
          
 

SAKSFRAMLEGG 
Vedtak om høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for øvre del av H4, 
Gausta-Rjukan 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Samfunn- og miljøutvalget 16/20 11.03.2020 
   
 
Behandling i Samfunn- og miljøutvalget – 11.03.2020:  
 
Arkitekt Hege Søstrand Bu orienterte om saken. 
  
  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  
  
  
 
 
Vedtak i Samfunn- og miljøutvalget – 11.03.2020  
 
Forslag til reguleringsplan for H4 Øvre del i kommunedelplan Gausta-Rjukan sendes ut på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn etter pbl § 12-10. 
  
  
  
 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til reguleringsplan for H4 Øvre del i kommunedelplan Gausta-Rjukan sendes ut på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn etter pbl § 12-10. 
 
Innledning: 
På vegne av grunneier Jørund Klonteig har plankonsulent Plan og 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. 
 
Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle området ved å legge til rette for nye byggeområder 
med fritidsbebyggelse. Majoriteten av nye fritidsboliger planlegges oppført i tilnærmet uberørte 
naturområder i god avstand fra eksisterende bebyggelse, men det planlegges også en fortetting 
av eksisterende byggeområder som tilrettelegger for oppføring av nye fritidsboliger mellom 
eksisterende hyttebebyggelse innenfor den eldre bebyggelsesplanen «H4 Kvitåvatn».   
 

 

TINN KOMMUNE 
Arkiv:     3820 
Saksnr.:   2019/898-27 
Saksbeh.: Hege Søstrand Bu 
Dato:       20.02.2020  
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Fakta: 
Planområdet:  
Planområdet ligger i Gaustablikk-området /Vatnedalen i Tinn kommune. Området som omfattes 
av reguleringsplanen ligger i sin helhet innenfor eiendom gnr./bnr. 106/2. 
 
Planstatus:  
Kommunedelplan Gausta – Rjukan (2002) fastlegger overordnet arealdisponering for området. I 
kommunedelplanen er planområdet i hovedsak markert som eksisterende og nye byggeområder 
for fritidsbebyggelse. Innenfor planområdet ligger det en eldre bebyggelsesplan, Kvitåvatn H4 
(sist revidert 07.06.2000), som forslaget til ny reguleringsplan vil oppheve ved sluttvedtak.  
 
På grunn av behov for samkjøring av veger, grønnstruktursoner, osv, overlapper planforslaget 
også mindre deler tilgrensede planer - bebyggelsesplan Vatnedalen H5 og 
detaljreguleringsplanene H3 Kvitåvatn Øst og nedre del av H4. Her vil en ny reguleringsplan bare 
oppheve allerede godkjente arealplaner i de delområdene som blir berørt.   
 
 

 
 
Figur: Kommunedelplan Gausta-Rjukan med henvisninger og inntegnet planområde. Planområdet (rød 
linje) er ikke korrigert iht siste omarbeidelse av planforslaget (se redegjørelse under).  

 

Kvitå-
vatn

Eksisterende reguleringsplan 
H4 Kvitåvatn 
(mørk oransje farge)

Byggeområde avsatt i 
kommunedelplanen
(lys oransje farge)

Sist varslede avgrensning 
av planområdet 
(rød linje)

*

* Del av planområde 
    med krav om KU

Arealer tatt ut av planområdet 
i bearbeidet planforslag
(mangler avgrensning)
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Figur t.v.: Planområdets avgrensning er innskrenket to ganger. Se tekst under.  
Figur t.h.: Planområdets avgrensning etter bearbeiding/slik det legges fram for politisk behandling.  
Nordre del av planområdet omfatter eksisterende bebyggelsesplan med oppførte hytter.  
Søndre del omfattes ikke av tidligere reguleringsplan og har ingen eksisterende bebyggelse.  
 
Ved varslingen av planoppstart i april 2017 (rød linje på kartet over til venstre) var planområdet 
trukket betydelig lenger sør og vest enn det byggeområdet som er vist i kommundelplan Gausta-
Rjukan. Hovedgrunnen til dette var ønske om å implementere områder som berøres av ny hoved-
vannledning og tilhørende veg, samtidig som dette området ble gjort romsligere enn nødvendig 
fordi man på varslingstidspunktet ikke visste detaljert utstrekning og plassering.  
Utstrekningen av det det først innsendte planforslaget (sort linje) var oppdatert iht veg og 
anleggsarbeider og innskrenket i forhold til tidligere varslet område.  
 
Etter diskusjoner med Planavdelingen høsten 2019 ble planforslaget omarbeidet, og et bratt 
delområde mot nordøst tatt ut av planområdet (lys blå linje viser justert, ny planavgrensning).  
Eksisterende bebyggelse:  
De 20 hyttene som i dag finnes innenfor planområder er oppført i nordre del av planområdet og 
bygd etter den eldre bebyggelsesplanen H4 Kvitåvatn. Hyttene ligger spredt plassert med god 
innbyrdes avstand og er fint plassert i terrenget. De har enkel standard og har i hovedsak ikke 
kjøreadkomst helt fram. Kartet under viser plasseringen av eksisterende hytter innenfor 
planområdet.  
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Figur:  Nordre del av planområdet, med navn på omkringliggende områder påført: 

Stiplet rød linje markerer planområdet (nordlige del) 
Oransje ringer markerer eksisterende hytter innenfor bebyggelsesplan H4 Kvitåvatn. 
Gul stiplet linje markerer eksisterende, nyanlagt kjørevei (Kvitåvatnvegen) og trase for 
hovedvannledning gjennom planområdet  

 
Infrastruktur:  
Tinn kommune har bygget ny hovedvannledning gjennom planområdet, og dette berører 
planforslaget i sør og vest. I forbindelse med anleggingen av ny hovedvannledning er det også 
prosjektert og bygget ut ny kjørevei. Denne veien fungerer som hovedadkomst inn i og gjennom 
planområdet, samtidig som den fortsetter videre gjennom uberørte naturområder til 
drikkevannskilden Heddersvann i sør. (se markering på kartet over) 
 
