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1 Innledning
Drangedal kommunes kommuneplan består av samfunnsdel (2019-2029) og arealdel med
tilhørende retningslinjer og bestemmelser (2015-2026). Kommuneplanens intensjoner for
samfunnsutvikling og arealbruk skal blant annet ivaretas ved revisjon av kommunedelplanen for
Gautefall. Årsakene til ønske om en mer detaljert plan for Gautefallheia, er flere. Området er et
satsingsområde for utbygging av fritidsboliger, og det er et tydelig behov å sikre en bærekraftig
utbygging som ivaretar både bruks- og verneinteressene i området.
Rammene for rulleringen, herunder hovedtema og opplegg for planprosessen ble lagt i
planprogrammet. Planprogrammet ble fastsatt av Drangedal kommunestyre 16.10.2014. Prosessen
med utarbeiding av kommuneplan og kommunedelplan for Gautefallheia har vært samkjørt med
hensyn til varsling, folkemøter og annet medvirkningsopplegg. I tillegg har det vært avholdt egne
møter med grunneiere og utbyggere for mer detaljert gjennomgang av utbyggingsinteresser og
behov.
I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 4-2 skal alle forslag til planer etter denne loven ved
offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger,
samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging og
for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen
gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og
samfunn.
Planbeskrivelse med konsekvensutredning omfatter også en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og
bygningslovens § 4-3 stiller krav til risikovurderinger og krever at analysen viser alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealene er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Konsekvensutredningen inkluderer en ROS-analyse for det enkelte område. Det er også gjort en
vurdering av samlede virkninger og konsekvenser.
Foreliggende kommunedelplan består av følgende dokumenter:
•
•
•

Plankart
Planbestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse for nye utbyggingsområder
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2 Bakgrunn og formål
Kommunedelplan for Gautefallheia datert 18.5.2006 ble vedtatt med innsigelser fra Fylkesmannen.
Innsigelsene ble ikke tatt til følge og planen har derfor ikke rettsvirkning. Ett av formålene med
denne revisjonen er derfor også å ivareta behovet for å få en gyldig plan med rettsvirkning. Det er
flere år siden forrige revisjon, og behov og ambisjoner har endret seg en del. Planarbeidet tar for
seg alle sider ved arealbruken i området, og ser på dette i lys av ny situasjon, nytt lovverk og nye
behov.
Et annet formål med planarbeidet er å sikre grunnlag for det nye interkommunale VA-anlegget på
Gautefall og legge til rette for gode løsninger for vann og avløp. Plan- og bygningsloven av 2008
gir hjemmel for å kreve at eksisterende fritidsboliger også skal kunne tilkobles felles vann og
avløpsnett.
En av Drangedal kommunes strategier for å sikre næringsaktivitet og bosetting er å legge til rette
for turisme og utbygging av fritidsboliger. Gautefall er et uttalt satsingsområde for dette.
Kommunen har ambisjoner om å konsentrere tyngre utbyggingsprosjekter til dette området og
samtidig stimulere til tiltak som kan forsterke Gautefallheia som viktig turistdestinasjon.
Mulighetene for å drive med friluftslivsaktiviteter er en viktig bærebjelke for utbyggingsinteressen i
området. Viktige områder for naturopplevelser må sikres og viktig sti- og løypenett både sommer
og vinterstid må synliggjøres. Etablering av sti- og løypenett må gjøres i overenstemmelse med
øvrig arealbruk hvor særlig landbruksinteresser må avveies i forhold til friluftslivsinteresser.
Kommunedelplanen skal være en helhetlig, langsiktig og målstyrt oversiktsplan for området på
Gautefallheia. Planen skal være et grunnlag for beslutninger, samtidig som den skal avklare
forventninger for både det offentlige og private aktører.

2.1

Planprogram

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 16. oktober 2014.
Planprogrammet avklarer premisser og klargjør hensikten med arbeidet. I planprogrammet er det
gitt en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet.
Planprogrammet peker på følgende utredningsbehov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samfunnssikkerhet og beredskap
Landskap
Naturmangfold
Friluftsliv
Kulturmiljø og kulturminner
Transport og trafikksikkerhet
Energi
Urealiserte utbyggingsområder
Landbruk

Kommunen har utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i 2015, revidert i 2018.
(Drangedal kommune 2018).
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3 Planprosessen
Planprosessen er kjørt i tråd med krav i plan- og bygningsloven. Planarbeidet ble varslet den
19.12.2013 samtidig med at planprogrammet ble sendt til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble
fastsatt ved vedtak i kommunestyret 16. oktober 2014.
Det har vært avholdt et åpent møte på Gautefall i februar 2014 hvor grunneiere med kjente
utbyggingsplaner var spesielt invitert. Det ble også avholdt et møte med grunneiere på Gautefall i
juni 2015.
Planforum med deltakere fra fylkeskommunen og Fylkesmannen ble avholdt 4. april 2017.
På grunn av behov for avklaringer vedrørende undersøkelser av nye utbyggingsområder knyttet til
naturmangfold ble fremdriften kraftig forsinket. Kartlegging av naturmangfold ble utført høsten
2017 og rapport kom først januar 2018. To områder mangler avklaringer i forhold til
naturmangfold. Kartlegging kan kun skje i barmarks perioden. For å ikke forsinke fremdriften med
øvrige områder velger Drangedal kommune å legge planen ut til offentlig ettersyn før arealene ved
Hellheia og Søliane er endelig avklart. Etter offentlig ettersyn er det besluttet å legge inn
bestemmelser for områdene Hellheia og Søliane der det stilles krav til kartlegging av
naturmangfold på detaljreguleringsnivå i stedet for på kommunedelplannivå.
Ved offentlig ettersyn kom det innsigelse til planen fra Fylkesmannen. På grunn av denne
innsigelsen, som blant annet er knyttet til VA-situasjonen på Gautefallheia, har planarbeidet
trukket ut i tid. I juni 20219 ble det gjennomført nytt planforum der Fylkesmannen opprettholdt
deler av innsigelsen. Det er i tiden etter dette arbeidet med å få på plass en VA-plan for
Gautefallheia. På bakgrunn av utarbeidet VA-plan, trakk Fylkesmannen sin innsigelse i september
2020

3.1

Varsel om oppstart

Til varsel kom det ett innspill fra Gautefall turlag og innspill fra flere grunneiere. Innspill fra
grunneiere er fremstilt i kapitel 3.1.1
Planprogrammet ble revidert etter offentlig ettersyn 5.3.2014.

3.1.1 Innspill til utbyggingsområder ved varsel om oppstart
Tabell 1 Samlet oversikt over innkomne innspill til nye bygge-/utviklingsområder og bruksendringer.

Nr.

Part

Sted

Anslått
areal
(daa)
135

1

Halvor Vrålstad

Store Djupsonsfjell

2
3
4
5
6

Erling Vrålstad
Olav Vrålstad
Olav Vrålstad
Olav Vrålstad
Helge Lia

Fiskevann/Bjorvann
Fjellmannmyr
Suvdalskarslia
Fantedalen
Lia

63
43,4
105

7

Helge Lia

Lia

128

8

Hans Lia

Stebekken

9

Terje Gautefall

Hellheia

41

646

Innspillet gjelder
(Eksisterende formål i
parentes)
Utvidelse av område for
fritidsboliger (H1 fra
forrige plan) (LNF)
Fritidsboliger (LNF)
Fritidsboliger (LNF)
Fritidsboliger (LNF)
Massetak (LNF)
Utvidelse av område for
fritidsboliger (H14 fra
forrige plan)
Utvidelse av område for
fritidsboliger (H15 fra
forrige plan)
Fritidsboliger. Reduksjon
av areal av H19 fra
forrige plan
Fritidsboliger. Samling av
H7 og H9 fra forrige plan
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10

Helge Lia

Leirdalsliane

11

Olav Vrålstad

Laukfjell

15

12

Åsulv Vrålstad

Sveigane

692

13
14

Olav Gautefall
Olav Vrålstad

Søliane
Sandvassliene

1002
143

og endre arrondering.
(LNF)
Utvidelse av
alpinanlegget med
område for ny nedfart.
Flere aktuelle
utbyggingsområder ved
Laukfjell (LNF)
Nytt område til
fritidsbebyggelse (LNF)

Ettersom prosessen har pågått over en tid og delvis har vært forskjøvet av hensyn til
kommuneplanen, har flere av innspillene kommet litt gradvis. Alle innspillene som er kommet inn
er vurdert.
Innspillene er behandlet enkeltvis og det er gjort konsekvensutredninger og overordna ROS
analyser.

3.1.2 Innspill fra Gautefall turlag
Turlaget er opptatt av vannkvalitet, bevaring av naturmangfold og uberørte naturområder, og at
det skal tas hensyn til etablerte turløyper. Turlaget er opptatt av at naturkvaliteten langs
Fjellgårdselva/Gautefallvassdraget beholdes og at vernet mot kraftutbygging opprettholdes.
Turlaget viser også til at det finnes en rekke verdifulle kulturminner i området som må bevares
som del av kulturhistorien i området. Turlaget er også opptatt at det finnes frilufts korridorer slik at
alle brukergrupper kan ha tilgang på friluftsliv sommer og vinter.
Turlaget er også opptatt av at trafikksikkerheten ved fylkesvegen blir ivaretatt og mener det bør
etableres gang- og sykkelstier og bedre belysning. Turlaget viser også til et behov for bedre
parkeringsmuligheter i tilknytning til stier og løyper.
Kommentar:
Det er ikke foreslått tiltak som innebærer at vannkvaliteten i området blir forringet. Vernet mot
kraftutbygging er ikke i konflikt med arealbruken foreslått i denne planen. Det er satt retningslinjer
og bestemmelser om forvaltningen av de vassdragsnære arealer og vassdragsbelte som skal sikre
naturkvalitetene i området og bidra til at hensyn bak vernet av vassdraget blir ivaretatt. Det er
som hovedregel ikke foreslått utbygging i områder der det er etablert faste turløyper. Det har
likevel vært vanskelig, spesielt for Søliane. Det er lagt inn bestemmelser som skal ivareta stiene og
allmennhetens ferdsel der disse går inn i foreslåtte utbyggingsområder. Nye utbyggingsområder er
i store trekk konsentrert om fire områder; Laukfjell, Hellheia/Bratsbergheia, Sølia og Lia. Her er det
lagt opp til fortetting og konsentrert utbygging. Der faste løyper vises innenfor arealer foreslått til
utbygging skal det etableres buffersoner og merkes tydelig at stiene er til allmennhetens bruk. Det
anses som positivt for naturen og friluftslivet i området at hytter ikke blir spredt omkring i mindre
felt, men konsentreres til visse tyngre, lokasjoner. Det gjør at det blir store urørte utmarksområder
og store områder som holdes urørt av utbygging. Det er lagt opp til store områder med
hensynssone for friluftsliv. Her skal friluftslivsinteressene ha prioritet i arealbruken. Det er ikke
anbefalt utbygginger som kommer i konflikt med kjente kulturminner. Når det kommer tilt
trafikksikkerhet er det gjort egne vurderinger av dette.

