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Oppstartmøte detaljregulering Løkjestaul 

Møtedato: 10.05.19 
Møtedeltakere:  
Tiltakshaver: Håvard Hoel 
Konsulent: Asplan Viak AS v/Sissel Mjølsnes  
Kommunens planavdeling: Hege Vorkinn Sletten og Eli Samuelsen 
 
I tillegg til å referere fra møtet ligger det generell informasjon om behandling av planer i Tinn i 
dette brevet. 
 
Bakgrunn for reguleringsforslaget 
Grunneier ønsker å utarbeide ny reguleringsplan for Løkjestaul, gnr/bnr 120/126. Eiendommen 
ligger innenfor kommunedelplan Gausta - Rjukan. Grunneier har engasjert Asplan Viak AS til å 
utarbeide forslag til regulering av området.  
 
Nye reguleringsplaner skal utarbeides i samsvar med bestemmelser gitt i kommunedelplanen.  
http://www.tinn-kommune.com/PlanRegister/0826/3333/Dokumenter/3333-Best.pdf 
 
Eiendommen er i kommunedelplanen vist som byggeområde for fritidsbebyggelse, 
senterområde og alpinområde. 
 
 
Gjeldende planer er: 
3333   kommunedelplan Gausta – Rjukan  
 
Tilgrensende detaljplaner er: 
3160  reguleringsplan Løkjestaulhovda S1 
 
Tiltakshaver vurderer å fremme planforslag med fritidsbebyggelse som formål.  
 
Innsendt planinitiativ redegjør godt for planarbeidet.  
 
I oppstartmøtet ble formål utbyggingsformer, utnyttingsgrad, adkomst, trafikale forhold, 
løypenett,  tilgjengelighet og grøntstruktur omtalt. Planområdet ligger sentralt og vurderes 
hensiktsmessig å bygge ut med leilighetsbygg og fritidsboliger. Spørsmål om endring av formål 
til fritidsbebyggelse, ikke næring, må drøftes og avklares i planarbeidet.   
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Landskap, estetisk kvalitet/arkitektur, naturkvaliteter og friluftsliv er andre tema som må omtales 
på vanlig måte. Grunneier tok opp at bekken gjennom området har endret seg etter utbygging i 
naboområdene, og at den må hensyntas i planen.  
 
Fra kommunen har vi foreløpig ikke andre vesentlige merknader til planarbeidet. 
 
Prosess/medvirkning 
Forslag til ny reguleringsplan fremmes som privat detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven § 
12-3 og behandles etter § 12-11.  
 
Forslagstiller er ansvarlig for planprosessen fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 
Forslagstiller skal varsle planarbeid med annonsering i minst en avis og gjennom elektroniske 
medier. Kommunens hjemmeside kan benyttes til dette. Det skal sendes varsel direkte til 
statlige/regionale fagmyndigheter, kommune, nabokommune, naboer og relevante 
interesseorganisasjoner (for eksempel GKT). Eiere av hytter i eller nært opp til planområdet skal 
varsles, samt skisenteret. Tinn kommune, Teknisk enhet eier hovedledningsanleggene i 
området. 
 
Ved siden av disse skal regionale myndigheter varsles.  
 
Forslagstiller skal sikre at berørte får anledning til å medvirke i planprosessen.  
 
Saksgang 
Etter at planforslag med den kvaliteten kommunen krever, er sendt inn til kommunen, skal 
planen legges fram for Samfunns- og Miljøutvalget for 1. gangs behandling innen 12 uker 
dersom ikke annet blir avtalt. (Normalt tar det 5 – 7 uker fra planforslag er sendt inn til det er 1. 
gangs behandlet.) 
Dersom utvalget er enige i planforslaget, legges planen ut til ettersyn. Dersom utvalget har 
merknader til planen, kan utvalget kreve at det blir gjort endringer før den legges ut. 
Planforslaget ligger til ettersyn i minst 6 uker. Deretter fremmes planen for 2. gangs behandling i 
utvalget og går normalt videre til kommunestyret for sluttbehandling/endelig vedtak. 
I mange tilfeller avtales det justeringer av planforslaget før 2. gangs behandling. 
 
Krav til planmateriale 
Reguleringsplanen skal bestå av plankart, bestemmelser og beskrivelse som redegjør for 
planforslag og planprosess. 
Kommunen krever digitale data etter SOSI-standard, SOSI-versjon 4.5, jfr. Veileder fra MD. 
Plankart til 1. gangs behandling ønskes også levert som pdf-fil. 
Planbestemmelser og planbeskrivelse leveres som pdf-fil og som doc-fil eller tilsvarende. 
Informasjon om behandlingsgebyr ligger på kommunens hjemmeside. 
 
Plan for område Løkjestaul er tildelt planident 3161 hos oss. 
 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. 
 
Med hilsen 
 
Eli Samuelsen 
fagleder 
 
Brevet er sendt elektronisk og inneholder derfor ingen signatur. 
Kopi til: 
Håvard Hoel Støperiveien 49 2010 STRØMMEN 
 


