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Rullering av KDP Rukkemo / Torvetjønn - 2. gongs handsaming og 
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Dokument i saka  
Gjeldande kommunedelplan Rukkemo – Torvetjønn 
Kommunal planstrategi 
Fyrste gongs handsaming av framlegg til KDP Rukkemo - Torvetjønn, 08.12.2021 
 
Bakgrunn 
Plan – og miljøutvalet vedtok 08.12.2021, sak 21/174, at framlegg til KDP for Rukkemo - 
Torvetjønn kunne sendast ut på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i medhald av pbl §11 - 
14. 
 

 

 

Vinje kommune 
Plan, økonomi og bærekraft 

 

 
Arkivkode:     20160009 
Saksnr.:   2022/45-99 
Sakshands.: Turid Opsund 
Dato:       02.05.2022  



 
Lysing og brev med høyring / offentleg ettersyn vart sendt ut 19.12.2021, med frist for merknader 
01.03.2021.  
 
Det vart arrangert ope møte i Rauland 10.02.2022. Møtet vart i tillegg sendt live og det var høve til 
å stille spørsmål via e-post for dei som ikkje var til stades.  
 
Det er kome 79 merknader innan fristen. Desse er referert i eige vedlegg (vedlegg 7) og lagt ut på 
kommunens postlister, for dei som ynskjer å lese alle innspel. Det ligg føre motsegn frå 
Statsforvaltaren og Fylkeskommunen.  
 
Motsegn:  
Vestfold og Telemark fylkeskommune:  
 

 
 
Motsegn: 
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark:  
 

 
 
 
Det har vore eit stort engasjement knytt til arbeidet med rullering av KDP Rukkemo – Torvetjønn.  
På bakgrunn av innspel som er kome under høyring og offentleg ettersyn er det gjort ei revidering 
av alternativ 3 (vedlegg 3 syner endringane, areal som er markert med raudt er teke ut). 
Endringane som er gjort vert vurdert til å vere av ein slik karakter at ein ny runde med høyring og 
offentleg ettersyn ikkje er naudsynt. Det reviderte framlegget vert nå lagt fram til 2. gongs 
handsaming. Etter andre gongs handsaming vert vedteke framlegg sendt til Statsforvaltar og 
Fylkeskommune for vurdering av motsegn. Dersom motsegna vert trekt, vil framlegget bli lagt fram 
for kommunestyret 16. juni.  
 
I vedlegg ligg planomtale og føresegner med tekst markert i farger, dette for at endringane skal 
vere enklare å sjå. Dokumenta vert ferdig stilt etter endeleg vedtak.  
 
 
 
 



Vurdering 
Hovudgrep 
På bakgrunn av alle merknader som er kome inn til planarbeidet er framlegg til KDP revidert. 
Hovudgrep som er gjort i alternativ 4 er ein reduksjon av utbyggingspotensialet, det vert no lagt 
fram eit alternativ som legg til rette for etablering av kring 900 tomter (i dette er 750 ferdig regulert) 
- i tillegg kjem fortetting. Det er gjort eit arbeid for å sjå på potensialet for fortetting. Dersom ein 
legg til grunn føringane i ny KDP (mellom anna for myr), vil potensialet for fortetting vere avgrensa. 
Dei fleste nye felt er tett utbygd og eventuell fortetting er mest relevant i dei gamle hyttefelta, noko 
som vil vere ein fordel då ein får revidert dei gamle reguleringsplanane i tråd med nytt lovverk, 
samt etablert ein betre infrastruktur.  
 
Villrein 
I høve villrein så er alpinområdet mot Brattefjell / Vindeggen justert i tråd med grense for villreinens 
leveområde (grense sett i 2016). Tilkomstløype ski frå Holtardalen til Silkedalen er fjerna, og det er 
lagt inn henvisning til arbeidet med kvalitetsnormen for Brattefjell / Vindeggen som skal vere ferdig 
i 2023, der det kan koma krav om tiltak som må gjennomførast. Det er og lagt klare føringar og 
rekkjefylgjekrav til etablering av 4 stk planfri kryssing veg-skiløype, som vil vere med på å 
kanalisere ferdselen i området endå betre. Desse planfrie kryssingane er sett på som sentrale for 
at det skal vere enklare å ta seg rundturar innanfor planområdet utan å krysse vegar.  
 