3.2

Offentlig ettersyn

Kommunedelplanen var ute til offentlig ettersyn i perioden 20.02.18-17.04.18, og det kom inn til
sammen 23 innspill, 7 innspill fra offentlige instanser og 16 innspill fra private. Innspillene er
sammenfattet og kommentert i eget notat som ligger som vedlegg til planbeskrivelsen.
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3.3

Begrenset høring

De endringene som ble gjort med bakgrunn i innspill og innsigelser til offentlig ettersyn førte til at
det var behov for å legge planen ut til begrenset høring i perioden 25.11.2020-11.01.2021.
Begrenset høring innebærer at det kun er endringer og tilføyelser i plandokumentene etter offentlig
ettersyn som er gjenstand for høring, og dermed kun dette det er mulig å komme med innspill til.
Ved høringsfristen utløp kom det inn 13 innspill. Innspillene er sammenfattet og kommentert i eget
notat som ligger som vedlegg til planbeskrivelsen.
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4 Overordnede planer og føringer
Det er en lang rekke lover, forskrifter, retningslinjer, veiledere og vedtak som setter rammene for
planarbeidet. De meste sentrale for planarbeidet er gjengitt her.

4.1 Statlige planer og føringer
4.1.1 Nasjonale mål og forventninger
Når planarbeidet startet forholdt planarbeidet seg til statlige forventninger av 2011. De nasjonale
forventningene er førende for arealplanleggingen. Det er i 2015/2018 kommet nye nasjonale
forventninger til kommunal og regional planlegging. Det er særlig under tema bærekraftig areal og
samfunnsutvikling vi finner relevante forventninger for planarbeid i dette området.
Kommunene skal:
•
Identifisere viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv,
kulturminner og kulturmiljø.
•
Legge til rette for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som
grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av bioenergi.
Det står videre at utvikling av områder for fritidsboliger og reiseliv gir grunnlag for viktig
næringsutvikling i mange distriktskommuner. Landskapet og friluftslivsmulighetene er i denne
sammenheng både en viktig ressurs, og et hensyn som må ivaretas gjennom kommunal og
regional planlegging.

4.1.2 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassning
(2018)
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringene (klimatilpasning).
Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det er relevant. Det er viktig å
planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og sårbarhet som følge
av klimaendringer.

4.1.3 Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
(2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.

4.1.4 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)
Disse retningslinjene gjelder vernede vassdrag, som er de vassdrag eller deler av vassdrag som
omfattes av Stortingsvedtak. Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver,
større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse og
andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets
verneverdi. Vassdragene er vernet mot kraftutbygging og videre kraftutbygging.
Vassdragsbeltets avgrensning og forvaltning bør differensieres etter registrerte verneverdier og
arealtilstand. Det anbefales at dette skjer i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens
arealdel. Et hjelpemiddel i den forbindelse er å dele vassdragsbeltet inn i klasser. Det er definert
tre klasser og disse klassene anvendes etter arealtilstand i vassdraget.
Klasse 1

Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få stor betydning for
friluftsliv

8

Klasse 2

Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene
består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse.

Klasse 3

Vassdragsbelte som er lite berørt av moderne, menneskelig aktivitet, og som derfor
har stor opplevelsesverdi og vitenskapelig verdi.

Innenfor planområdet er vassdraget definert å være i klasse 2. I slike områder skal hovedtrekkene
i landskapet søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs
vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås.
Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen,
bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store
verneverdier bør gis særlig beskyttelse.

4.1.5 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen
(1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter planog bygningsloven.
Kommunen skal bl.a. utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet
av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er
berørt.
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og
skape sitt eget lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til
barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes
fullverdig erstatning.

4.1.6 Vannforskriften
EU sitt vanndirektiv er fulgt opp med en nasjonal vannforskrift. Arbeidet med oppfølgning av denne
pågår og følges opp i egne planprosesser. Tilstandsvurderinger for vannforekomstene i
planområdet er vurdert til god og det er antatt at det ikke er noen risiko for at alle
vannforekomstene med unntak av Heimdøla bekkefelt holder god tilstand i 2020. Heimdøla
bekkefelt er påvirka av sur nedbør og det er registrert ørekyt i vassdraget.

4.2

Regionale planer og føringer

Situasjon og ambisjoner for Gautefall ble lagt frem og diskutert i møte i planforum 21.11.2014. Her
ble det blant annet gitt uttrykk for at satsing på sykkelturisme og tilrettelegging for bobilturister
kan være aktuelle satsingsområder på Gautefall.

4.2.1 ATP Telemark (2015-2025)
ATP Telemark slår fast at Telemark er et populært hyttefylke, og at det store presset på
strandsoner, randsoner av verneområder, naturverdier og kulturlandskap generelt krever god
planlegging og samordning av interesser.
Det blir også gitt uttrykk for at utviklinga i folketall i noen kommuner kan medføre utfordringer
med tanke på å opprettholde det tjenestetilbudet og den strukturen en har i dag. Deltidsbeboere
som hyttefolk kan i enkelte kommuner være en viktig ressurs.

4.2.2 Regional plan for reiseliv og opplevelser (2011-2024)
Denne planen gir en del signaler om viktige satsingsområder og strategier for å løfte Telemark som
besøkskommune. Plandokumentet viser til at det om kort tid (i 2011) er rundt 30 000 private
hytter spredt over hele fylket, og at hyttefolket er en viktig gruppe for bygdene og byene i
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Telemark. De bidrar med sine kjøp av varer og tjenester til stedenes økonomi, og til å skape liv og
aktivitet i lokalsamfunnet. Hytteturismen er en lokal vekstnæring og viktig stedsutvikler.

4.2.3 Regionalplan for folkehelse i Telemark (2018-2030)
Planen skal være et forpliktende verktøy for å koordinere folkehelsesatsingen i fylket, klargjøre
roller og ansvar, gjøre prioriteringer i arbeidet, og iverksette tiltak for å bedre folkehelsen i fylket.
Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig
planlegging og virksomhet i regionen. Samarbeidet med frivillig sektor vil også være sentralt.
Regional plan for folkehelse i Telemark skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse og
utjevner sosioøkonomiske helseforskjeller. Den regionale planen foreslår fire satsingsområder for å
møte fylkets folkehelseutfordringer:
1. Kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid
2. Helsefremmende oppvekst (0-18 år)
3. Helsefremmende voksenliv (18-70 år)
4. Samfunnsutvikling for en aktiv alderdom (70+ år)

4.2.4 Regional klimaplan for Telemark (2019-2026)
Regional klimaplan har som mål å
•
•
•

Redusere Telemark sitt direkteutslipp av klimagasser med 30 prosent innen 2026
(sammenlignet med 2015-nivået)
Telemark fylkeskommunes egen virksomhet skal redusere klimafotavtrykket sitt med 30
prosent innen 2026 (sammenlignet med 2015-nivået)
Telemarksamfunnet skal i 2026 være godt forberedt på og tilpasset til klimaendringene

Dette er i tråd med det nasjonale målet om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030.

4.3

Kommunale planer og føringer

Kommunen har flere planer som har innvirkning på Gautefallområdet. De viktigste er:

4.3.1 Kommuneplans samfunnsdel (2019-2029)
Kommunens visjon er at Drangedal skal ha befolkningsvekst gjennom gode vilkår for bosted,
besøkende og bedriftsutvikling.
Drangedal har et stor potensiale til å bli en besøkskommune ved utvikling av nye reiselivsprodukter
innenfor mat og opplevelser. Utvikling av Gautefall og Toke vil trekke flere besøkende til bygda
som igjen gir økt grunnlag for lokale forretninger og næringsliv. Bygging og bruk av hytter er og vil
være en svært viktig faktor f or utvikling av næringsliv og bosetting i kommunen.
Handlingsdelen har følgende strategi med tiltak for å gjøre Drangedal attraktiv som
besøkskommune;
De viktigste satsningsområdene for turisme er Gautefall og Toke.
a) Legge til rette for etablering av høystandard fritidsboliger – over 50 pr år.
b) Arbeide for økt standard og økt bruk av eksisterende hytter
c) Prioritere overordna planer som gjør regulering av nye områder mer forutsigbare og
gjennom dette styre arealbruken med sikte på god balanse mellom vern og utbygging.
d) Markedsføre og utvikle produkter rundt de unike mulighetene for «svasykling» i
Gautefallområdet
e) Utvikle Gautefall Biathlon videre med nødvendige forbedringer/investeringer, flere
aktiviteter/renn og kunstsnøproduksjon.

4.3.2 Kommuneplanens arealdel (2015-2026)
Arealdelen følger opp føringer fra kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen i
Drangedal, samt føringer for arealbruk i kommuneplanens samfunnsdel.
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4.3.3 Trafikksikkerhetsplan (2019-2022)
Målet med trafikksikkerhetsplanen er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen
skal synliggjøre utfordringene på området og hvordan kommunen kan bruke egne ressurser og
samhandle med andre for å skape større trafikksikkerhet slik at død og alvorlige ulykker unngås.
Planen er bygd opp med en generell del først, så en oversikt over de ulike områdene og en
handlingsplan til slutt. Handlingsplanen skal også synliggjøre prioritering av fysiske tiltak som
grunnlag for å få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av barns
skolevei på fylkesveier og kommunale veier.

4.3.4 Strategisk næringsplan Grenland (2017-2020)
Reiselivet gir arbeid til mange i Drangedal. Hytteturismen på Gautefall er en sentral inntektskilde.

4.3.5 Energi- og klimaplan Drangedal kommune (2010-2020)
Det er definert to overordnede mål for kommunens arbeid med energi- og klimatiltak:
1. Klimagassutslippene i 2020 fra hele kommunen skal være maksimalt 16 100 tonn CO2
ekvivalenter. Dette tilsvarer en reduksjon på ca 20 % i forhold til prognoser for utvikling mellom
2008 og 2020 *.
2. Veksten i totalt stasjonært energiforbruk skal begrenses

4.3.6 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse for Drangedal kommune (2018)
Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse er et kontinuerlig arbeid og rapporten må
være et levende dokument. Når en ser at situasjonsbilde endres kan det være behov for å gå inn å
oppdatere planverket. En veldrevet kriseorganisasjon er avhengig av en et godt tilpasset og
oppdatert planverk og at det holdes jevnlige øvelser.
Formålet med planen er å gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen og hvordan
de påvirker kommunen. Avdekke sårbarhet og gjensidig avhengigheter. Foreslå tiltak for hvordan
risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres. Gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

4.3.7 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (2012-2024)
Hensikten med planen er å legge til rette for et fortsatt godt samarbeid med lag og foreninger i
kommunen, som gjør et viktig arbeid innen idrett og fysisk aktivitet. Planen legger til rette for, og
fremme et godt samarbeid på tvers av sektorer i kommunen, for å få til et best mulig tilbud innen
idrett og fysisk aktivitet i Drangedal, for alle grupper i samfunnet.
Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!
Mål 1: God folkehelse
Mål 2: Samarbeid med ulike aktører
Mål 3: Inkluderende aktiviteter
Mål 4: Anlegg for alle
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5 Spesielle utredningsbehov
Jfr. planprogrammet er det pekt spesielt på utredningsbehov for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samfunnssikkerhet og beredskap
Landskap
Naturmangfold
Friluftsliv
Kulturmiljø og kulturminner
Transport og trafikksikkerhet
Energi
Urealiserte utbyggingsområder
Skogbruk

Kapitlet inneholder en beskrivelse av situasjon og vurderinger som er gjort med tanke på de
respektive tema som er fremhevet som viktige utredningstema i planarbeidet. Dette er brukt som
grunnlag i forbindelse med konsekvensutredningene som er gjort for hvert enkelt av de foreslåtte
utbyggingsområder, og som det er laget egne ark i konsekvensutredningen (KU) for. KU arkene
viser en mer detaljert vurdering av planvirkning og følger som vedlegg til planbeskrivelsen.