Mer informasjon:  
For mer informasjon om planområdet, se Planbeskrivelsen, der planområdet er inngående 
beskrevet og redegjort for med en rekke illustrasjoner og kart. Her kan du lese mer om  
Eksisterende bebyggelse og infrastruktur, Landskap, vegetasjon og Geologi, Naturverdier og  
biologisk mangfold, Kulturminner og kulturmiljø og Rekreasjonsverdi og daglig bruk av området,   
 
Planprosess  
Planarbeidet har tidligere blitt varslet i april 2016, april 2017 (ny plankonsulent) og november 
2017 (utvidet planområde, planprogram og KU). Samfunns- og miljøutvalget vedtok 
planprogrammet i møte den 25.04.2018. Planforslag med KU ble første gang sendt inn til 
kommunen i april 2019. Etter tilbakemeldinger og møte med Planavdelingen høsten 2019 ble det 
sendt inn nytt planforslag med KU i januar 2020.   
 
 
Konsekvensutredning og planprogram 
Siden deler av planforslaget går utenfor den avgrensningen av byggeområder som er gjort i 
kommunedelplanen Gausta-Rjukan er det tidligere i saksgangen avklart at planen skal 
konsekvensutredes og at det skal utarbeides planprogram etter plan- og bygningslovens (pbl.) 
§4-1 og 4-2, samt forskrift for konsekvensutredning.  
 

N

Vatnedalstjønn
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Konsekvensutredning (KU) skal gjennomføres for de områdene der detaljplanforslaget ikke 
samsvarer med overordnet plan. For denne planen gjelder KU-kravet delområder med 
fritidsbebyggelse som strekker seg noe utover kommunedelplanens avgrensning mot sør og vest. 
 
I planprogrammet ble det bestemt at følgende tema skulle utredes nærmere i ny 
konsekvensutredning: 
 
• Naturmiljø  
• Bebyggelse og landskap  
• Nærmiljø, friluftsliv og daglig bruk av området  
• Naturressurser  
• Kulturminner og kulturmiljø  
• Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse)  
 
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.   
 
Merknader til varsel om oppstart  
Innkommende merknader og forhåndsuttalelser er sendt kommunen i sin helhet, og er i tillegg 
gjengitt i et resymé i Planbeskrivelsen sammen med kommentarer fra plankonsulenten. I et 
avsnitt i Planbeskrivelsen beskrives det hvordan/hvorvidt merknadene er blitt hensyntatt ved 
bearbeiding av planforslaget.  
 
Merknader fra offentlige instanser 
Fylkesmannen er kritisk til at det åpnes for utbygging utover de arealene som er avsatt til dette i 
kommunedelplanen, og forutsetter at kommunen gjør en totalvurdering av områdets tåleevne for 
utbygging med fokus på friluftsliv og naturområder i og rundt planområdet, samt hvordan en 
ytterligere utbygging vil påvirke områdenes kvalitet. Fylkesmannen vil være spesielt kritisk til 
inngrep som berører vassdraget Kvitåvatn bekkefelt med kantvegetasjon og buffersone, og til ny 
bebyggelse som strekker seg høyere opp mot og inn over snaufjellet enn vist i kommunedel-
planen. Her vises det til den planprosessen som lå til grunn for kommunedelplanens fastsettelse 
av byggegrenser opp mot snaufjellet. Ellers er fylkesmannen opptatt av eksisterende 
avløpsanlegg, skred, ROS-analyse, ferdsel gjennom og ut fra planområdet i form av stier og 
skiløyper, samt betydningen av friområde/ grøntkorridorer i et tett utbygd område.  
 
NVE påpeker at planlegging og utbygging må ta hensyn til faren for naturprosesser som flom, 
erosjon og skred, samt klimaendringer med mer ekstremvær. 
 
Statens vegvesen stiller ikke samtidigshetskrav til trafikksikkerhetstiltak i krysset ved fylkesvegen 
(Svineroi) i denne reguleringssaken, siden planområdet allerede er avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommunedelplan Gausta-Rjukan, men understreker at dette vil bli et tema ved første revisjon av 
kommuneplanen/kommunedelplanen. 
 
Telemark fylkeskommunen mener at det i størst mulig grad må tas hensyn til avsatt friluftsområde 
i kommunedelplanen. For å hindre privatisering og sikre allmenheten tilgang til tilgrensende 
utmarksarealer, mener fylkeskommunen at både eksisterende og nye stier, turveier og skiløyper 
må legges inn i planen. Det regionale kulturminnevernet (Telemark fylkeskommune) har påvist 
spor etter seteranlegg som de ber om at blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Det er ikke 
kjennskap til automatisk fredede kulturminner som kommer i konflikt med planforslaget.  
 
Mattilsynet er spesielt opptatt av vannforsyning, og påpeker at det ikke går fram hva slags 
vannforsyningssystem som er tenkt. Mattilsynet anbefaler at det blir lagt fram en VA-plan til første 
gangs behandling av planforslaget og minner om regelverket for vannforsyning til nye hyttefelt.  
 
Merknader fra privatpersoner og interesseorganisasjoner:  
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Det har kommet inn 13 merknader fra privatpersoner som eier hytte i området og en merknad fra 
hytteeierforeningen i området. Generelt er merknadsstillerne opptatt av følgende forhold:  

 Opprettholdelse av friområde mellom eksisterende hytteområder H4 og H5, kombinert 
med kritikk mot å anlegge ny adkomstvei gjennom dette området (denne veien er tatt ut 
ved siste omarbeiding av planforslaget).  

 Hensynet til grøntområder, friområder, stier, turveier og skiløyper gjennom og inn/ut av 
planområdet.  