Det vart halde eit møte mellom Vinje kommune, Villreinsenteret og Villreinnemnd HV (Sjå referat 
vedlegg 6). Framlegg alternativ 4 for KDP R/T vart synt i møtet og det var semje om at utbygginga 
innanfor KDP – området i seg sjølv vil vere uproblematisk for villrein. Utfordingane kjem knytt til 
ferdsel inn i sårbare områder. Dette er eit overordna tema som kommunen ynskjer å sjå på i 
samband med rullering av kommuneplanens arealdel, og det er allereie forankra i planprogrammet. 
Det er sett i verk fleire tiltak innanfor planområdet for KDP R/T for å ta omsyn til mellom anna 
villrein. Det vert lagt til rette for store investeringar i høve å leggje til rette for ferdsel internt i 
planområdet. Alle stiar og løyper som er markert i og ut av planområdet er rundløyper som kjem 
attende inn i planområdet.  
 
Når det gjeld villrein, så er det også peika på trekkruter for villrein. Det er frå tidlegare av markert 
eit trekk tvers gjennom KDP Rukkemo – Torvetjønn. Dette trekket er ikkje lenger i bruk. Det er i 
dag eit område ved  Møsvasstangen, mellom KDP Rukkemo – Torvetjønn og kommunegrensa til 
Tinn der villrein har anledning til å trekke mellom HV og BV.  
 
H38: 
Det er framja motsegn mot område H38. Dette er eit ferdig regulert hyttefelt, der utbygging er i 
gang. Det er gjort ei justering i byggeområdet der det arealet som er sett av til LNF – område i 
reguleringsplanen også ligg som LNF – område i KDP. Området vart diskutert i møte med 
Villreinsenter og Villreinnemnd HV og det var semje om at dette feltet i seg sjølv ikkje var ei 
utfordring for villrein, så framt kommunen arbeider vidare med kanalisering i overordna planar. 
Kommunen meiner at den vedtekne reguleringsplanen må prioriterast framfor naturtypen i dette 
området. Det er viktig med omsyn til at det skal vere føreseieleg for grunneigarar som har 
godkjende reguleringsplanar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arealrekneskap: 
Det er utarbeidd eit arealrekneskap for å samanlikne arealføremål i eksisterande plan mot 
alternativ 3 og alternativ 4. (vedlegg 5). 
 
 

 
 
 
 
Utbyggingsavtaler og rekkjefylgjekrav: 
Dagens ordning for utbyggingsavtaler er basert på eit kontantbidrag til eit fond, utan at bidraget er 
knytt til konkrete tiltak. Lova sitt føremål med utbyggingsavtaler er at det skal vere eit verktøy for å 
realisere konkrete rekkjefylgjekrav. Dagens ordning er difor ikkje lenger ei aktuell løysing for KDP 
Rukkemo – Torvetjønn, (temaet er utdjupa i vedlegg 2).  
 
I KDP er det lagt inn rekkjefylgjekrav om 4 stk planfri kryssing (Rukkemo, Farhovd, Silkedalen og 
Heimvegli), samt nytt kryss til Holtardalen. Det er utarbeidd eit temakart som syner plassering av 
tiltaka og kva område som skal bidra til dei ulike tiltaka (vedlegg 1). 
 
Det er gjort eit vurdering av at dersom det skal byggast meir innanfor planområdet er det naudsynt 
å oppfylle desse rekkjefylgjekrava, enten ved å gjennomføre tiltaket eller inngå ei utbyggingsavtale. 
Det vil seie at rekkjefylgjekrav knytt til planfri kryssing og kryss i Holtardalen også gjeld ferdig 
regulerte tomter.  
 