5.1

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er gjennomført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse som dekker hele kommunen i
2015, oppdatert i 2018.
Det kan likevel være behov for å vurdere sikkerhet for nye byggeområder som vurderes tatt inn
i planen, for eksempel når det gjelder flom eller ras, dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er godt
nok.
Utredningsbehov:
Gjennomføre ROS-analyser for å vurdere om nye utbyggingsområder er egnet for utbygging.
Hensyn til klimaendringer innarbeides i vurderingene.
Risiko og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet
og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan og bygningsloven
Det er gjort en egen ROS-analyse for kommunedelplanen, denne fremgår av kapittel 8.

5.2

Landskap

Landskap
Landskapsvirkning av nye utbyggingsområder skal vurderes dersom det ikke foreligger tilstrekkelig
kunnskap om dette fra før.

Utredningsbehov:
Landskapsvirkning for nye utbyggingsområder skal vurderes.
Et karakteristisk trekk for landskapet på Gautefall er det åpne terrenget med svaberg og lite
jordsmonn på toppene og i heiområdene.
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Figur 1 En av de mest kjente turdestinasjonene på Gautefall er Himmeriket. Et område som består av blankskurt
fjell uten vegetasjon.

Dalføret som utgjør den sentrale delen av planområdet omkranses av skogkledde li soner som
veksler mellom bratte og slake partier. I li sonene dominerer barskogen med gran i områder med
godt jordsmonn og høyere bonitet. Et særtrekk med trevegetasjon på Gautefall er innslaget av eik.
Til tross for at de sentrale områdene omkring hotellet og skibakken ligger på drøyt 400 meter over
havet er det ganske vanlig med innslag av denne varmekjære edelløvtre sorten.
Heiområdene innenfor planområdet ligger på omkring 650 meter over havet med Jørundskårheia
som den høyeste toppen på 704 meter over havet. Terrenget her fremstår småkupert med mye
fjell i dagen. Vegetasjon i disse områdene er sparsomt utviklet med lyngvegetasjon i feltsjikt og
bjørk og bartrær i tresjikt, der det finnes noe jordsmonn. Innimellom knausene finnes fuktige drag
med myrer og små vannkulper.
Mye av naturen på Gautefall er sårbar for landskapsinngrep. Lite vegetasjon og store åpne områder
på toppene gjør det krevende å skjule bebyggelse og anlegg her. For å unngå at inngrepene blir
dominerende i landskapet og synlige på lange avstander må utbyggingsområder søkes lagt til
steder med skogsvegetasjon og mer kupert landskap som kan skjule inngrepene.
Vurderinger av landskapsvirkninger fremgår av KU for det enkelte området.
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5.3

Naturmangfold

Det er gjennomført flere registreringer av naturmangfold i området.
Utredningsbehov:
Det gjennomføres registreringer av naturmangfold i alle nye byggeområder dersom det ikke
foreligger tilstrekkelig kunnskap fra før.

5.3.1 Naturreservat
Det er to naturreservat innenfor planområdet. Dette er:
Hellheia
Hellheia naturreservat som ligger rett nordvest for hotellet er vernet for å bevare en av de høyest
beliggende eikeforekomster i landet. I dette området består berggrunnen av gneis med innslag av
amfibolitt som gir rikere jordsmonn enn hva som ellers er vanlig i traktene.
Gautefall naturreservat
Er en forekomst av lågurt-eikeskog ved grensen for den utbredelsesområde. Naturreservatene
skjermes for inngrep og det bør være store buffersoner mellom reservatene og eventuelle
utbyggingsområder.

5.3.2 Naturtyperegistreringer
Områder med viktige naturtyper skjermes for inngrep og skal ikke bygges ut. Områder omkring
viktige naturområder må vurderes nøye med hensyn på nærføringsulemper med
utbyggingsområder.
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Figur 2

Naturtyperegistreringer i området viser registreringer i 8 områder av varierende viktighet.

1
Fiskevatn nordøst
Rik edelløvskog som beskrives som lokalt viktig, C- verdi.
2
Fiskevatn nordvest
Gammel boreal barskog som beskrives som viktig, – B verdi
3
Langmyrtjørna
Gammel fattig edelløvskog som til dels ligger innenfor Hellheia naturreservat. Området beskrives
som viktig, B-verdi
4
Tjærehjelldalen
Gammel barskog. Tjærehjelldalen består av høyproduktiv gammel granskog med innslag av en del
lauvtrær, bla. grov osp og noe eik. Området beskrives som svært viktig
5
Osliknatten nordøst
Variert blandingsskog der gran og osp er vanligste treslag, men med betydelig innslag av bjørk og
lønn, samt innslag av furu, rogn, selje, eik, hassel, alm, ask og lind. Alm-lindeskog og lågurtskog
er dominerende vegetasjonstyper. Området beskrives som svært viktig
6
Osliknatten sørvest
Grandominert skog med innslag av spredt bjørk, osp, selje, eik og barlind. Området beskrives som
viktig
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7
Langmyra
Intakte lavlandsmyrer. Langmyra ble undersøkt i forbindelse med verneplan for myr i 1979, men
ble ikke funnet verneverdig. Imidlertid vurderes lokaliteten å ha lokal/regional verdi i Drangedal.
Foreløpig verdisettes lokaliteten som en lokalt viktig naturtype.
8
Leirdalsliane nord
Gammel barskog. Grandominert skog med innslag av noe bjørk og osp. I tillegg enkelte trær av
gråor, rogn, eik, hassel, ei lønn og 5-10 eks. av barlind. Relativt frodig og fuktig miljø. Området
beskrives som lokalt viktig.

5.3.3 Frivillig barskogvern
Et jordsameie på Gautefall har søkt om frivillig barskogvern i en del av planområdet. Grensene for
det omsøkte området fremgår av kartutsnitt nedenfor.

Figur 3

Kart som viser grense og eiendommer for søknad om frivillig barskogvern

Dette området består av natur som fremstår som til dels uberørt med lite skogsvegetasjon og mye
fjell i dagen. Enkelte partier med godt jordsmonn har gammel barskog.
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Figur 4

Kart som viser MIS registreringer nordøst i planområdet

5.3.4 MiS registreringer
MIS registreringer i området viser følgende:
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Figur 5

Kart som viser MIS registreringer nord for fv 358

Figur 6

Kart som viser MIS registreringer sør for fv 358

Vurderinger av naturverdier fremgår av KU for det enkelte området.
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5.3.5 Verna vassdrag mm
Nasjonale mål for forvaltningen av vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av
verneplanene for vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr 10 (1980-81). For å oppnå målene, må det særlig
legges vekt på å gi grunnlag for å:
a.

unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminner og kulturmiljø,

b. sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene,
c.

sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner,

d. sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som det er
faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi,
e.

sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der disse
interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket.
Vernegrunnlaget for Gautefallvassdraget er at vassdraget er delvis egnet som typevassdrag.
Vassdragets myrer, vann og elver er viktig del det av et skogrikt landskap med avrundede
landformer. Stort naturmangfold knyttet til botanikk og landfauna. Store kulturverdier. Friluftsliv er
viktig bruk.
Utbyggingsområder er avgrenset slik at de ikke berører naturverdier i vassdragsbeltet

5.4

Friluftsliv

Nye utbyggingsområder for hytter skal ha et tilfredsstillende tilbud når det gjelder friluftsliv.
Utredningsbehov:
Vurdere nye utbyggingsområder med hensyn til friluftsliv

Gautefallområdet er et kommunalt satsingsområde for hytteturisme og friluftsliv. Områdets
kvaliteter som friluftslivsområde vil være svært avgjørende med tanke på hvor attraktivt området
vil fremstå for potensielle hyttebyggere. Det er derfor svært viktig at man balanserer behovet for
utvikling av hytteturismen med behovene for å ivareta naturkvaliteter og friluftslivsmuligheter i
området.
Spesielt er høyfjellsområdene med mye bart fjell og lav trevegetasjon sårbare for utbygging.
Inngrep i slike områder vil kunne skape store sår i landskapet og bebyggelsen vil kunne bli synlig
på lang avstand. Ved bebyggelse bør det legges ekstra vekt på vurdering av fjernvirkninger og
nærvirkninger, og man må legge ekstra vekt på å tilpasse bebyggelsen til naturen slik at
inngrepene blir så små som mulig.
Det er også en del faste turstier og skiløyper i området. Kommunen må bidra til å utvikle disse
videre i samarbeid med grunneierne i området og spesielt Gautefall turlag. Kvaliteten ved både
sommerløyper og vinterløyper må opprettholdes. Planene for utbygging må derfor ta spesielt
hensyn til faste løyper og nærområdene omkring disse.
Gautefallområdet er et mye brukt område for terrengsykling. Denne aktiviteten er på den ene siden
en morsom og fin aktivitet, samtidig kan det være behov for å tilrettelegge slik at terrengsyklingen
ikke ødelegger naturen ved at det dannes «oppkjørte» løyper på steder der naturen bør bevares.
Det bør derfor tilrettelegges for slik aktivitet. Ved aktiv tilrettelegging vil man kanalisere ferdselen
og kunne gjøre opplevelsen ved aktiviteten bedre.