 Negative holdninger til å bygge ned nåværende naturområder sør for etablerte hytter i H4.  
 Henvisning til nåværende avtaler og/eller kvaliteter ved egen hytte og hytteområde. 
 Manglende informasjon om utbyggingsplanene 

 
Beskrivelse av planforslaget: 
Innenfor planområdet planlegges det oppført 122 nye enkelttomter og 7 større felt for konsentrert 
fritidsbebyggelse lokalisert rundt felles samle- og atkomstveger. I tillegg reguleres de 20 
eksisterende fritidsboligene inn i planen med arealformålet 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. 
 
Planområdet oppleves todelt hvorav det nordre feltet får et preg av fortetting omkring 
eksisterende hytter, mens tomtene sørover er regulert inn i et nåværende naturområde uten 
bebyggelse og få andre inngrep. En bekk midt i området deler de to feltene og er sammen med 
omkringliggende buffersone med turveg avsatt til friluftsområde. Tomtestrukturen i nordre 
byggeområde har mer luft mellom bebyggelsen og flere grøntområder, mens søndre del bærer 
preg av en tettere bebyggelsesstruktur med en del mindre tomter anlagt i klynger. 
 

 
 
Figur:  Hele planområdet med planlagt bebyggelse og veger. Tykk, hvit stiplet linje viser planområdets 

avgrensning.  
 
 
 

Nordre del
Søndre del

Bekk og turveg 
gjennom friområdeN
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Figur:  Fortetting rundt eksisterende hytter i nordre del av planområdet: 

Rosa farge markerer eksisterende bebyggelse beliggende i den nordlige delen av planområdet.  
Rød, stiplet linje markerer nyanlagt kjørevei og trase for hovedvannledning  
 

 
Mer informasjon:  
Forslag til reguleringsbestemmelser for planområdet er gjengitt og redegjort for i 
Planbeskrivelsen. Her er det også gitt en grundig redegjørelse for planlagt bebyggelse, veger og 
ulike anlegg, inkludert løsninger for vann- og avløp, elektrisitet, renovasjon, massedeponi, 
parkering m.m., grøntstruktur med turdrag, skiløype og stier og LNF-områder. Beskrivelsen av 
planforslaget er illustrert med mange uttrekk fra terrengmodeller som viser både nær- og 
fjernvirkninger, i tillegg til andre figurer og kartskisser som på en god og utfyllende måte 
anskueliggjør innholdet i planforslaget og konsekvensene planforslaget vil få på omgivelser og 
naturområder.  
 
ROS-analyse 
ROS-analysen (Risiko-og sårbarhetsanalyse) er innarbeidet i Planbeskrivelsen, som også 
inneholder en oppsummering og redegjørelse for hvordan analysen har påvirket utformingen av 
planforslaget. Det redegjøres for 6 hendelser som har blitt identifisert i ROS-analysen: Skred og 
flom, Radon, Brann, Framkommelighet med vekt på nød- og redningstjenester, Teknisk 
infrastruktur inkludert kvalitet på drikkevann og Trafikksikkerhet. For alle hendelsesforsløpene er 
det henvist til bestemmelser og/eller hensynssoner på plankartet som skal ivareta videre 
oppfølging og iverksetting av nødvendige tiltak.  
 
Konsekvensutredning (KU):  
Det er kun nye byggeområder som avviker fra kommunedelplan Gausta-Rjukan som må 
konsekvensutredes etter KU-bestemmelsen. Planforslagets innvirkning på resten av planområdet 
vurderes i et eget kapittel som tar opp virkninger av planen. De tre delområdene som 
konsekvensutredes er:  
 

 delområde A (veg i friområde nord i planområdet - mellom H4 og naboomr. H3 og H5)  
 delområde B (utvidelse av byggeområdet mot sørøst – bebyggelse på høydedrag) 
 delområde C (utvidelse av byggeområdet mot vest - langs nyanlagte Kvitåvatnvegen) 

N
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Se planbeskrivelsen for en grundig gjennomgang av de tre delområdene, inkludert matrise med 
vurderinger av verdi,- påvirkning- og konsekvens, beskrivelser og en rekke illustrasjoner.  
 

Delområde A: 
Etter at planområdets utstrekning i omarbeidet planforslag er betydelig redusert mot øst i forhold 
til tidligere planforslag, samtidig som tidligere vist vegadkomst og høytliggende byggeområder er 
tatt ut, berører kravet om konsekvensutredning nå bare en liten flik som ligger utenfor kommune-
delplanen. Det arealet som ønskes innlemmet i planområdet er i kommuneplanen vist som LNF- 
område, og foreslås nå regulert til Friluftsformål. Bruken av området er dermed den samme.  
 
Langs eksisterende kjørevei (Kvitåvatnvegen) er det foreslått etablert en ny avkjørsel for kjørevei 
gjennom eksisterende friområde i kommunedelplanen. Spørsmålet om omgjøring av deler av 
Friområdet til veiformål er en del av konsekvensutredningen.  
 

 
 
Delområde A i konsekvensutredningen.  
Fiolett stiplet sirkel: Markerer områder med krav om konsekvensutredning 
Rød, stiplet strek: Planområde reguleringsforslag 
Skarp grønt område: Friområde i kommunedelplanen (og reguleringsplan H5) 
Lys grønt område: LNF-område i kommuneplanen 
Oransje områder: Byggeområder i kommunedelplanen 
Blå pil: ny avkjørsel foreslått plassert innenfor friområdet. Hyttene vist på kartet over er allerede oppført.  
 

 
 

Delområde A i konsekvensutredningen vist på foto fra 3D-modell. Veien som krysser friområdet i bunnen 
av skråningen er vist på modellen. Oransje bygninger viser planlagte, nye hytter utenfor Friområdet.  
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Delområde B:  
Byggeområdet i reguleringsplanen er utvidet mot sørøst i forhold til avsatt byggeområde for 
fritidsbebyggelse i kommunedelplan Gausta-Rjukan. Deler av det utvidede området går også 
utenfor kommunedelplanens avgrensning. Se tegnforklaring under figuren.  
 
