 

til at denne opplevelsen nå begynner 600-700 meter lenger sørover i Sløkjedalen enn tidligere.  

 

I prosessen har bevegelsesmønsteret for myke trafikanter i stor grad vært viet oppmerksomhet og 

spesielt knyttet opp mot tema trafikksikkerhet pga. vegene mangler fortausløsninger. Som tidligere 

omtalt er interne veger i området planlagt med en reguleringsbredde som skal muliggjøre passasje av 

Figur 78. Bildet er tatt på tomt 135 (som er den siste tomten sør i planområdet) med utsikt mot Sløkjedalen sørover. 

Muligheten til å utøve friluftsliv i et landskap uten menneskelig påvirkning vil forbli uforandret sør for denne tomten.  
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to møtende personbiler samtidig som man kan gå trygt på begge sider. Som skissene på neste side 

viser, vil det både i sommer- og vintersesong være mulig å benytte eksisterende sti- og 

løypesystemer i influensområdet og i liten eller ingen grad komme i konflikt med de meste 

trafikkerte kjørevegene i området. Sommerstid muliggjøres dette ved at de største skiløypetraseene 

allerede er opparbeid med grus frem til bommen (markert på illustrasjonene), og denne 

opparbeidelsen planlegges videreført via skiløypen frem til «Nedre del av H4» som ligger vest for 

denne reguleringsplanen. Hvis man ikke foretrekker skiene vinterstid er det alltid en del av løypens 

flanker som er reservert for gående. Det vil derfor være mulig å bevege seg i Gaustablikkområdet og 

rundt Kvitåvatn uten å komme i konflikt med f. eks Kvitåvatnvegen (hovedvegen inn til planområdet).   

Under er det vist kjøreveier, løyper og / eller stier som kan fungere som trafikksikre alternativer til å 

opparbeide fortau eller gang/sykkelvei langsmed Kviåtvatnvegen fra markert bom og innenfor 

planområdet.  

 

 

Figur 79. Illustrasjonen viser trafikkmønster for myke trafikanter fra bom og gjennom den vestlige delen av 

planområdet fra nord til sør. Orange linje viser Kvitåvatnvegen («SKV1» innenfor planområdet) som er en av de 

større samlevegene og som tidvis kan generere mye trafikk, f. eks i helger og høytider. Langsmed vegen er det riktignok 

mulig å gå trygt selv ved passering av to biler. Linjeføringen er oversiktlig og har få kurver noe som styrker trafikk-

sikkerheten. En alternativ veg på deler av ruten er via «Nedre del av H4» hvor man kan gå nokså uforstyrret på en 

mindre adkomstveg (linjer marker som lyse gul). De lyse grønne linjene representerer skiløypetraseen som finnes i dag, 

men som ikke er opparbeidet med grus. I skrivende stund er det planlagt at dette skal gjennomføres fra bom og frem til 

planområdet i denne reguleringsplanen i nær fremtid. Uansett kan man i dag benytte traseen sommer som vinter. 

Grusing av skiløypetrassen innenfor planområdet er ikke planlagt da dette vil forringe en rekke våtmarksområder. Det 

er likevel mulig å forsere store deler av strekningen slik den i dag foreligger, og det kan gjøres enkle tiltak som bidrar 

fremkommeligheten sommerstid uten gruslegging. f. eks klopper etc. 
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Figur 80. Illustrasjonen viser trafikkmønster for myke trafikanter fra bom og videre vestover i Gaustablikkområdet. 

Kvitåvatnvegen (orange linje) fungerer som hovedveg i denne delen av området og som tidvis kan generere mye 

trafikk, f. eks i helger og høytider. Langsmed vegen er det ikke fortau og / eller gang- og sykkelveg, og stedvis er det 

ikke et trafikksikkert alternativ etter planlegger sin vurdering. Som illustrasjonen viser er det likevel mulighet for å 

kunne benytte gruslagte, opparbeidede løyper (skiløyper / labbeløyper vinterstid) i området ved Gaustablikk og som er 

marker med lys grønn linje.  