19

Figur 7. Fordeler ved tilrettelegging for terrengsykling

Vinterløypene er en viktig attraksjon og må utvikles videre i samarbeid med grunneiere og turlag.
Vinterløyper er fleksible i forhold til omlegging dersom det oppstår behov for dette. Eksempelvis
dersom det foregår vinterdrift i et skogområde, kan løyper ofte med enkle grep legges om. Det kan
være en fordel at vinterløypene med jevne mellomrom endrer trasé av hensyn til opplevelsene.
Det er mer krevende med sommerløyper. Disse innebærer ofte mer oppfølgning med merking og
skilting. Sommerløyper må tilrettelegges i nært samarbeid med grunneiere og det er ofte en fordel
at dette arbeidet foregår i regi av Turistforeningen.
Vurderinger av verdier og eventuelle konflikter i forhold til friluftslivsinteresser er gjort som del av
konsekvensutredningene for det enkelte utbyggingsområdet.
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5.5

Kulturmiljø og kulturminner

Telemark fylkeskommune har utført flere arkeologiske undersøkelser i deler av planområdet.
Det forutsettes at den kunnskapen som finnes om både eldre tids og nyere tids kulturminner er
tilstrekkelig til å håndtere dette temaet i kommunedelplanen. Det vil bli foreslått krav om at det
skal foretas undersøkelser (eldre tids kulturminner) og registreringer/vurderinger (nyere tids
kulturminner) når det utarbeides reguleringsplaner.

Nedbørfeltet har en rekke kulturminner fra forskjellige perioder. Miljøene ved Hellersvatn og
Fiskevann er spesielt interessante. Ved Hellersvatn er det foruten en jernvinneplass, en hustuft og
flere hellere med bosetningsspor. Ved setra Fiskevatn er det en ødegård fra middelalderen, med
hustuft, kraftige åkerreiner og spor etter jernutvinning. Kilde: verneplan for vassdrag

Figur 8

Utsnitt fra databasen Askeladden som viser registrerte fornminner i området.

Vurderinger av kulturminner fremgår av KU for det enkelte området.
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5.6

Transport og trafikksikkerhet

Transport og trafikksikkerhet
Mer fritidsbebyggelse vil generere mer trafikk i området.
Utredningsbehov:
Trafikkmengder og transportveier skal beskrives. Det skal redegjøres for hvilke tiltak som kan
være aktuelle og settes detaljerte krav med rekkefølgebestemmelser som skal tas inn i
reguleringsplaner for området.
Området er et typisk utfartsområde med fritidsbebyggelse og få helårsboliger og fastboende.
Skolebarn i området bruker alle skolebuss. Fv. 358 er hovedadkomstveien til Gautefallområdet
både fra øst og vest. Mot vest er det ca. 15 km til Tveitsund og mot øst er det ca. 20 km til
Drangedal.
Gautefall hotell, biathlonanlegg og skisenter er sentrale målpunkt i området. Hotellet og
biathlonanlegget er plassert nord for fv. 358 og skisentret på motsatt side av veien. Ca. 4 km mot
øst ligger Fjelltun leirsted nord for fv. 358, se Figur 9.

Figur 9 Målpunkter, fartsgrense og trafikkulykker 2010-2017

Ifølge NVDB1 er det en ÅDT på 750 kjøretøy/døgn på fv. 358 gjennom området. Andelen tunge
kjøretøy er 11 %. Trafikkbelastningen varierer over året, med en vesentlig større trafikkmengde i
utfartshelger om vinteren, ved større arrangement i biathlonanlegget og ved høytider som jul og
påske.

1

Statens vegvesens nasjonale vegdatabase.
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Fartsgrensen er på det meste av strekningen 80 km/t men i forbindelse med Fjelltun Leirsted er
fartsgrensen satt ned til 60 km/t på en strekning på ca. 800 meter, se Figur 9.
Statens vegvesens STRAKS-database baserer seg på alle politirapporterte ulykker. Av Figur 9
fremgår også registrerte trafikkulykker i perioden 2010 til 2017. I planområdet har det i perioden
skjedd tre ulykker hvor alvorligste skadegrad har vært lettere skadd. Alle ulykker er bilulykker og
har skjedd i enten juni eller juli måned.

5.6.1 Avkjørsler og kryss
Avkjørselen til/fra hotellet er konsentrert i en tydelig definert avkjørsel. Det samme gjelder
avkjørselen til skisenteret.
Både øst og vest for hotellet og skisenteret er det en god del avkjørsler til/fra et stort antall hytter.
Vinterstid kan høye brøytekanter medføre reduserte siktforhold om ikke veivedlikeholdet er godt.
Generelt bør antall avkjørsler til/fra fv. 358 begrenses mest mulig.

5.6.2 Krysningspunkter mellom fv. 358 og skiløyper
Mellom hotellet og skisenteret er det etablert en undergang under fv. 358 for planfri kryssing for
fotgjengere, syklister og skiløpere, se Figur 10. Undergangen er markert med rød sirkel.

Figur 10 Løypenett rundt Gautefall Skisenter og hotell (Skisporet.no)

Den planfri kryssing gir mulighet for at myke trafikanter som benytter seg av løypenettet kan
krysse veien i et sikkert punkt.
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Lengre mot øst er det også et løypenett rundt Fjelltun leirsted. Her krysser løypenettet fv. 358 to
steder se Figur 11.

Figur 11 Krysningspunkter mellom fv. 358 og skiløypa ved Fjelltun leirskole.

Det østligste krysningspunktet ligger innenfor sonen med 60 km/t, og her er det forholdsvis god
sikt fra løypenettet til fv. 358. I tillegg er det ganske flatt ut mot vegen slik at skiløpere ikke
kommer i stor fart.
Det vestligste krysningspunktet (ved brua over elva fra Laksevann) ligger i sonen med 80 km/t, og
her er det også ganske flatt ut mot vegen slik at skiløpere ikke kommer i stor fart. I dette punktet
er sikten redusert bl.a. pga. veiens kurvatur, se Figur 12.
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Figur 12 Kryssingen ved brua over elva fra Laksevann

Sonen med nedsatt hastighet (60 km/t) forbi Fjelltun kan med fordel utvides til å omfatte dette
krysningspunktet, hvis dette fortsatt skal være et fast sted for kryssing. Dette bør kombineres med
skilt som viser at det er krysningspunkt for fotgjengere/skiløpere.
Ettersom antall hytter øker både i Lia hytteområde og ellers på Laukfjell, kan man anta at det vil
blir mer fottrafikk og bruk av løypene i dette området. Økningen kommer gradvis og på kort sikt
kan man opprettholde fartsgrensene.

5.6.3 Parkering
I utfartshelger, ferier og i forbindelse med større arrangementer i biathlonanlegget og skisentret er
det et relativ stort behov for parkeringsplasser. Tidligere har besøkende parkert langs fv. 358, men
i senere tid er det gjort en del grep for å utvide parkeringskapasiteten i området slik at man
unngår parkering langs veien ved hotellet og ellers der det er smalt.
Det er bl.a. lagt til rette for parkering i forbindelse med biathlonanlegget, ved hotellet og ved
skisentret. Ca. 1200 meter sørvest for hotellet er det også lagt til rette for kantparkering på en
strekning på ca. 5-600 meter langs fv. 358, se Figur 13.

Figur 13 Kantparkering langs fv. 358 sørvest for hotellet – sett mot sørvest (Google Earth)

Kantparkeringen er normalt kun i bruk på de mest trafikkerte utfartsdagene ettersom de fleste
velger parkeringsplassen ved alpinanlegget. Kantparkeringen er plassert på det den nord/vestlige
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siden av veien, på samme siden som skiløypene. Derfor er det ikke nødvendig å krysse veien for å
få adkomst til løypenettet.
Det kan vurderes å redusere fartsgrensen til 60 km/t forbi den tilrettelagte kantparkeringen. I den
forbindelse bør det vurderes om det skal etableres en sone med nedsatt fartsgrense som omfatter
både strekningen med kantparkeringen og Gautefall hotell og skisenter. Fartsgrensen kan evt.
nedsettes i vinterhalvåret eller i forbindelse med utfartsdager/perioder.

5.7

Urealiserte utbyggingsområder

Det er få områder i gjeldende plan hvor det ikke er igangsatt regulering og utbygging. De to
konfliktområdene som ligger som F4 og F10 i revidert planforslag er blant de områder det ikke er
gjort noe videre med, men som er videreført som fremtidige utbyggingsområder.
Kvitebergnuten er videreført med tilnærmet lik avgrensning som i kommunedelplan fra 2006.
Området for Hellheia er også videreført med lik avgrensning. Tanken er at adkomst og fremtidig VA
anlegg til Hellheia skal etableres via etablerte vegtraseer
Det vestre området ved Felehovet er heller ikke regulert og utbygd. Området har potensiale for
utvidelse og det anses som å være lite konfliktfylt at utbygging her videreføres. Området ligger
inne i planforslaget som et eksisterende område for fritidsbebyggelse. De to områdene der det er
åpnet for spredt utbygging videreføres.
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5.8

Skogbruk

Mesteparten av planområdet består av skrinne områder med mye fjell i dagen. Her er det lite
produktiv skog. I områdene rundt Bjorvatnet og Sandvatnet er det noe bedre jordsmonn og skog
på middels til høy bonitet. Det er barskog som dominerer, men med noen lommer med lauvskog. I
området finnes det lokaliteter med stor, grovvokst eik. På grunn av høyde over havet er dette helt
spesielt også i nasjonal målestokk. Det er gjort MIS registreringer i området og nøkkelbiotoper er
kartlagt. De mest brukte friluftslivs-områdene ligger i områder med lite produktiv skog. Skogbruksaktiviteten vil derfor for det meste kunne foregå med mindre konflikter for friluftsliv.

Figur 14 Utsnitt fra AR5 Bonitetskart. Mesteparten av planområdet består av skrinne områder med lite jordsmonn
og områder som beskrives som ikke tresatt.