Forslagsstiller begrunner ønsket om utvidelse med at de overordnede planene har en 
uhensiktsmessig avgrensing, som medfører at godt egnede arealer til fritidsbebyggelse går tapt. I 
planforslaget er den konsentrerte fritidsbebyggelsen på høydedraget foreslått videreført i hele 
platåets utstrekning. Illustrasjonene i planbeskrivelsen antyder at utvidelsen kan gi plass til 3 
ekstra bygninger.   
 

 
 
Delområde B:i konsekvensutredningen.  
Lys blå strek: Del av planforslaget med krav om konsekvensutredning 
Rød, stiplet strek: Planområde reguleringsforslag 
Lys grønt område: LNF-område i kommunedelplanen. Den delen som ønskes tatt inn i byggeområdet er 
vist som hensynssone «hvor naturvern dominierer». Hensynssonen er ikke vist på kartet. 
Oransje område: Framtidig byggeområde i kommunedelplanen 
Hvitt område: LNF-område i kommuneplanen 
 

 
 

Delområde B i konsekvensutredningen vist på foto fra 3D-modell. De tre bygningene i øvre del av feltet 
som ligger nærmest fotostandpunktet ligger i det utvidede planområdet med krav til konsekvensutredning. 
Tykk hvit, stiplet strek viser avgrensningen av planområdet. Tynn hvit strek viser avgrensningen av 
byggeområdet for fritidsboliger.   

*
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Delområde C: 
Tiltakshaver ønsker å justere byggeområdene utover kommunedelplanens avgrensning for å 
etablere en tosidig fritidsbebyggelse i tilknytning til den nylig opparbeidede vegtraseen som 
forlenger Kvitåvatnvegen gjennom Vatnedalen. Det er foreslått totalt 13 enkelttomter og et felt 
for konsentrert fritidsbebyggelse som ligger delvis utenfor byggeområdene i kommunedelplanen 
og 20 tomter som ligger helt utenfor. Seks tomter (101-105 og 107) berører kommunedel-
planens hensynssone «hvor naturvern dominerer».   
  
I tillegg til nye områder for fritidsbebyggelse omfatter utvidelsen av planområdet større arealer 
regulert til friluftsformål, et område med kombinert formål (midlertidig massedeponi og 
parkering) og skiløype som er regulert som «turdrag».  
 

 
 

Delområde C:i konsekvensutredningen.  
Lys blå strek: Del av planområdet med krav om konsekvensutredning 
Rød strek: Planområde reguleringsforslag 
Lys grønt område: LNF-område i kommunedelplanen. Stripete område markerer hensynssone «hvor 
naturvern dominierer». 
Oransje område: Framtidig byggeområde i kommunedelplanen 
Hvitt område: LNF-område i kommuneplanen 

 

 
 
Delområde C i konsekvensutredningen vist på foto fra 3D-modell. Blå strek viser avgrensningen av 
kommunedelplanen (områdene til venstre for den blå streken er i kommunedelplanen avsatt til 
byggeområder). Tykk hvit, stiplet strek viser avgrensningen av planområdet i planforslaget. Tynn, hvit, 
stiplet strek langs langsmed sistnevnte markerer skiløypa.  
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Saksbehandling i kommunen: 
 Planforslag nr.1:  

Etter innsendelse av første utkast til ny reguleringsplan oppsummerte Planavdelingen sine 
merknader til planforslaget i et notat som ble sendt grunneier og plankonsulent i oktober 2019. 
Notatet dannet utgangspunkt for et møte der innholdet i planforslaget ble inngående diskutert. 
Hovedpunktene i kommunens tilbakemelding var manglende dokumenter (skredrapport, VA-
plan), form og innhold på KU-utredning, behov for mer inngående beskrivelser av planforslaget 
(utbyggingsprinsipper, etc.), dokumentasjon/illustrasjoner av planforslagets virkning på 
omgivelser (landskap/terreng, naturområder og eksisterende bebyggelse) og forholdet til 
nærfriluftsliv og naturområder, inkludert stier og løypetraseer.   
 
I januar 2020 mottok kommunen skredrapport og VA-plan, sammen med et revidert planforslag. 
Her er planområdet redusert ved at et bratt og rasutsatt areal nordøst i planområdet er tatt ut av 
planen, i tillegg til at planbeskrivelsen er betydelig omarbeidet og supplert med et stort antall 
illustrasjoner og redegjørelser. Den delen av planområdet som ble tatt ut inneholdt tre 
byggeområder for konsentrert fritidsbebyggelse med tilhørende adkomstvei.  
 

 
 
Figur: Lys rosa farge markerer det området som i samråd med Planavdelingen ble tatt ut av det først 
innsendte planforslaget. Mørk rosa farge markerer tre byggeområder med tilhørende adkomstvei som lå 
innenfor området. .  
 
Hele det området som tas ut av planforslaget er i gjeldende kommunedelplan Gausta-Rjukan vist 
som framtidig byggeområde for fritidsboliger. Vurderinger knyttet til forhold som terrenginngrep, 
fjernvirkninger, risiko for skred, lønnsomhet, m.m., viser at kommunedelplanen ikke ukritisk kan 
brukes til å detaljstyre tålegrenser i sårbare og krevende naturområder. Samtidig vil 
Planavdelingen understreke det positive i at planmyndighet og utbygger kan enes om 
overordnede vurderinger som grunnlag for  videre behandling av planforslaget.   

 
 Planforslag nr 2:  

Etter å ha gjennomgått det reviderte planforslaget, samlet Planavdelingen sine merknader i et 
nytt notat til tiltakshaver. I dette notatet ga Planavdelingen detaljerte tilbakemeldinger på konkrete 
forhold ved utformingen av planforslaget, så som tomteavgrensninger, vegløsninger, sti-og 
løypetraseer, m.m.. Til tross for kort tidsfrist har tiltakshaver gitt en utfyllende tilbakemelding som i 
hovedtrekk er gjengitt nedenfor. Det har ikke vært tid til å utarbeide nytt plankart og plan-
beskrivelse før saken tas til oppsatt politisk behandling, men dette vil bli gjort før 2. gangs 
behandling av planen.  
 