For best mogleg trafikktryggleik og av omsyn til å leggje til rette for auka bruk av ski – og turløyper 
innanfor KDP – området ser Rådmannen det som viktig å få etablert 3 planfrie kryssingar over 
FV37, samt planfri kryssing ved Farhovdvegen. For å sjå til at det vil vere både mogeleg og 
realistisk å etablere desse tiltaka, så vil kommunen regulere naudsynt areal. Det vil då vere heimel 
for ekspropriasjon ved behov. 
 
Det er utarbeidd kostnadsoverlag for kvart av tiltaka. Til saman har dei 5 tiltaka ein grovt berekna 
kostnad på 68,2 mill eks mva (sjå vedlegg 4). Dette vil leggje grunnlag for ein finansieringsmodell 
som skal utarbeidast og vedtakast etter at KDP Rukkemo – Torvetjønn er vedteken.  
 



Finansieringsmodellen byggjer på rekkjefylgjekrav som er sett i KDP, samt ei vurdering i høve 
lovverket knytt til utbyggingsavtaler. Det vil bli gjort ei berekning av beløp ut i frå tal einingar som 
soknar til dei ulike tiltaka. Resterende beløp for å få gjennomført tiltaket skal kommunen bidra med. 
 
 
Konklusjon 
Rådmannen rår til at framlegg til KDP Rukkemo - Torvetjønn vert vedteken slik den er lagt fram, jf 
PBL §11 - 15. Vedteke framlegg vert sendt til statsforvaltaren og fylkeskommunen i høve motsegn. 
Vert motsegna trekt gjeng saka til endeleg vedtak i kommunestyret. 
 
 

Kommunestyret si handsaming av sak 46/2022 i møtet den 16.06.2022 

Røysting 
Framlegg frå SV v. Kari O. Tveito: 
Den vidare utbygginga av fritidsbustader i planområdet blir avgrensa til dei reguleringsplanane som 
alt er vedtekne, dvs. 750 tomter. 
  
Framlegg nr 1. frå KRF v. Bjørnar K. Christensen: 
F13 Holtardalen endrast frå blått til grønt LNV område § 11 - 7 nr.5. 
  
Framlegg frå Øystein Høgetveit: 
Pkt.1: F13 Holtardalen skal vere blått. 
  
Framlegg nr. 2 frå KRF v. Bjørnar K. Christensen: 
Føresegn 3.2, Fritids- og turistforemål, som rådmannens framlegg, uleiesengar kan regulerast inn 
ved F8, F8B, F10. 
  
Framlegg nr. 3 frå KRF v. Bjørnar K. Christensen: 
Føresegn pkt. 3.3.1. Fritiidsbustader i tilknyting til alpinanlegg og sentrale område med konsentrert 
utbygging, område H8, H11, H13, H14, H14B, H35B, H49, H50, H53. 
-maksimal storleik på kvar eining bør vere 70 - 100 m2 BRA som rådmannens opphavelege 
framlegg. 
  
Tilleggsframlegg frå SV v. Kari Omdal Tveito: 
Handsaminga av kommuneplanens arealdel må avklare rammene for den framtidige 
hytteutbygginga, både i dette planområdet og andre delar av kommunen, sett i ljos av 
konsekvensane for landbruk, lokalsamfunnet og naturmiljøet. 
  
Framlegg frå Liv Sigrun N. Midtun: 
Tabell for maks tal på uregulerte tomter pr. byggeområder vert lagt ved planføresegnene. 
(Låg som vedlegg til føresegnene til 1. gong sak). 
  