Det er likevel visse områder hvor konflikter kan oppstå. Her er det viktig med en viss fleksibilitet i
løypelegging slik at skogsdriften kan foregå parallelt med friluftslivsbruken. Hvis skogsdriften
planlegges og varsles i forhold til de som jobber med tilrettelegging for friluftsliv, kan konflikter
unngås. Det vil være viktig for områdets omdømme som utfartsområde og hytteområde at det ikke
er gjentagende konflikter mellom friluftsliv og skogbruk.
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6 Hovedinnhold og virkninger
6.1
•

Planens hovedgrep
Kommunen fokuserer på å tilrettelegge utbyggingsområder for fritidsboliger som:
-

•
•

•
•
•

Kan tilkobles det nye VA-anlegget
Ikke er i konflikt med viktige naturtyper
Ikke er i konflikt med viktige områder og anlegg for friluftsliv

Hovedfokus på å tilrettelegge områder for høystandard fritidsboliger
Ikke tilrettelegge for mer spredt hyttebygging, men åpne for fortetting i eksisterende områder
med spredt hyttebebyggelse. Eksisterende områder for spredt hyttebygging videreføres fra
forrige plan.
Tiltak som kan forsterke turistattraksjoner og grunnlaget for kommersiell drift av
overnattingsvirksomhet og alpin aktivitet.
Tydeliggjør prioritering av arealbruk ved å synliggjøre områder som er viktige for friluftslivet.
Har fokus på trafikksikkerhet og fremkommelighet

6.1.1 Fritidsboliger
Innenfor planområdet er det i dag ca. 800 fritidsboliger/leiligheter. Det er ferdig reguleringsplan for
en rekke områder. Områdene er delvis utbygd og har en beregnet restkapasitet som vist i tabell
under. Ved beregning av restpotensialet er det tatt utgangspunkt i eksisterende tetthet.
Kommunedelplanen legger i tillegg opp til utbygging av en rekke nye fritidsboliger. Potensialet for
utbygging jfr ny kommunedelplan er vist i tabell under.
Tabell 2 Beregnet antall fritidsboligenheter. Kilde: Sweco 2020, VA-plan Gautefallheia

Område

Ubebygde tomter
eksisterende felt

Totalt antall enheter
eksisterende felt

Estimert fremtidig
antall enheter

Lia

99

174

339

Midtstrandlia

37

89

217

Laukfjell

71

152

222

Grønnlihallen/Gautefalltunet

352

684

729

Felehovet/Brattsbergheia

239

521

912

Sum Total

798

1620

2419
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7

Planforslaget

Figur 15 Plankart

Gautefallheia er det viktigste satsingsområdet i Drangedal for hyttebygging. Det legges derfor opp
til mer fortetting av hytter omkring eksisterende hyttefelt. Bebyggelsen skal konsentreres i feltene
slik at det kan etableres høystandard hytter med innlagt vann og avløp. Det er etablert nytt
interkommunalt VA-anlegg i området i samarbeid med Nissedal kommune, som både eksisterende
og nye hytter i fremtiden kan tilkobles.
Utvikling av områder for fritidsboliger og reiseliv gir grunnlag for viktig næringsutvikling i
kommunen. Landskapet og friluftslivsmulighetene er i denne sammenheng både en viktig ressurs,
og et hensyn som må ivaretas gjennom kommunal og regional planlegging. Dette har vært vektlagt
i planarbeidet.
Plankartet over viser nye byggeområder. Endringene kan oppsummeres på følgende måte:
•

Endring av avgrensing av området ved Brattsbergheia/Hellheia
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•
•
•
•

Utvidelse av flere områder i Laukfjell
Endring av grenser for konfliktområde fra forrige plan i området ved Lia
Utvidelse av eksisterende hytteområde ved Søliane
Lagt inn område for LNF-spredt boligbebyggelse.

Det er utarbeidet et temakart som viser aktsomhetsområder for skred og flom. Temakartet skal
legges til grunn ved planlegging og byggesøknader i både eksisterende og nye områder.

7.1

Forholdet til kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan for Gautefallheia gjelder foran kommuneplanens arealdel, men
kommunedelplanen suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende
tema ikke er behandlet i kommunedelplanen.

7.2

Gjeldende reguleringsplaner

Innenfor kommunedelplanens avgrensning er det i dag flere reguleringsplaner. Reguleringsplanene
skal gjelde foran kommunedelplanen, men suppleres av kommuneplanen og kommunedelplanen
for de temaene som ikke er omtalt i reguleringsplanene. Reguleringsplanene som fortsatt skal
gjelde er listet opp i tabellen under:
Tabell 1 Gjeldende reguleringsplaner

Planident
19940001

Godkjent
01.09.1994

19990003

Plannavn
Del av Gautefallheia. Del av gbnr
1, 2, 19 m.fl
Laukfjell hyttegrend

20010007
20020001

Midtstrandlia
Felehovet

04.10.2001
20.06.2002

15.02.2007

20020002

25.04.2002

11.01.2007 og 24.11.2016

20060002
20060003
20060010
20060011
20060013
20070002
20080001
20080002
20130002

Del av Gautefallheia sør
(Gautefall alpinsenter)
Hauklitjenn
Fjellmannmyr
Bleka Søliane
Gautefall Panorama
Brattsbergheia
Grønnlihallen
Lia Hyttegrend
Gautefall Biathlon
Brattsbergheia 2

29.05.2006
09.08.2006
14.12.2009
13.04.2007
07.03.2008
21.06.2007
03.06.2009
21.10.2008
21.11.2013

15.06.2007

20140003

Område P i Bleka sølia

11.12.2014

Bestemmelsene revidert
24.11.2016

20140005

Felt H3 i Grønnlihallen

30.04.2015

20140006

Felt H4 Gautefalltunet

01.10.2015

20160002
20170004

Felt H5 Rytterspranget Terrasse
Tømmerås masseuttak

16.02.2016
07.02.2019

7.3

Reviderte bestemmelser

04.10.2001

24.11.2016
Tomtejustering 20.05.2008
Reviderte bestemmelser
Tomtejustering 22.09.2009
Revidert plankart

Bestemmelsene revidert
24.11.2016

Krav om reguleringsplan

Områder lagt ut til bebyggelse og anlegg skal reguleres før utbygging kan finne sted.

7.4

Universell utforming

For å følge opp nasjonale strategier om universell utforming skal planlegging og byggesaker følge
opp tilgjengelighetskriteriene i teknisk forskrift til plan‐ og bygningsloven, Statens vegvesens
håndbok N100, «Veg‐ og gateutforming» og Håndbok V129, «Universell utforming av veger og
gater».
Alle reguleringsplaner skal inneholde en redegjørelse for hvordan bestemmelsen er fulgt opp. Det
skal i forbindelse med alle tiltak lages en prinsipplan for universell utforming. Bestemmelsene skal
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fungere både som en bevisstgjøring for forslagsstiller, men også en kontroll til hjelp for
planmyndigheten.

7.5

Boligbebyggelse

Det ligger inne ett område for boligbygging i planen. Dette området er videreført fra forrige plan.
Drangedal kommune ønsker fortsatt at det skal tilrettelegges for boligbebyggelse i
Gautefallområdet og mener dette området er det mest egnede. Det kan innenfor området legges til
rette for inntil 100 boenheter. Det er krav til utarbeidelse av reguleringsplan for området.

7.6

Fritidsbebyggelse

Det er foreslått en rekke nye områder til fritidsboliger. Gautefall er et satsingsområde for
fritidsboliger i kommunen, og det legges derfor opp til høy tetthet. Det er investert i felles vann og
avløpsanlegg med Nissedal kommune. For å hindre spredte utslipp er det viktig å legge til rette for
at både eksisterende og nye fritidsboliger kan tilknyttes dette anlegget.
Kommunedelplanen fra 2006 ble møtt med innsigelse fra fylkesmannen på to arealer. Disse er
fortsatt med i revidert plan, men det er nå gjort registreringer av biologisk mangfold i området ved
Laukfjell. Grensene for arealet ved Lia hyttefelt, i revidert planforslag benevnt som område F4, er
justert slik at arealet nå kun omfatter arealer med kulturskog. På Laukfjell er det nå kommet flere
nye områder. Til sammen utgjør de et areal på ca. 460 dekar. Med en normal arealutnytting vil det
tilsi ca 160 fritidsboliger etter full utbygging. I tillegg kommer ikke utbygde fritidsboliger innfor
allerede etablerte, regulerte områder.
Områder som er videreført fra gjeldene plan vises som nåværende. Flesteparten av områdene er
regulert, men flere er ikke ferdig utbygd. På Laukfjell er det etablert privat VA-anlegg, som er
planlagt driftet frem til felles nytt renseanlegg med Nissedal kommune står planlagt klart i 2023.
Av hensyn til landskap og eksisterende bebyggelse har det vært ønskelig å legge inn en
høydebegrensning. Foreslåtte grenser innebærer at man kan bygge relativt store fritidsboliger, noe
kommunen ønsker.
De nye områdene for etablering av fritidsboliger representerer alle utvidelser av eksisterende
områder. I Lia området er det to nye områder i tillegg til det området hvor det forelå innsigelser til
i forrige plan. I området er det tilrettelagt private VA-anlegg som er planlagt driftet frem til felles
nytt renseanlegg med Nissedal kommune står planlagt klart i 2023. Begge områdene representerer
en fortetting og det bør legges til rette for en høy utnyttingsgrad.
Brattsbergheia
Brattsbergheia har en blanding av eldre og nyere fritidsbebyggelse. Det pågår full utbygging av VAanlegg i området.
Søliane
Søliane er et stort område i tilknytning til eksisterende område for fritidsbebyggelse på vestsiden
av fylkesveien. Dette området må planlegges særskilt med hensyn på fremkommeligheten på
turvei/løypenettet. Det ligger godt til rette for tilknytning til eksisterende VA-anlegg og etablerte
adkomstveier. Ellers er det restarealer med potensiale med fortetting innfor eksisterende
utbyggingsområder. Det stilles krav til kartlegging av naturmangfold for område F1 før området
kan detaljreguleres.
Kvitbergnuten
Adkomstveg til området skal etableres via området ved fjellkirka, langs arealene avsatt til biathlonanlegg og inn til området. Vegen skal etableres mest mulig skånsomt i terrenget. Etablering av veg
skal skje på en slik måte at den i størst mulig grad ikke er til hinder for løypenettet (sommer og
vinterløyper).
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7.7

Idrettsanlegg

Både alpinanlegget og biathlonanlegget er regulert til idrettsanlegg, det er ikke avsatt større areal
til disse formålene enn det som er regulert i gjeldene reguleringsplaner.

7.8

Områder for råstoffutvinning

Det er foreslått ett nytt område for råstoffutvinning på Laukfjell. Det er en utfordring å tilpasse
slike områder til landskapet. Steinbrudd og massetak skaper sår i landskapet og bidrar negativt
visuelt inn i et naturområde. I dette området er naturen spesielt sårbar fordi det er generelt lite
vegetasjon og det er store åpne områder. Foreslåtte massetak ligger nede i en dalforsenkning der
det er en del skogsvegetasjon. Plasseringen er forholdsvis gunstig ettersom det er et lite aktuelt
turområde og det er muligheter for å skjule inngrepet slik at spesielt fjernvirkningene blir
redusert.. Det er ellers positivt at det kan hentes ut byggeråstoff lokalt slik at transportbehovet
reduseres. Området må detaljreguleres før uttaket starter. I den forbindelse bør det settes krav til
istandsetting av området etter at uttaket er avslutta. Mineralloven krever at det ved uttak over 500
m³ masse skal sendes melding til Direktoratet for mineralforvaltning. Samlet uttak av
mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for
mineralforvaltning. Ethvert uttak av naturstein krever driftskonsesjon.
Det er satt krav i bestemmelsene om at det i reguleringsplaner for masseuttakene skal beskrives
hvilke mineralressurser som skal tas ut og omfanget av disse. Det skal også utarbeides driftsplanog avslutningsplan som skal godkjennes av Direktoratet for Mineralforvaltning.

7.9

Offentlig/privat tjenesteyting

Arealene avsatt til offentlig/privat tjenesteyting er videreført fra gjeldene plan. Det er ikke satt av
nye arealer til disse formålene.

7.10 Næringsvirksomhet
Arealene der hotellet og skisenteret ligger er regulert til næringsvirksomhet, og er en videreføring
fra gjeldene plan.