Tiltakshaver har vært løsningsorientert i forhold til å imøtekomme kommunens innspill, samtidig 
som det tydelig gis uttrykk for tiltakshavers egne vurderinger der disse avviker fra kommunens. 
Der tiltakshavers tilbakemelding innebærer ønske om en justering av plankart og/eller 
bestemmelser framgår dette av saksframlegget. Der tiltakshaver vurderer situasjonen annerledes 
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enn kommunen, går dette også fram av saksframlegget. Kommunen oppfordrer høringsparter og 
interessetakere til spesielt å gi sin vurdering av de de temaene der det foreligger ulike 
vurderinger. Tiltakshavers svarbrev vedlegges i sin helhet.  
 
Vurdering av planforslaget:  
Områder med krav til konsekvensutredning:  
 
 

 
 
Som over. Sett mot nord. 
 
Delområde A:  
Kommunen deler forslagsstillers vurdering om at en omgjøring av en begrenset del av regulert 
friareal på¨oversiden av Kvitåvatnvegen til vegareal for etablering av kjørevei til nye og 
eksisterende fritidsboliger innenfor bebyggelsesplan H4 Kvitåvatn ikke i nevneverdig grad vil 
forringe det eksisterende friområdet eller formålet med dette. Videre ser kommunen etableringen 
av ny kjøreveg og annen infrastruktur til eksisterende hytteområde som et av hovedformålene 
med planforslaget. Kommunen mener derfor at opparbeidelse av en begrenset del av friområdet 
til veiformål er en akseptabel konsekvens av planen.    
 
Delområde B:  
Til tross for at høydedraget med byggeområdene BFK5 og BFK6 er vist som byggeområde i 
kommunedelplanen, har Planavdelingen i dialogen med forslagsstiller gitt uttrykk for skepsis til å 
bygge ned disse åpne, flate kollene som både er godt synlige i landskapet og har kvaliteter som 
turområder og rekreasjonsarealer. Selv om en nedbygging av høydedraget vil være i samsvar 
med kommunedelplanen, mener vi at det bør være en diskusjon omkring hvorvidt en slik 
utbygging er ønskelig i et helhetlig områdeperspektiv.  
 

 

BKF5 og BKF6 

KU-delområde B

Omr. tatt ut av planforslag 

BKF5 og BKF6 

KU-delområde BOmr. tidl. tatt ut av planforslag 

BKF5 og BKF6 

KU-delområde B

Omr. tidl. tatt ut av planforslag 

KU-delområde C

KU-delområde C

Oversiktskart påvist delområdene med krav til konsekvensutredning, samt omtalte områder. Mot øst 

KU-delområde A
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Samtidig følger kommunen forslagsstillers argumentasjon om at de avgrensningene som er gjort i 
overordnede planer (kommunedelplan og kommuneplan) er grove og forenklede, og at det 
generelt bør være rom for å se på alternative avgrensninger som er mer hensiktsmessige i 
forhold til å ivareta de hensynene som planene er ment å ivareta. 
 
Den foreslåtte utvidelsen av planområdet vil innlemme hele høydedraget i byggeområdet og 
legge beslag på større naturarealer enn det kommunedelplanen legger til rette for. På den annen 
side følger utvidelsen formen på landskapet, og det nyinnlemmede byggeområdet ligger noe 
lavere enn de øvrige delene av platået som allerede inngår i kommunedelplanen. De mange 
modellfotoene antyder også at utvidelsen av byggeområdet ikke nødvendigvis vil gi negative 
fjernvirkninger i form av en mer synlig eller dominerende bebyggelse.  
 
Rådmannen vil ikke ta stilling til utvidelsen av planområdet i delområde B før planen har vært på 
høring og ettersyn, og imøteser synspunkter omkring denne delen av planforslaget i 
høringsperioden. Kommunen er også åpen for å vurdere om det skal gis særlige bestemmelser 
for en eventuell utvidelse av planområdet.   
 
Forslagsstiller mener at områdene BFK5 og BFK6 er godt utredet, der de negative 
konsekvensene av utvidelsen vurderes å være små eller fraværende. Forslagsstiller har ikke 
ytterlige kommentarer spørsmålet enn det som er vist i planbeskrivelsen og 
konsekvensutredningen for de sørlige områdene. 
 
Delområde C: 
Mange av hytteeiere i området uttrykker misnøye mot å bygge ut naturområdene sør for 
eksisterende hyttelfelt H4. I innsendte merknader sier hytteeiere at naturkvalitetene i området, 
herunder den tidligere stien sørover i Sløkjedalen og tilgangen til uberørte naturområder, har vært 
viktig for deres kjøp og bruk av hytta. Selv om den gamle stien sørover har endret form og 
karakter til kjørevei, blir det påpekt at opplevelsen av å gå gjennom området vil være en annen 
med hyttebebyggelse på begge sider av veien, enn om den ene siden av veien var blitt bevart 
som et uberørt naturområde.   
 
Med utgangspunkt i at Kvitåvatnvegen allerede er forlenget gjennom planområdet, samt at det 
kort utenfor planområdet er bygd hytter i tilsvarende avstand fra vassdraget, argumenterer 
forslagsstiller for at det bør kunne bygges ut også på nedsiden (vestsiden) av den nyetablerte 
kjørevegen.  
   
Planavdelingen har overfor tiltakshaver uttrykt skepsis og usikkerhet omkring utvidelsen som 
forlenger planområdet sørover med ca 140 meter og legger til rette for bebyggelse langs begge 
sider av Kvitåvatnvegen. I tillegg til at utvidelsen flytter grensa mot uberørte naturområder lenger 
unna den øvrige delen av Gaustaområdet og legger beslag på større arealer av dagens 
naturområder, mener rådmannen at det bør foreligge en god begrunnelse for å utvide 
byggeområder i forhold til overordende planer.  
 