Røysting: 
Ein røysta fyrst over framlegget frå SV. Framlegget blei vedteke med 14 mot 11 røyster. 
Deretter røysta ein over framlegg nr 1 frå KRF. Framlegget falt med 6 mot 19 røyster. 
Framlegget til Høgetveit blei sett opp mot 1. punkt i framlegget frå plan- og miljøutvalet. 
Framlegget frå Høgetveit blei vedteke med 16 mot 9 røyster. 
Framlegget nr. 2 til KRF blei sett opp mot 2. punkt i framlegget frå plan- og miljøutvalet. 
Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei vedteke med 22 mot 3 røyster. 
Framlegget nr. 3 til KRF blei sett opp mot 3. punkt i framlegget frå plan- og miljøutvalet. 
Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei vedteke med 16 mot 9 røyster. 
Punkt 4. i framlegget til plan- og miljøutvalet går ut etter SV sitt framlegg blei vedteke. 
Så røysta ein over pkt. 5 i framlegget frå plan- og miljøutvalet. Framlegget blei vedteke med 16 mot 
9 røyster. 



Tilleggsframlegget frå SV blei vedteke med 18 mot 7 røyster. 
Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke med endringane som blei vedteke 
i dag. 
Framlegget til Midtun blei ikkje røysta over etter at kommunestyret vedtok framlegget til SV.  
  
Oversikt over røystinga: 
Framlegg frå SV - Vedtatt 

RØYSTA JA 14 RØYSTA NEI 11 

Senterpartiet (8/14) 

 Gunnar Haugo 

 Ane Killingtveit 

 Kjetil Nessæther 

 Bjørn Borgersen 

 Birgit Tveito 

 Asbjørg Øygarden Neset 

 Olav Nordstoga 

 Tor Mølster Byggland 

Sosialistisk Venstreparti (3/3) 
 Kari Omdal Tveito 

 Øystein Høgetveit (sett manuelt av 
Åse Ann K Slåtta) 

 Trond Arild Pedersen 

Høyre (1/2) 
 Bjørn Arne Lindskog 

Fremskrittspartiet (1/1) 
 Per Steffa Særen 

Kristelig Folkeparti (1/1) 
 Bjørnar Kalbach Christensen 

Senterpartiet (6/14) 
 Jon Rikard Kleven 

 Tone Edland 

 Nils Ole Lien 

 Liv Sigrun Nykos Midtun 

 Kjetil Midtgarden Vaagen 

 Aslak A Ofte 

Arbeiderpartiet (4/4) 
 Bertin Bjåen 

 Stine Johanna Haugen 

 Alf Seltveit 

 Øyunn Romtveit 

Høyre (1/2) 
 Arne Skogheim 

  
Framlegg frå KRF nr 1 - Falt 

RØYSTA JA 6 RØYSTA NEI 19 

Senterpartiet (1/14) 

 Tor Mølster Byggland 

Sosialistisk Venstreparti (3/3) 
 Kari Omdal Tveito 

 Øystein Høgetveit (sett manuelt av 
Åse Ann K Slåtta) 

Senterpartiet (13/14) 
 Jon Rikard Kleven 

 Tone Edland 

 Nils Ole Lien 

 Liv Sigrun Nykos Midtun 



RØYSTA JA 6 RØYSTA NEI 19 

 Trond Arild Pedersen 

Fremskrittspartiet (1/1) 
 Per Steffa Særen 

Kristelig Folkeparti (1/1) 
 Bjørnar Kalbach Christensen 

 Gunnar Haugo 

 Ane Killingtveit 

 Kjetil Nessæther 

 Kjetil Midtgarden Vaagen 

 Bjørn Borgersen 

 Birgit Tveito 

 Asbjørg Øygarden Neset 

 Olav Nordstoga 

 Aslak A Ofte 

Arbeiderpartiet (4/4) 
 Bertin Bjåen 

 Stine Johanna Haugen 

 Alf Seltveit 

 Øyunn Romtveit 

Høyre (2/2) 
 Arne Skogheim 

 Bjørn Arne Lindskog 

  
Framlegg frå plan- og miljøutvalet 1. punkt. mot Framlegg frå Høgetveit - Pkt. 1 - Framlegg 
frå Høgetveit - Pkt. 1 vedteke 