7.11 LNF-områder
LNF som hovedkategori utgjør det klart mest benyttede arealformålet i gjeldende plan og dette
videreføres også i forslag til ny plan. I områder for stedbunden næring er kun bygge- og
anleggsvirksomhet som har tilknytning til stedbunden næring tillatt, eksempelvis driftsbygning og
våningshus.
Eksisterende boliger og fritidsboliger i LNF-område, behandles på lik linje med øvrige LNF-områder
i kommunen.
Bruken av formålet er et viktig grep for å legge til rette for det man normalt vil forbinde med en
tradisjonell skjøtsel av landskapet.
I tillegg til landbruksbygg er det i bestemmelsene lagt opp til å tillate enkle tiltak som fremmer
allmennhetens bruk av skogsområdene.
Spredt fritidsboligbebyggelse i LNF
Det er ikke lagt inn nye områder for spredt fritidsboligbebyggelse i LNF-områdene, men to arealer
fra forrige plan videreføres, SF1 og SF2.
I LNF-område hvor det er åpnet for spredt fritidsbebyggelse, kan det innenfor hvert delområde
tillates nye fritidsboliger iht. fordelingen som går fram av tabellen nedenfor.
Følgende antall nye fritidsboliger er tillatt pr. delområde:
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Tabell 3. Antall nye fritidsbolig tillatt pr. delområde

Område
SF1 – Solli
SF2 – Lia

Antall fritidsboliger
7
2

Ettersom det ikke er noen plankrav til søknader om spredt utbygging er det viktig at en del forhold
er gjenstand for oppmerksomhet av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Det er derfor satt opp en
del kriterier i bestemmelsene som skal svares ut i forbindelse med søknader om spredt utbygging.

7.12 Parkering
Det er i tilknytning til biathlon-anlegget, i nærheten av hotellet og skisenteret etablert
parkeringsplasser.

7.13 Vann og vassdrag
Bruk og vern av sjø og vassdrag
I plankartet er kun hovedformålet angitt, og det er fulgt opp med bestemmelser som angir
vilkårene for bruk og vern.
Friluftsområde i vann
Omfatter vannområde ved Biathlonalegget. Her er det regulert inn friområde. Dette området er
badeplass om sommeren og reservoar til snøkanonanlegg vinterstid. Det er også regulert inn et
areal for friluftsomåde i Sandvann i tilknytning til området regulert til fritidsboliger i Sandvassliane.
Det legges opp til at det innenfor dette området kan etableres badeplasser og brygger.
Verna vassdrag
Det er gjort en grundig vurdering av naturkvaliteter og kulturminner i Gautefallvassdraget. Dette
fremgår av VVV.rapport 2000 -1 «Verdier i Gautefallvassdraget, Drangedal og Nissedal kommuner i
Telemark». Rapporten har dannet en vesentlig del av kunnskapsgrunnlaget som planen støtter seg
til når det kommer til vurdering av verneverdier langs vassdraget.
Gautefallvassdraget er verna vassdrag. Vassdraget ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan IV i
1993. Hovedargumentene for vernet var at området er godt egnet til tradisjonelt friluftsliv samt at
fire skogs- og myrområder i området var foreslått vernet. Disse områdene er i dag vernet som
naturreservater. Gautefall vassdraget har mange natur-, kultur- og friluftslivskvaliteter. Flere
interessante skogs- og myrområder. Mange vassdragsnære kulturminner knyttet til fløtningstiden.
Det er definert et vassdragsbelte langs hovedvassdraget i tråd med forskrift om rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag. I forskriften er det gitt målsettinger og foreslått retningslinjer
for en differensiert forvaltning av vassdragsbeltet. Forskriften deler inn vassdraget i klasser etter
lokale forhold og naturtilstand. Etter forskriften er vassdragsbeltet innenfor hovedvassdraget til
Gautefallområdet definert som et klasse 2 område. I slike områder er forvaltningsmålet at
hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt.
Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som
oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører
endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede planteog dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.
Byggelinje mot vann og vassdrag
I 100-metersbeltet mot vassdrag er det fastsatt et generelt forbud mot tiltak.
Langs hovedvassdraget er vassdragsbeltet tilpasset eksisterende arealbruk og naturtilstand i
området. Av det følger at vassdragsbeltet enkelte steder er satt nærmere enn 100 meter fra
strandlinjen. Dette gjelder der den fysiske situasjonen medfører barrierer som f.eks. skrenter, veg
som mer eller mindre naturlig avgrenser strandsonen, i tillegg gjelder det i enkelte byggeområder.
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Et av vernehensynene for Gautefallvassdraget er at området har store kvaliteter som
friluftslivsområde. Byggeforbud og restriksjoner knyttet til inngrep skal ikke være til hinder for
etablering av tiltak som kommer allmennhetens friluftsliv til gode. Det forutsettes at eventuelle
tiltak for friluftsliv skjer i samråd med vernemyndighetene der det kan oppstå tvil om tiltaket
skader sårbar natur eller viktige kulturminner.

7.14 Vann, avløp og overvann
Vann og avløp
Kommunedelplanen fastsetter bestemmelser for tilknytning til offentlig nett samt
rekkefølgebestemmelser for vann og avløp ved utbygging. Det er gitt bestemmelser som innebærer
at elektrisitet, veg, vann og avløp skal være ført fram til hver enkelt tomt som skal bygges ut, før
utbygging kan skje.
Det er videre satt bestemmelser om at kommunen kan kreve tilkobling til offentlig vann og
avløpsnett for all fritidsbebyggelse, også eksiterende fritidsbebyggelse. Dette signaliserer
kommunes ambisjoner om at det skal være høystandard fritidsboliger i området. Samtidig er det et
mål at ikke hver enkelt fritidsbolig skal lage separate løsninger for vann og avløp, da det på sikt er
uholdbart med slike lokale løsninger. At alle fritidsboliger kobles på det offentlige VA-anlegget, er
også med på å redusere omfanget av innsats og oppfølgning av spredte utslipp.
Overvann
Normalt vil terrenget omkring hyttefeltene fange opp det som måtte være av overvann og det er
lite harde flater i slike områder. Det er likevel grunn til å følge med på flomveier og hvordan
vannveiene vil være i et område når man detaljplanlegger. Det vil være ulike behov fra plan til plan
og område til område. I tettest bebygde arealene omkring alpinsenteret settes det ekstra krav til
vurdering av overvann.
VA-plan for Gautefallheia
Det er i kommunestyrene vedtatt å jobbe videre med å planlegge nytt interkommunalt renseanlegg
for Drangedal og Nissedal. Dette anlegget skal ha en fremtidig kapasitet som skal dekke faktiske
behov i forhold til kommunedelplanen. Det forventes at det innen 01.01.2024 står et nytt
renseanlegg klart.
Sweco har på oppdrag fra Drangedal kommune utarbeidet en overordnet plan for vann og avløp,
som legger til grunn at nytt interkommunalt renseanlegg skal stå klart innen 2024 (VA-planen
følger som vedlegg). Dette anlegget må dimensjoneres for framtidig belastning fra Gautefallheia på
ca. 2420 fritidsboliger + næring og boliger.
Fram til nytt renseanlegg er på plass i 2024 legger Drangedal kommune opp til følgende plan for
vann og avløpsløsning på Gautefallheia.

•

•
•

•
•

Alle eksisterende tilknytta fritidsboliger forblir tilknytta til Treungen RA og Gautefall RA
frem til nytt renseanlegg er etablert. Det blir gjennomført kontroller på anleggene for å
unngå forurensning og for å ha kontroll på kapasitet i forhold til omfang av nye tilknytta
enheter.
Brattsbergheia med eksisterende 118 enheter er planlagt tilknyttet Treungen RA innen
2021. Nissedal kommune er myndighet for dette anlegget og det er kapasitet på Treungen
RA for å ta imot avløpsvann fra dette feltet.
Det etableres tiltak på Gautefall REA som beskrevet i VA-planen kap. 5.4.3. Dagens anlegg
kan ut fra målt belastning tåle en ekstra tilkobling på ca. 137 nye fritidsboliger. Med tiltak
så er det mulig å koble på totalt ca. 250 nye fritidsboliger. Omfanget er basert på målt
belastning per PE og antallet forutsetter tett oppfølging med prøvetaking i perioder med
forventet maksimalbelastning. Det er da teoretisk beregnet et anlegg som kan overskride
antall enheter for tettstedsdefinisjon før 2023.
Det blir daglig tett oppfølging av alle offentlige anlegg for å sikre optimal drift og gode
renseresultat. I tillegg skal det tas ekstra døgnblandprøver for å kunne dokumentere ukens
maks belastning.
Private renseanlegg vil bli driftet fram til 2023 for å sikre tilstrekkelig rensekapasitet fram
til nytt felles renseanlegg i Treungen er på plass.
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•
•

Alle private anlegg følges tett opp av Drangedal kommune med tanke på at anleggene skal
levere gode renseresultat gjennom året og i maksimaluker. Dette for å ha kontroll på
restkapasitet for å kunne godkjenne tilkobling av anlegg til eksisterende renseanlegg.
Alle store anlegg med tett tank følges opp. Alle anlegg med mer enn 1 enhet tilknyttet skal
ha varsel for tømming fram til de blir sanert bort i forbindelse med utbygging av VAledningsnett.

7.15 Landskap
Det er gitt retningslinjer hvor man legger vekt på at bebyggelsen skal tilpasses landskapet.
Landskapet i flere av de store utbyggingsområdene ved Hellheia/Brattsbergheia og Laukfjell er
åpne områder hvor hyttene med tilhørende veianlegg kan bli svært dominerende i landskapet. Det
må søkes unngått for å ivareta naturkvalitetene i området. Det vil være viktig for områdenes verdi
som hytteområder og for friluftslivsverdien at landskapshensyn blir viet ekstra oppmerksomhet.
Det settes derfor særskilte krav om dokumentasjon av fjernvirkning i de mest sårbare områdene.
Flere av innspillene omfatter utbygging i områder med åpent landskap og natur som er sårbar i
forhold til inngrep. Det er derfor tatt inn bestemmelser om at estetikk skal vektlegges ved
regulering og særskilte bestemmelser om dokumentasjon av fjernvirkninger. Det er også satt
bestemmelser om byggehøyder og virkningene av terrenginngrep. Planen inneholder bestemmelser
og retningslinjer for landskapsvirkninger i planleggingen.

7.16 Landbruk
Nye byggeområder legger ikke beslag på dyrka mark.

7.17 Kulturmiljø og kulturminner
Det er registrert automatisk freda kulturminner i området og det kan være flere kulturminner som
fortsatt ikke er oppdaget. Det finnes også andre, ikke automatisk freda kulturminner som vil være
av betydning for kulturhistorien i området og ha stor verdi for opplevelser. Slike kulturminner og
kulturmiljø bør ivaretas. I forbindelse med utbygging i området skal slike kulturminner vurderes og
hensyn tas som del av detaljplanleggingen. Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven
skal oppfylles.