Selv om man kan forstå utbyggers ønske om å utnytte lett tilgjengelige tomtearealer, så ønsker 
rådmannen å vurdere både de visuelle, opplevelsesmessige og naturmessige konsekvensene av 
å bygge betydelig nærmere vassdraget og elva enn det kommunedelplanen åpner for. 
Rådmannen er generelt opptatt av å skjerme viktige og sårbare naturområder mot utbygging, og 
har overfor forslagsstiller gitt uttrykk for at i den grad det skal åpnes for utbygging på nedsiden av 
veien, så bør dette begrenses til en enkel rekke med bygninger.  
 
I en tidligere tilbakemelding til forslagsstiller sier Planavdelingen at tomt 103, 104, 107, samt tomt 
132 og 139, skiller seg så mye ut fra den øvrige bebyggelsen og bryter så mye de overordnede 
prinsippene for planområdet, at de bør tas ut av planforslaget. Overnevnte tomter ligger helt nede 
på det flate partiet i dalbunnen, og innenfor det åpne landskapsrommet som omgir elva. Tomtene 
stikker seg etter rådmannens vurdering også tydelig ut fra den øvrige bebyggelsen som er 
plassert i skråningen eller helt nederst i foten på skråningen. Selv om tomtene til dels er plassert 
på en lav «rabbe» i terrenget som framstår vegetasjonskledd på bonitetskartet, så ligger de 
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innenfor en landskapssone som er preget av spredt og sparsom vegetasjon og er omgitt av 
myrdrag.  
 
Rådmannen mener også at alle de tomtene som ligger inn mot skiløypa må tas ut av planen ut 
ifra et generelt argumentet om at skiløypa i denne delen av planområdet bør ligge innenfor et 
naturområde/friområder og være separert fra omkringliggende byggeområder. Dette for 
fremdeles å kunne gi det store publikumet en naturopplevelse og best mulig å fungere som et 
rekreasjonsområde for allmenheten, samtidig som skiløypa ikke bør være sjenerende for ny 
bebyggelse.  
 
Videre ser rådmannen betenkeligheter med å avslutte det store byggeområdet rundt Kvitåvatn 
med et såpass tett og tungt utbygget felt som vist i planforslaget, og stiller konkret spørsmål til om 
byggeområdene på nedsiden av Kvitåvatnvegens sørligste del bør utgå. Dette vil redusere 
strekket med tosidig bebyggelse og avkjørsler langs Kvitåvatnvegen med ca 120-130 meter. 

  

 
 

KU-delområde C. Rådmannen er usikker på om planområdet bør utvides på vestsiden av Kvitåvatnvegen 
og legge til rette for en tosidig bebyggelse langs hovedvegen. Det vurderes spesielt konfliktfylt å bygge ut 
mer enn en tomt i dybden på nedsiden av Kvitåvatnvegen og å avslutte det utvidede planområdet med en 
konsentrert bebyggelse mot sør. Rådmannens foreløpige vurdering av byggeområder utenfor 
kommunedelplanens avgrensning sørvest i planområdet er antydet på kartskissen nedenfor. 
Fargeintensiteten fra rød via oransje til gul viser hvor konfliktfylte de nye byggeområdene ansees å være.  
 
Forslagsstiller skriver i sin tilbakemelding at utvidelsen av planområde mot sør ved tomtene 132 
og 139 vil bli fjernet, da disse ligger nærmest inngangen til skiløypen og det er ønskelig med et 
mer åpent areal uten bebyggelse. Disse to tomtene ligger også nærmest våtmarksområdet med 
stedvis bløtmyr.   
  
Til Planavdelingens betenkeligheter med å avslutte det store byggeområdet rundt Kvitåvatn med 
et såpass tett og tungt utbygget felt som vist på plankartet, mener planlegger at det sørlige 
området har en gradvis nedtrapping på tomtetetthet med et grøntområde mellom tomtene. 
Forslagsstiller forsvarer også disse tomtene med at de vil ligge i tilknytning til det nedre 
landskapsrommet ved Kvitåvatnvegen og ikke skal innpasses i den bratte lien i øst, noe som gjør 
at avslutningen på området mot sør ikke vil oppfattes som en «vegg» med bebyggelse.   
  
Forslagsstiller viser også til at det i enden av byggeområdet, på nedsiden av vegen, er regulert et 
felt med kombinert samferdsel og infrastruktur (midlertidig massedeponi og parkering) der det er 
gjort en vurdering av arealets størrelse med hensyn til plass påkrevet for manøvrering av 
semitrailer / vogntogn, behovet for lagring av masser under byggeperioden, lasting og lossing, 

Tomt 103, 104 og 107

Tomt 132 og 139

Kombinert formål 
samferdsel og 
infrastruktur
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m.m. Det opplyses også om at arealet er inntegnet slik at det ikke berører våtmarksområdet, og 
at det når området er ferdig utbygd og arealet i helhet vil benyttes til parkering, ikke er nødvendig 
med den størrelsen som inntegnet på planen. Det foreslås derfor å detaljere planbestemmelsene 
slik at en viss andel av området nærmest skiløypa tilbakeføres til LNFR-formål.  
  
Videre mener utbygger fremdeles at tomtene 103,104 og 107 ikke er konfliktfylte, men ligger som 
en naturlig forlengelse av terrenget fra Kvitåvatnvegen. Ettersom tomtene ikke vil berøre 
våtmarksområdet direkte, mener forslagsstiller at byggeområdet ikke kommer i konflikt med 
hensynssonens formål / intensjon. Videre ansees ikke arealet ved tomtene 103, 104 og 107 
anses å være unikt, hverken natur eller bruksmessig, og man ser ikke at området er egnet til 
fremtidig bruk som nærturområde etc. selv om tomtene blir tatt ut av planen. Dessuten mener 
planlegger at det totale inntrykket av bygningsplassering ser mer variert ut med noen «utstikkere» 
av bebyggelse som bryter den lange, lineære aksen med hytter langsmed veien. At området har 
en mer glissen vegetasjonstype enn feltet i øst anses ikke konfliktfylt i forhold til eksponerings-
grad. Planlegger er således ikke enig at de tre tomtene vil stikke seg nevneverdig ut, spesielt 
siden de ligger i bunnen av dalen og fra avstand vil bli oppfattet som en gruppe lik bebyggelsen 
langsmed hovedvegen. 
 