RØYSTA FRAMLEGG FRÅ PLAN- OG 
MILJØUTVALET 1. PUNKT. 9 

RØYSTA FRAMLEGG FRÅ HØGETVEIT - 
PKT. 1 16 

Senterpartiet (3/14) 

 Jon Rikard Kleven 

 Tone Edland 

 Nils Ole Lien 

Arbeiderpartiet (4/4) 
 Bertin Bjåen 

 Stine Johanna Haugen 

 Alf Seltveit 

 Øyunn Romtveit 

Høyre (2/2) 

Senterpartiet (11/14) 
 Liv Sigrun Nykos Midtun 

 Gunnar Haugo 

 Ane Killingtveit 

 Kjetil Nessæther 

 Kjetil Midtgarden Vaagen 

 Bjørn Borgersen 

 Birgit Tveito 

 Asbjørg Øygarden Neset 

 Olav Nordstoga 



RØYSTA FRAMLEGG FRÅ PLAN- OG 
MILJØUTVALET 1. PUNKT. 9 

RØYSTA FRAMLEGG FRÅ HØGETVEIT - 
PKT. 1 16 

 Arne Skogheim 

 Bjørn Arne Lindskog 

 Aslak A Ofte 

 Tor Mølster Byggland 

Sosialistisk Venstreparti (3/3) 
 Kari Omdal Tveito 

 Øystein Høgetveit (sett 
manuelt av Åse Ann K 
Slåtta) 

 Trond Arild Pedersen 

Fremskrittspartiet (1/1) 
 Per Steffa Særen 

Kristelig Folkeparti (1/1) 
 Bjørnar Kalbach Christensen 

  

 Framlegg frå plan- og miljøutvalet . 2 punkt. mot Framlegg frå KRF nr 2 - Framlegg frå 
plan- og miljøutvalet . 2 punkt. vedteke 

RØYSTA FRAMLEGG FRÅ PLAN- OG 
MILJØUTVALET . 2 PUNKT.     22 RØYSTA FRAMLEGG FRÅ KRF NR 2    3 

Senterpartiet (12/14) 

 Jon Rikard Kleven 

 Tone Edland 

 Nils Ole Lien 

 Liv Sigrun Nykos Midtun 

 Gunnar Haugo 

 Ane Killingtveit 

 Kjetil Nessæther 

 Kjetil Midtgarden Vaagen 

 Birgit Tveito 

 Asbjørg Øygarden Neset 

 Olav Nordstoga 

 Aslak A Ofte (sett manuelt av Åse 
Ann K Slåtta) 

Arbeiderpartiet (4/4) 
 Bertin Bjåen 

Senterpartiet (2/14) 
 Bjørn Borgersen 

 Tor Mølster Byggland 

Kristelig Folkeparti (1/1) 
 Bjørnar Kalbach Christensen 



RØYSTA FRAMLEGG FRÅ PLAN- OG 
MILJØUTVALET . 2 PUNKT.     22 RØYSTA FRAMLEGG FRÅ KRF NR 2    3 

 Stine Johanna Haugen 

 Alf Seltveit 

 Øyunn Romtveit 

Sosialistisk Venstreparti (3/3) 
 Kari Omdal Tveito 

 Øystein Høgetveit (sett manuelt av 
Åse Ann K Slåtta) 

 Trond Arild Pedersen 

Høyre (2/2) 
 Arne Skogheim 

 Bjørn Arne Lindskog 

Fremskrittspartiet (1/1) 
 Per Steffa Særen 

  

 Framlegg frå plan- og miljøutvalet . 3 punkt. mot Framlegg frå KRF nr 3 - Framlegg frå 
plan- og miljøutvalet . 3 punkt. vedteke 

RØYSTA FRAMLEGG FRÅ PLAN- OG 
MILJØUTVALET . 3 PUNKT     16 RØYSTA FRAMLEGG FRÅ KRF NR. 3     9 

Senterpartiet (7/14) 