7.18 Naturmiljø
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal framgå av beslutninger som berører naturmangfold,
jf. naturmangfoldloven § 7. Det bør også synliggjøres hvordan saken påvirker muligheten for å nå
forvaltningsmålene for naturtyper og arter i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 der det er aktuelt.
Kunnskapsgrunnlaget er basert på nasjonale kartdatabaser for naturmangfold samt kommunens
viltkartlegging. Alle innspill til byggeområder er vurdert mot nasjonale kartdatabaser og
kommunens kartlegging av viltforekomster. Naturbase er sjekket og det er kontrollert at ingen
områder avsatt for utbygging er i konflikt med viktige naturtyper.
Kartlegging av naturmangfold
For områdene nevnt i bestemmelsene pkt 11.5 skal det gjennomføres kartlegging av
naturmangfold i områdene Søliheiane og Sandvassliane før det kan settes i gang arbeid med
detaljregulering.
EUs vanndirektiv
Planen innfører bestemmelser for å forhindre spredte utslipp og bedre vannkvalitet i vassdrag og
grunnvann.
Vannforskriften §12 skal legges til grunn ved utarbeidelse av detaljreguleringer.

7.19 Friluftsliv/friområder
Viktige områder for friluftsliv er vist med hensynssone i planen. I tråd med overordnede føringer er
mulighetene for friluftsliv prioritert fremfor bygging i 100- metersbeltet langs vassdrag.
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7.20 Tur/skiløyper
Ved utarbeidelse av detaljregulering for områder avsatt til fritidsbebyggelse, skal det hensyntas og
legges til rette for tur-/ og skiløyper som kan bindes sammen med eksisterende løypenett.
Ved utarbeidelse av detaljregulering for området på Kvitbergnuten, skal løypetraseer i nærområdet
(sommer/vinter løyper) ha et særlig fokus, spesielt i forhold til utforming av adkomstveg til feltet.
Adkomstveien skal etableres slik at den ikke hindrer bruk av dagens løyper.

7.21 Støy og forurensing
Kommunedelplan fastsetter hensynssoner og bestemmelser i tråd med overordnede retningslinjer
om støy i arealplanleggingen. Det overordnede utbyggingsmønsteret minimerer eksponering og
belastning som følge av støy og forurensing.

7.22 Trafikk og trafikksikkerhet
Det er gjort en vurdering av trafikksikkerhet i området. Planen innebærer ikke noe som medfører
endring av trafikksikkerheten i negativ retning. Det er gjort flere tiltak i senere år som forsterker
trafikksikkerheten i området ved skisenteret og hotellet. Det omfatter planfri kryssing av
fylkesveien ved hotellet og økt parkeringskapasitet inne på alpinområdet.
All transport på Gautefallområdet foregår med privatbil. Det er gjort betydelige tiltak ved Gautefall
Hotell og alpinsenteret for å ivareta trafikksikkerheten. Planfri kryssing ved hotellet og
opparbeiding av parkeringsanlegg er de mest omfattende eksemplene på det.
Adkomst til hytteområder foregår på private veier som er avlåst med bom. Med økt utbygging
følger økt trafikk. Siden adkomstveiene til de nye hyttefeltene stedvis er både bratte og smale
settes det ekstra krav til standarden på drift av disse. Siden det er private veger, har det offentlige
ikke ansvar for dette. Kommunene må i forbindelse med regulering vurdere adkomstveienes
trafikksikkerhet i forhold til omfanget av den transport aktiviteten som vil foregå etter hvert som
områdene bygges ut.
Trafikksikkerhetsplanen for Drangedal kommune med handlingsplan 2019-2022 legger opp til flere
tiltak for å bedre trafikksikkerheten på Gautefallheia. Blant annet legges det opp til gatelys fra
Gautefall Skisenter og langs eksisterende GS vei, FV 358.
Ved Ski Lodge Gautefall, FV 358 legges det opp til busslomme, og gang-/sykkelvei fra innkjøringen
til Gautefall skisenter til innkjøring til Gautefalltomter. GS-vei/skibru nedstrøms Gautefallbrua på
Lia langs FV 358 er et annet tiltak.
Trafikksikkerhetsplanen legger også opp til nedsatt hastighet hele året fra innkjøring til
Gautefalltomter til Sølia/Brattsbergheia, og at nedsatt hastighet (60-sone) utvides mot vest (mot
Gautefall) for Gautefallbrua på Lia.

7.23 Hensynssoner
Hensyn friluftsliv (H530)
Hensynet til friluftslivsinteressene vil veie tungt på Gautefall. Gautefallheia er kommunens
satsningsområde som utbyggingsområder for fritidsboliger. En vesentlig del av motivasjon for å
investere i fritidsboliger på Gautefall er mulighetene til å drive friluftsliv. Tiltak som fremmer
mulighetene for å drive friluftsliv eller gir bedre opplevelser må ivaretas innenfor hensynssonen.
Innenfor disse områdene må det tas hensyn til etablerte turløyper ved vanlig landbruksdrift. Typisk
er hogst og annet skogkulturarbeid. Innenfor sonene må grunneiere som planlegger hogst kontakte
eier/ansvarlig for løypenettet eller kommunen og gjøre nødvendige tiltak slik at friluftslivet blir
minst mulig berørt. Målet er at vanlig, tradisjonell landbruksvirksomhet kan foregå som normalt
innenfor disse områdene, men det må utvises omtanke og tas hensyn til at friluftslivsverdiene i
disse områdene er høyt prioritert.
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Naturvernområder (H720)
Dette er områder vernet etter naturvernloven. Det er gitt egne særskilte bestemmelser som gjelder
for disse områdene.
Naturområder (H560)
Dette er områder som er kartlagt som del av kommunens registrering av viktige naturtyper. I disse
områdene skal man utvise et særskilt hensyn både ved ordinær landbruksdrift og ved annen
arealbruk. Det er gitt retningslinjer som skal sørge for at hensikten med hensynssonen ivaretas.
Vassdragsbeltet til Gautefallvassdraget er en del av denne hensynssonen. Gautefallvassdraget er
en del av verna vassdrag. Vassdragsbeltet skal forvaltes i henhold til forskrift om rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag. Vassdragsbeltet i hovedvassdraget er i sin helhet definert som et
klasse 2 område i henhold til forskriften.
Fareområder (H310 og H320)
ROS-analysen viser behov for å legge hensynssoner inn i noen områder. Dette er områder som er
utsatt i forhold til ras- og skred og områder som er flomutsatt. Der disse sonene ligger i tilknytning
til utbyggingsområder, må en regulering vie særskilt oppmerksomhet i forhold til aktuelle fare.
Det vises også til temakart Aktsomhetsområder skred og flom for utfyllende informasjon i forhold
til aktsomhetsområder i hele planområdet. Temakartet skal legges til grunn ved all kommunal
planlegging og saksbehandling.
Reguleringsplan skal fortsatt gjelde (H910)
Vedtatt reguleringsplaner skal fortsatt gjelde.
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8 Risiko og sårbarhet
8.1

Introduksjon

En sentral del av planarbeidet har bestått i å utforme en oppdatert ROS-analyse som supplerer den
overordnede ROS-analysen fra 2012. Behovet for en slik analyse er identifisert i planprogram
beskrevet over. Det er i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen fokusert på å
identifisere mulige naturfarer som må hensyn tas i planleggingen.
Funnene i ROS-analysen ligger til grunn for utformingen av kommuneplanen i form av kart med
arealformål, hensynssoner og bestemmelser slik som beskrevet i kapitlene over.
ROS-analyse av alle innspill til planarbeidet er gitt som vedlegg. Fremgangsmåten og sammendrag
av analysene er presentert under.

8.2

Metode

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), og tilpasset i henhold til NVE-veileder
"Flaum og skredfare i arealplanar" (2011. Revidert (2014)).
Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse Drangedal kommune 2011 (rev. 2012) ligger til grunn for
arbeidet. Analysens omfang er tilpasset kommuneplanens innhold og kompleksitet i henhold til NVE
sin veileder samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og
bygningslovens § 4-3. I hovedtrekk vil det si at analysen identifiserer områder som potensielt er
utsatt for fare i form av aktsomhetskart, og videre nedfelles i arealkartet i form av hensynssoner
og bestemmelser.
Analysen baserer seg på eksisterende kunnskap og tar utgangspunkt i de nasjonale databasene
www.skrednett.no og NVE-atlas utgitt av Norges vassdrag- og energidirektorat. På skrednett finnes
tre ulike aktsomhetskart:
•
•
•

Aktsomhetskart for steinsprang
Aktsomhetskart for snøskred
Aktsomhetskart for jord og flomskred

I tillegg er det i forbindelse med NVEs nasjonale kartlegging utarbeidet kart over marin grense, og
løsmassekart fra NGU som legges til grunn for arbeidet med ROS.

8.3

Evaluering av potensiell risiko

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Analysen er
gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (2011) i følgende trinn:
1. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser
2. Analyse av uønskede hendelser
3. Risikoreduserende tiltak
Gautefallområdet ligger over marin grense. Byggeområder er derfor ikke vurdert mhp fare for
kvikkleire.
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Risiko utgjør produktet av sannsynligheten for, og konsekvensen av at en hendelse oppstår.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
•
•
•
•

Lite sannsynlig
– hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en
teoretisk sjanse for at den kan inntreffe
Mindre sannsynlig
– kan skje (ikke usannsynlig)
Sannsynlig
– kan skje av og til; periodisk hendelse
Svært sannsynlig – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
•
•
•
•

Ubetydelig
- ingen person- eller miljøskader
Mindre alvorlig - få og små skader
Alvorlig - alvorlige miljø/personskader
Svært alvorlig
- en eller flere døde/ødeleggende miljøskader

Oversikt over fargekoder og tallkoder som brukes i analysen. Tallene i rutene angir summen av
sannsynlighet og konsekvens (sannsynlighet + konsekvens):

Konsekvens
Sannsynlighet

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
(2)
Lite sannsynlig

Risiko
Grønt felt indikerer akseptabel risiko.
Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til
tiltak som reduserer risiko.
Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes
for å redusere denne ned til gul eller grønn.

ROS-analysen består i å identifisere og vurdere mulige faretyper som kommunen er utsatt for, og
som ikke er ivaretatt i overordnet ROS jf. introduksjon. Farene ligger til grunn for plankart og
bestemmelser.
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8.3.1 Vurderte områder
Områder som er vurdert i forbindelse med denne rulleringen er:
•

Fremtidige byggeområder for fritidsboliger

8.3.2 Flom
Det er i tatt utgangspunkt i NVEs nasjonale kartdatabaser. Det er identifisert vassdrag og
bekkedrag, og gjort en skjønnsmessig vurdering av fare ut ifra topografi- og løsmassekart.
Nasjonal kartlegging er supplert med lokalkunnskap der dette har vært tilgjengelig.

