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Oppdragsnavn: Løkjestaul Detaljregulering 
Oppdragsnummer: 620930-01 
Utarbeidet av:  Sissel Mjølsnes 
Dato: 29.05.2019 
Tilgjengelighet:  Åpen 

Planinitiativ Detaljregulering Løkjestaul 
 

 
Planinitiativet er utformet i henhold til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven § 12-1, og redegjør nærmere for ønsket regulering. Arbeidet ble drøftet 
på et tidlig, forberedende møte med kommunen 14.03.2019 og planinitiativet tar utgangspunkt i 
drøftingene på dette møtet. 

1. FORMÅL 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse på Løkjestaul i tråd med 
kommunedelplanen for Gausta-Rjukan og bygge opp under alpin- og reiselivsdestinasjonen i 
området. 

2. PLANOMRÅDET 

Planområdet følger eiendomsgrensene på eiendommen gnr 120, bnr 26 Løkjestaul innenfor 
kommunedelplanen for Gausta-Rjukan, og utgjør ca 18,5 daa. 

 
Figur 1: Avgrensing av planområdet vist på utsnitt av kommunedelplanen. 
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Arealet er i hovedsak en del av område H36, fritidsbebyggelse i kommunedelplanen. En mindre del i 
nord ligger innenfor senterområde S1, og en mindre del i sør ligger som alpinområde. 

Området grenser inn mot Kvitåvatnvegen/skliløypetrase i nord og nordvest. I sør grenser det inntil 
langrennsløype og alpinbakke, og i øst grenser det inntil heis B. I vest grenser området mot 
senterområdet S1 hvor serveringsstedet Bygget er etablert. I ytterkant av området i vest renner det 
en større bekk, mens en mindre, parallell bekk renner midt gjennom området. 

Midt på eiendommen ligger en hytte som ble bygd i 1945, med et mindre anneks som er plassert ca 
50 m lenger sør. Ledningstraseen som framgår av kartet er gravd ned i bakken.  

Ved etableringen av heis B ble det gjort et makeskifte på eiendommen slik at alt areal ble samlet vest 
for heistraseen. Den nordligste delen av dagens eiendom ble lagt til, mens et areal i øst ble tatt ut. 

Langrennsløype og skliløype for alpint er etablert slik det framgår av kartet under, og går i sin helhet 
utenfor eiendommen. 

 

Figur 2: Langrennsløype og skliløype for alpint er i sin helhet etablert utenfor eiendommen. 

 

Områdene rundt er i stor grad allerede regulert, blant annet store deler av S1 i reguleringsplanen 
Hovdestaulnuten og omlegging av vegtrasé Kvitåvatnvegen, i tillegg til flere områder for 
fritidsbebyggelse. 
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Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner i områdene inntil og rundt. 

 
 

 

Figur 4: Området sett fra skiløypa i sør med eksisterende hytte sentralt i området. 
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3. PLANLAGT BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Området ønskes utbygd med privat fritidsbebyggelse som forholder seg både til eksisterende hytte 
på eiendommen og den sentrale beliggenheten med nærhet til senterområdet, bakke og heiser. 

Eksisterende bebyggelse, hytte og anneks, skal samles til ett hyttetun ved eksisterende hytte. Sør for 
dette, nærmest senterområde og alpinbakken planlegges det for felt med tettere utbygging med 
leiligheter eller liknende. Terrenget her er skrånende og småkupert og kan egne seg for terrassert 
bebyggelse/bebyggelse som avtrappes i terrenget. Det er ønskelig å legge til rette for en utbygging 
som forholder seg til og harmonerer med planlagt høy utnyttelse i senterområdet. 

Langrennstraséen som er etablert på utsiden av eiendommen avgrenser også alpinområdet, og den 
delen av eiendommen som er avsatt til alpinformål og langrennsløype i kommunedelplanen er ikke i 
bruk til disse formålene. Slik løyper og bakker er arrondert i anlegget, vil området heller ikke være en 
naturlig å ta i bruk til dette i fremtiden. Området foreslås derfor innlemmet i byggeområde for 
fritidsbebyggelse for å få en best mulig utnyttelse av dette sentrale arealet. 

 

Figur 5: Utsnitt fra eksisterende kommunedelplan og reguleringsplaner. Området som endres fra alpinformål til 
byggeområde for fritidsbebyggelse vist med rød linje. 

 

Nord for eksisterende hytte ønskes området utbygd med frittliggende hytter på enkelttomter. Dette 
vil harmonere med eksisterende bebyggelse (hyttetunet), og utgjøre en mindre del av området. I 
kommunedelplanen er dette området vist som del av senterområde S1. Gjennom reguleringsplanen 
for omlegging av Kvitåvatnvegen er senterområdet delt, og det området som ligger på Løkjestaul 
utgjør et begrenset areal, løsrevet fra resten av senterområdet. Gjennom reguleringsplanen vil 
området bli foreslått til privat fritidsbebyggelse. 

Eksisterende atkomstveg opprettholdes som atkomst til området. 
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4. VIRKNINGER AV PLANEN 

Det vil bli utarbeidet en 3D-modell som synliggjør hvordan landskapsvirkningen av veger og 
bygningskropper vil bli som følge av planlagt utbygging 

God terrengtilpasning av veger og anlegg vil bli vektlagt i planarbeidet. 

Området ligger lavt i terrenget, tett på senterområdet og har god tåleevne for utbygging, også med 
høy utnyttelse. 

5. SAMFUNNSSIKKERHET 

Det ligger ikke skredutsatte områder på eiendommen, ref kommunens kartbase.  

Hensynet til bekkene vil bli ivaretatt i planarbeidet. 

6. PROSESS 

Følgende berørte myndigheter blir varslet om oppstart av planarbeidet: 

- Tinn kommune 
- Fylkesmannen i Telemark 
- Telemark Fylkeskommune 
- Statens vegvesen Telemark 
- NVE, Region Sør 

Berørte naboer, Gausta Kvitåvatn Turistservice AS og Gaustatoppen Skisenter AS blir varslet. 

Det vurderes at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift 
om konsekvensutredning. Endringer som ønskes i forhold til arealformål berører kun områder som er 
satt av til bebyggelse og anlegg i kommunedelplanen, ikke natur- og friluftsområder. 

 