Kommunen imøteser synspunkter på den foreslåtte utvidelsen av byggeområdene vest for 
Kvitåvatnvegen og innover langs Sløkjedalen i høringsperioden for planforslaget. 
 
Trafikkarealer: 
Hovedvei – SKV1- Kvitåvatnvegen 
Forlengelsen av Kvitåvatnvegen vil ved gjennomføring av planforslaget få en annen karakter enn 
den har tidligere. Mens Kvitåvatnvegen fra fylkesveien ved Svineroi og fram til planområdet 
framstår som en tilførselsvei til Gaustaområdet som nesten helt er uten private innkjørsler, så vil 
vegen gjennom planområdet fungere som en adkomstvei til fritidsboliger med innkjørsler tett 
plassert på begge sider av veien. Samtidig er forslagsstiller tydelig på at Kvitåvatnvegen skal 
fungere som erstatning for tidligere gangvegforbindelse sørover til Sløkjedalen, og at skiløypa 
ikke vil være egnet som turveg om sommeren. Dette gir behov for noen avklaringer og 
tilpasninger med tanke på forholdet mellom harde og myke trafikanter.  
 
For å ivareta trafikksikkerheten i området, og samtidig sikre en god gangvegforbindelse til 
naturområdene sørover, mener rådmannen at det bør settes av areal til gangvei langs 
Kvitvatnvegen (SKV1) gjennom planområdet.  
 
Trafikksikring langs Kvitåvatnvegen generelt: 
På grunn av den omfattende utbyggingen som har vært gjennomført i Gaustaområdet de siste 
årene, stilles det stadig oftere spørsmål til trafikksikkerheten for gående og andre myke trafikanter 
som ferdes langs hovedveien. Rådmannen vurderer situasjonen slik at det nå er høyst aktuelt og 
et tidsspørsmål om når det må kreves utbygging av fortau eller gang/sykkelvei langs 
Kvitåvatnvegen. Spørsmålet som nå må stilles er om de anslagsvis 200 nye hyttene som 
planlegges bygget innenfor H4-området utløser et slikt krav om økt trafikksikkerhet.  
 
Ved krav om opparbeidelse av fortau eller gang/sykkelvei er det nærliggende å finansiere dette 
gjennom et spleiselag i en eller annen form. I den forbindelse må det vurderes om godkjenning 
av planforslaget skal medføre rekkefølgekrav til bygging av fortau / gang-sykkelvei langs 
Kvitåvatnvegen. Før annengangs behandling av planforslaget oppfordrer rådmannen grunneier til 
å gå i dialog med øvrige aktører/RNU om hvordan spørsmålet eventuelt kan bli en del av en 
framtidig flerpartsavtale. RNU arbeider for tiden med å fornye flerpartsavtalene i området.  
 
Adkomstveier:  
Planavdelingen stiller i sin tilbakemelding til revidert planforslag spørsmål til om SKV2 bør 
likestilles med Kvitåvatnvegen (SKV1) slik det antydes i planbeskrivelsen. Det uttrykkes også 
bekymring for at planområdet vil bli unødvendig tungt utbygd med kjøreveier som vil krysse 
friområder og trekke mye gjennomgangstrafikk gjennom områder for frittliggende fritidsboliger og 
spesielt oppleves belastende for eksisterende hytteområde H4. 
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Forslagsstiller svarer at de vil stenge SKV2 forbindelsen ved felt BFK2, slik at det ikke blir 
gjennomkjøring i dette området, noe som vil være positivt for den eldre H4-bebyggelsen. Siden 
det fortsatt er ønskelig å ha en forbindelse for å ivareta perioder med anleggstrafikk og / eller 
brøyting vinterstid, ser man for seg en løsning med bom som bare kan åpnes av grunneier / 
entreprenør. Anslagsvis 100 meter vei vil da blir regulert som kombinert formål, kjøreveg / 
friluftsliv, på en måte som kun åpner for midlertidig kjøring og det knyttes bestemmelser til. For 
øvrig foreslås forbindelsen tilrettelagt som en gruset gangvei som knytter sammen områdene sør 
og nord for bekken. 
 

 
 

Figur: Forslagsstiller ønsker å stenge SKV2-forbindelsen ved felt BFK2, for å redusere trafikkbelastningen 
og unngå gjennomkjøring gjennom den eldre H4-bebyggelsen.  
For å hindre at SKV5 får stor trafikkmengde ønsker forslagsstiller å knytte bestemmelser om at 
strekningen blir enveiskjørt, dvs. lovlig kjøring oppover lien mot sørøst, mens stengt andre vegen, 
slik at trafikken motsatt veg vil bli ledet sørover på SKV6.  
  
Mindre kjøreveger  
I planbeskrivelsen er det lagt vekt på at småveier som forsyner et begrenset antall hytter og ligger 
inn mot friområder kan ha funksjon som gangveier innenfor hyttefeltet. Dette synes kommunen er 
en god tilnærming, og noe som kan gi gode vilkår for rekreasjon og bevegelse til fots innenfor det 
relativt tungt utnyttede planområdet. I vår tilbakemelding ga vi imidlertid tilbakemelding om at vi 
mente ideen ikke var godt nok utforsket, og at planområdet ligger til rette for både flere slike 
mindre kjøreveier. Sammen med «snarveier» gjennom friområder kan slike mindre kjøreveier 
skape gode forbindelser på kryss og tvers og til en viss grad erstattet tapet av «uberørt» natur og 
lengre transportetapper til tradisjonelle tur- og rekreasjonsområder.  
 