8.3.3 Skred (Snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred)
For disse skredtypene finnes det på www.skrednett.no aktsomhetskart. Aktsomhetsskartene
brukes for identifisering av potensiell fare for disse skredtypene.
Det finns ikke egne aktsomhetskart for sørpeskred, men på generelt grunnlag regner NVE med at
sørpeskred normalt følger de same banene som flomskred.

8.3.4 Steinsprang
Aktsomhetskart for steinsprang vises på NVE – Atlas. Aktsomhetskart er brukt for å sjekke ut de
vurderinger som tidligere er gjort med hensyn på fare for steinsprang. Byggeområde for
fritidsboliger som helt eller delvis ligger innenfor arealer som vises som aktsomhetsområder for
steinsprang skal undersøkes nærmere ved regulering.

8.4

Risikomatrise

Under følger en matrise som oppsummerer gjennomgang av det enkelte utbyggingsområde. Ett
område befinner seg i rød sone. Kun risiko i rød og gul sone er angitt og beskrevet
NR
F8, F9
F5

Område
Fjellmannmyr syd
Bjorvann/Fiskevann

Skred

F10

Store Djupsonsfjell

F6

Suvdalsskardslia

Snøskred aktsomhet
for mindre del av
område
Deler av område
ligger innenfor
utløpsområde for
snøskred og
aktsomhetsområde
for steinsprang

F2, F3
F1

Lia
Søliane

F4

Stebekken

F11

Sandvassliane

8.5

Steinsprang

Flom
Må vurdere
flomsikkerhet
langs elva fra
Sandvann til
Fiskevann

NVE Atlas viser
aktsomhet for
snøskred på noen
partier nederst i
området

Utløpsområde
for
steinsprang

Aktsomhet for
flom omkring
Holmetjønn
bekken
Aktsomhet for
flom omkring
Stebekken

Drøfting

ROS-analysen synliggjør behovet for ytterligere undersøkelser og tiltak på mer detaljert nivå.
Områder som er merket gule følges opp med nærmere utredninger. På bakgrunn av ROS-analysen
er det satt inn bestemmelser om oppfølgning av fare for skred og flom.
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8.5.1 Flom
Reguleringsplaner og tiltak etter plan‐ og bygningsloven § 20‐1 som berører områder som kan
være utsatt for flom. Jfr. aktsomhetskart, skal planlegges og utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet
oppnås. Behov for risikoreduserende tiltak skal alltid vurderes. For reguleringsplaner innenfor disse
områdene skal det gjennomføres en egen ROS‐analyse.
Generelt vil hensynet til både flom og erosjon tilsi at det ved regulering bør merkes fareområde i et
20-metersbelte på hver side av bekker, oppad begrenset til 8 meters høyde, og tilsvarende 50-100
meters belte for elver for å ta høyde for fare.
Der aktsomhetskart for flom krysser et utbyggingsområde er dette avmerket på kommuneplankart
som hensynssone H320 - Flomfare.

8.5.2 Skred
Flere av områdene ligger i bratt terreng, innenfor områder hvor det er markert aktsomhet for
snøskred. Alle områdene som er omfattet av slik aktsomhet skal reguleres før utbygging.
Bestemmelser til reguleringsplan skal sikre at risiko for skred blir nærmere utredet. For de fleste
områder kan en endring av avgrensing for utbyggingsområde være tilstrekkelig.
Et område ved Suvdalsskardslia (F6) viser et område som ligger svært nær utløpsområde for
steinsprang. Før området bygges ut bør det gjøres mer omfattende undersøkelser som
dokumenterer at utbygging ikke medfører fare. Det bør i den sammenheng vurderes hvorvidt
området generelt er egnet til utbygging fordi det omkring fritidsbebyggelse alltid vil være mye fri
ferdsel i naturen. Dersom man tilrettelegger i et område der det er fare for steinsprang, kan dette
medføre hendelser med alvorlige konsekvenser. Det er lagt inn hensynssone for ras- og skred i
plankartet H-310 der dette er identifisert.

8.5.3 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
Det er vurdert slik at det er mindre sannsynlig for at skredhendelser vil inntreffe, men dersom det
skulle skje, kan konsekvensene medføre alvorlig skade. Det er derfor grunn til å følge dette opp for
å redusere risiko for hendelser som kan få store, negative konsekvenser for liv og helse.
Konsekvensene er derfor satt til alvorlig. Når det gjelder det flomutsatt område (F1) vil faren i
første rekke være knyttet til skade på materielle verdier. Konsekvensen er derfor satt til mindre
alvorlig. Det er vurdert som sannsynlig med flomfaren på grunn av klima endringer hvor det
fremover er varslet mer ekstrem nedbør.
Konsekvens
Sannsynlighet

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

F9, F1
(snøskred)

F6

Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig

F4, F1 (flom), F4

Lite sannsynlig
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9 Konsekvensutredning
Ifølge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn utredes for konsekvenser for miljø og samfunn. Kommuneplaner som foreslår nye
områder for utbygging, skal alltid utredes.
Dette kapitlet utgjør konsekvensutredning av planens samlede virkninger for miljø og samfunn. I
tillegg er i dette kapitlet konsekvensutredningen for de enkelte innspill til planen oppsummert.
Ettersom det KU for området for spredt utbygging har kommet til i ettertid er dette gjort i egen
prosess. Metodikken er langt på vei den samme.

9.1 Metode
9.1.1 Fremgangsmåte
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1491) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen av forslagets virkninger er som følger:
•Stor positiv virkning
•Positiv virkning
•Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
•Negativ virkning
•Stor negativ virkning

9.1.2 Data
KU-notatene baserer seg på kartlegging og andre data hentet fra de nasjonale databasene:
www.naturbase.no
www.skrednett.no
www.kulturminnesok.no
www.skogoglandskap.no
I tillegg er benyttet informasjon fra kommunens kartsider, informasjon fra kommunens
administrasjon, bakgrunnsinformasjon fra eksisterende kommunale planer, og kommunalt viltkart.

9.1.3 Kriterier
I konsekvensutredningen er følgende kriterier for miljø og samfunn vurdert. Hvert innspill består av
en vurdering av:
Miljøaspekter:
•
Støy og forurensing
Hvorvidt tiltaket vil medføre støy og forurensning på eksisterende byggeområder, natur evt. nye
beboere som flytter til området i forbindelse med tiltaket. Støy og forurensning fra trafikk er
inkludert her.
•
Vann og avløp
Kapasitet på vann- og avløpsnettet, og behov for tiltak og utredning på detaljnivå.
•
Landskap
Vurderingen tar utgangspunkt i NIJOS kartlegging av landskapsregioner (Puschmann 2005).
Drangedal hører inn under Landskapsregion 05: Skog- og heibygdene på Sørlandet. Vesentlige
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avvik og særegenheter ved landskapet er beskrevet og vurdert i forhold til generelle trekk ved
landskapsregionen.
•
Landbruk/skogbruk
En vurdering av landbruksjord og drift. Elementer som bonitet og terreng er vurdert.
•
Klima
Virkningene på klima handler på kommuneplannivå hovedsakelig og lokalisering. Avstand til
sentrum og Grenland, evt nærhet til arealer som skal betjenes av tiltaket er vurdert.
•
Friluftsliv/friområder
En gjennomgang av registreringer av friluftsliv i området. Virkning på 100- og 50- metersbelte
langs vassdrag inngår i vurderingen.
•
Naturmiljøet
En gjennomgang av de nasjonale databasene med oversikt over registreringer av naturverdier.
•
Vilt
Vurderingen tar utgangspunkt i kommunens viltkart. Barrierer i trekkruter eller berøring av viktige
viltområder vurderes.
Samfunnsaspekter:
•
Kommunal økonomi
En overordnet vurdering av tiltakets virkning på kommunens økonomi i et langsiktig perspektiv
(20-50 år). Temaet er vurdert i forhold til kommunens lovpålagte tjenester.
•
Steds- og kommuneutvikling
En vurdering av tiltakets virkning i forhold til kommunens overordnede mål om styrking av
grensene og sentrum.
•
Barn og unge
En vurdering av tiltakets virkning på områder av viktighet for barn og unge. Barriereeffekter og
virkning på spesielt viktige områder som skoler, idrettsanlegg m.m.
•
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling
En vurdering av tiltakets virkninger på trafikkbildet og trafikkavvikling herunder myke trafikanter.
•
Kulturmiljø og kulturminner
En gjennomgang av kulturminnesøk for å sjekke områder mot registrerte kulturminner.
•
Attraktivitet
Nærings- og boligområder vurderes for sin attraktivitet for bedrifter og beboere.

9.2

Utredning av de enkelte innspill

I forbindelse med denne revideringen av kommuneplanen er det kun nye forslag til arealendringer
som utredes. Fremtidige byggeområder (bolig, fritidsbolig og næring) i gjeldene plan (2003-2014)
utredes ikke på nytt denne gang.
For hvert innspill er det laget et eget utredningsark som følger som vedlegg til denne planen.
Samlet vurdering og anbefaling
Kriteriene over ligger til grunn for den samlede vurderingen av innspillet. For fullstendig
konsekvensutredning se vedlegg.
Anbefaling
Grønn farge betyr at innspillet anbefales tatt inn i planen
Gul farge betyr at innspillet bør justeres for å tas inn i planen
Rød farge betyr at innspillet ikke tas inn i planen
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KU-MATRISE
Innspill
Nr.
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Part

Sted

ANBEFALING

Halvor
Vrålstad

Store Djupsonsfjell

Tas med i
kommunedelplan

Erling
Vrålstad
Olav
Vrålstad
Olav
Vrålstad
Olav
Vrålstad
Helge Lia

Utvidelse av område H1 fra
forrige plan.
Bjorvann –Fiskevann
Utvidelse av område H4 fra
forrige plan
Fjellmannmyr syd
Suvdalsskarslia
Masseuttak ved Fantedalen
Lia

Utvidelse av H14 fra forrige plan
Helge Lia

Lia -

Utvidelse av H15 fra forrige plan
Hans Lia
Terje
Gautefall
Olav
Vrålstad
Åsulv
Vrålstad
Olav
Gautefall
Olav
Vrålstad

Stebekken
Reduksjon av areal av H19 fra
forrige plan
Hellheia
Samling av H7 og H9 fra forrige
plan og endre arrondering
Laukfjell
Sveigane
Søliane
Sandvassliene

Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan

Nr i plan

F10

F5
F9
F6
MU
F2

Tas med i
kommunedelplan

F3

Tas med i
kommunedelplan

F4

Tas delvis med i
kommunedelplan,
områdene samles
ikke
Tas med i
kommunedelplan
Tas ikke med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan

F8

F1
F11
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10 Vedlegg
•
•
•
•

VA-plan for Gautefallheia
KU med ROS vurderinger for det enkelte innspillsområde
Vurdering av naturmangfold for utbyggingsområder i Laukfjellområdet og Lia området
Notat – innspill til offentlig ettersyn med kommentarer
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