 Jon Rikard Kleven 

 Tone Edland 

 Nils Ole Lien 

 Liv Sigrun Nykos Midtun 

 Kjetil Midtgarden Vaagen 

 Asbjørg Øygarden Neset 

 Aslak A Ofte 

Arbeiderpartiet (4/4) 
 Bertin Bjåen 

 Stine Johanna Haugen 

 Alf Seltveit 

 Øyunn Romtveit 

Sosialistisk Venstreparti (3/3) 
 Kari Omdal Tveito 

Senterpartiet (7/14) 
 Gunnar Haugo 

 Ane Killingtveit 

 Kjetil Nessæther 

 Bjørn Borgersen 

 Birgit Tveito 

 Olav Nordstoga 

 Tor Mølster Byggland 

Fremskrittspartiet (1/1) 
 Per Steffa Særen 

Kristelig Folkeparti (1/1) 
 Bjørnar Kalbach Christensen 



RØYSTA FRAMLEGG FRÅ PLAN- OG 
MILJØUTVALET . 3 PUNKT     16 RØYSTA FRAMLEGG FRÅ KRF NR. 3     9 

 Øystein Høgetveit (sett manuelt av 
Åse Ann K Slåtta) 

 Trond Arild Pedersen 

Høyre (2/2) 
 Arne Skogheim 

 Bjørn Arne Lindskog 

  

 Framlegg frå plan- og miljøutvalet pkt. 5 - Vedtatt 
RØYSTA JA 16 RØYSTA NEI 9 

Senterpartiet (9/14) 

 Jon Rikard Kleven 

 Tone Edland 

 Nils Ole Lien 

 Liv Sigrun Nykos Midtun 

 Ane Killingtveit 

 Kjetil Nessæther 

 Olav Nordstoga 

 Aslak A Ofte 

 Tor Mølster Byggland 

Arbeiderpartiet (4/4) 
 Bertin Bjåen 

 Stine Johanna Haugen 

 Alf Seltveit 

 Øyunn Romtveit 

Høyre (2/2) 
 Arne Skogheim 

 Bjørn Arne Lindskog 

Fremskrittspartiet (1/1) 
 Per Steffa Særen 

Senterpartiet (5/14) 
 Gunnar Haugo 

 Kjetil Midtgarden Vaagen 

 Bjørn Borgersen 

 Birgit Tveito 

 Asbjørg Øygarden Neset 

Sosialistisk Venstreparti (3/3) 
 Kari Omdal Tveito 

 Øystein Høgetveit (sett 
manuelt av Åse Ann K 
Slåtta) 

 Trond Arild Pedersen 

Kristelig Folkeparti (1/1) 
 Bjørnar Kalbach 

Christensen 



  

 Tilleggsframlegg frå SV - Vedtatt 
RØYSTA JA 18 RØYSTA NEI 7 

Senterpartiet (10/14) 

 Jon Rikard Kleven 

 Nils Ole Lien 

 Gunnar Haugo 

 Ane Killingtveit 

 Kjetil Nessæther 

 Kjetil Midtgarden Vaagen 

 Bjørn Borgersen 

 Birgit Tveito 

 Asbjørg Øygarden Neset 

 Tor Mølster Byggland 

Arbeiderpartiet (3/4) 
 Bertin Bjåen 

 Stine Johanna Haugen 

 Øyunn Romtveit 

Sosialistisk Venstreparti (3/3) 
 Kari Omdal Tveito 

 Øystein Høgetveit (sett manuelt av 
Åse Ann K Slåtta) 

 Trond Arild Pedersen 

Fremskrittspartiet (1/1) 
 Per Steffa Særen 

Kristelig Folkeparti (1/1) 
 Bjørnar Kalbach Christensen 

Senterpartiet (4/14) 
 Tone Edland 

 Liv Sigrun Nykos Midtun 

 Olav Nordstoga 

 Aslak A Ofte 

Arbeiderpartiet (1/4) 
 Alf Seltveit 

Høyre (2/2) 
 Arne Skogheim 

 Bjørn Arne Lindskog 

  