Til dette skriver forslagsstiller at en av konsekvensene ved at SKV2 forbindelsen stenges, er at 
de omkringliggende vegene vil få karakter av mindre småveier. For øvrig mener forslagsstiller at 
resterende vegnett i stor grad har gode og tilfredsstillende løsninger, samtidig som en større 
endring vil være meget tidkrevende og ikke ønskelig på nåværende tidspunkt.   
 
Turveger og stier  
I den foreløpige responsen på det reviderte planforslaget ga Planavdelingen positiv 
tilbakemelding til forslagsstiller på at det flere steder i planforslaget var lagt inn turveger, både i 
form av stier og gangveier som fører til fjells og små «linker» som forbinder mindre kjøreveger og 
byggeområder innenfor planområdet. Det ble også kommentert at det flere steder var satt av små 
«grønne» korridorer mellom hyttetomter som muliggjør både bevaring av visuelle naturkvaliteter 
og etablering av løsere gangforbindelser og rekreasjonsområder. Det ble likevel etterspurt en mer 
overordnet framstilling av turveg- og småvegnettet, og spesielt påpekt behov for å etableres 
forbindelser mellom skiløypa og hovedveiene til fjells. Som et innspill til videre arbeid med 
turveger og stier ble det oversendt en løs planskisse som antydet mulige - og umulige slike 
forbindelseslinjer, uten at disse på noen måte var vurdert i forhold til bratthet og annen egnethet.  
 
Forslagsstiller poengterer i sitt tilsvar at store deler av planområdet er bratt og ulendt og også av 
andre årsaker uegnet til turveger og stier. Det påpekes også at mange områder er rasutsatt og at 
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man har forsøkt å begrense turveger i ras- og flomutsatte områder. Til tross for dette har 
forslagsstiller likevel funnet to nye turdrag som de vil regulere inn på plankartet. Ett av disse er 
også kombinert med tverrforbindelser som kobler sammen to mindre kjøreveier i den sørlige 
delen av planområdet. De nye turdragene er markert på kartutstnittene nedenfor.  
 

 
 
Figur: Det vil bli regulert inn et nytt turdrag i friområdet mellom H4 og de tilgrensende hytteområdene H3 og 
H5. 
 

 
 
Figur: Det vil bli regulert inn et nytt turdrag i søndre del av planområdet, med tverrforbindelser som binder 
sammen to smågater på hver sin side av friområdet.  
 
For øvrig påpeker forslagsstiller på at flere av grøntarealene i planforslaget er markert som 
LNFR-arealer og vil være allmenne tilgjengelige. Forslagsstiller er også av den formening at 
adkomstvegene, i kombinasjon grøntområdene mellom hyttene, i stor grad vil benyttes som de 
nærmeste nærturområdene for hyttefeltene.   
 
Rådmannen ser positivt på de nye turdragene som forslagsstiller har lagt inn i planforslaget, og 
mener at planen med dette både ivaretar de tre viktigste øst-vest forbindelsene for fotturer (fra 
dalbunnen til fjellet) og sørger for gode ferdselslinjer for gående innenfor planområdet. Ingen av 
de inntegnede turdragene er imidlertid videreført over Kvitåvatnvegen eller knyttet sammen med 
skiløypa på nedsiden av veien, slik Planavdelingen har etterspurt. Dette oppfordres innarbeidet 
før andre gangs behandling av planen.  
 
Skiløype:  
Eksisterende skiløype som krysser gjennom planområdet vil bli videreført som i dag, men med 
noen justeringer innenfor planområdet. Planavdelingen har etterspurt mulighetene for at traseen 
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for skiløypa kan fungere som en sti eller adkomstvei også sommerstid, men forslagsstiller ser 
ikke dette som et alternativ. Dette fordi det ikke er planer om å gruse eller gjøre andre større 
terrengmessige inngrep for å opparbeide traseen til sommerbruk, da dette vil berøre en del av 
våtmarksområdene og hensynssone i kommunedelplanen og derfor anses uheldig. 
 
Rådmannen tar til etterretning at skiløypa ikke forutsettes å ha en funksjon utenom skisesongen, 
selv om administrasjonen hadde sett for seg muligheten for en mindre inngripende tilrettelegging 
for helårlig ferdsel enn det forslagsstiller beskriver og vurderer som lite ønskelig. Samtidig deler 
rådmannen vurderingen av at det er viktig å ivareta våtmarksområdene langs elva og vannet.   
 
Spesifikke kommentarer til veger og byggeområder/tomter 
I Planavdelingens foreløpige tilbakemelding til tiltakshaver er det gitt spesifikke kommentarer til 
veger og byggeområder som er vist på plankartet. I sin tilbakemelding har forslagsstiller svart på 
de problemstillingene som er tatt opp, og rådmannen ser ikke behov for å ettergå disse 
spørsmålene nærmere. Unntaksvis kan det likevel være nødvendig å justere plankartet. 
 
Oppsummering:  
Til tross for at det fremdeles er problemstillinger knyttet til utvidelse/avgrensning av planområdet, 
mener rådmannen at forslaget til reguleringsplan for H4 øvre del nå er så godt og 
gjennomarbeidet at det kan tas til politisk behandling i Samfunns- og miljøutvalget. Rådmannen 
vil berømme forslagsstiller for å ha lagt ned mye innsats i å utvikle og forbedre planforslaget, og 
for å ha hatt en god dialog med Planavdelingen underveis.  
 

 
 
Figur: Røde ringer viser steder på kartet over viser hvor forslagsstiller har spilt inn endringer i forhold til det 
utarbeidede plankartet. Endringene er redegjort for i punktene over, og vil bli innarbeidet i plankartet.   
 
Konklusjon: 
Planforslaget anbefales sendt ut på høring og utlagt til offentlig ettersyn.  
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Vedlegg: 
 
1 VR1703_plankart_01G 
2 VR1703_planbeskrivelse_01F_02.01.2020 
3 VR1703_planbestemmelser_01I 
4 898-26.pdf 
  

 
 
 