 Framlegg PLM - Planen med endringer frå i dag - Samrøystes vedteke 
 
 

Vedtak 
Plan – og miljøutvalet vedtek Kommunedelplan for Rukkemo – Torvetjønn, jf PBL § 11 – 15 med 
desse endringane:  
Den vidare utbygginga av fritidsbustader i planområdet blir avgrensa til dei reguleringsplanane som 
alt er vedtekne, dvs. 750 tomter. 
1. F13 Holtardalen skal vere blått. 



2. I pkt. 3.2 i føresegnene kan utleigesenger regulerast inn ved Rauland Skisenter i tillegg til ved 
F8, F8B og F10. 
3. I føresegnene pkt. 3.3.1 endrast 70 - 100m2 BRA til 130 BYA for frittståande einingar. 
Leilighetar kan byggjast innanfor 70 - 100 m2 BRA. 
4. Administrasjonen utarbeider ei ordning for kompensering til grunneigarane som held grunn til 
løyper, ved hjelp av infrastrukturfondet. 
5. Handsaminga av kommuneplanens arealdel må avklare rammene for den framtidige 
hytteutbygginga, både i dette planområdet og andre delar av      kommunen, sett i ljos av 
konsekvensane for landbruk, lokalsamfunnet og naturmiljøet. 
 
 
________________________________________________________________________ 

Plan- og miljøutvalet si handsaming av sak 70/2022 i møtet den 25.05.2022 

Røysting 
Framlegg frå Nils Johan S. Garnes og Birgit Tveito: 
Den vidare utbygginga av fritidsbustader i planområdet blir avgrensa til dei reguleringsplanane som 
alt er vedtekne, dvs. 750 tomter. 
  
Tilleggsframlegg frå Nils Johan S. Garnes: 
Handsaminga av kommuneplanens arealdel må avklare rammene for den framtidige 
hytteutbygginga, både i dette planområdet og andre delar av kommunen, sett i ljos av 
konsekvensane for landbruk, lokalsamfunnet og naturmiljøet. 
  
1. Endringsframlegg frå Alf Seltveit: 
F13 Holtardalen blir endra frå blått til gult område. 
  
2. Endringsframlegg frå Alf Seltveit: 
I pkt. 3.2 i føresegnene kan utleigesenger regulerast inn ved Rauland Skisenter i tillegg til ved F8, 
F8B og F10. 
  
3. Endringsframlegg frå Alf Seltveit: 
I føresegnene pkt. 3.3.1  endrast 70 - 100m2 BRA til 130 BYA for frittståande einingar. Leilighetar 
kan byggjast innanfor 70 - 100 m2 BRA. 
  
Endringsframlegg frå Tone Edland: 
Felt H55 går ut. 
Antal tomter vert lagt som ei utviding av felt H29 dersom det vert godkjent etter høyring. 
Dersom høyringssvar er negativ til ei slik utviding vert felt H55 oppretthalde. 
  
Tilleggsframlegg frå Liv Sigrunn Nykos Midtun: 
Administrasjonen utarbeider ei ordning for kompensering til grunneigarane som held grunn til 
løyper, ved hjelp av infrastrukturfondet. 
  
Røysting: 
Framlegget til Garnes og Tveito blei sett opp mot rådmannens framlegg. Framlegget til Garnes og 
Tveito fall med 2 mot 5 røyster. 
Tilleggsframlegget til Garnes fall med 2 mot 5 røyster. 
Fyrste endringsframlegg frå Alf Seltveit blei vedteke med 4 mot 3 røyster. 
Andre endringsframlegg frå Alf Seltveit blei samrøystes vedteke. 
Tredje endringsframlegg frå Alf Seltveit blei samrøystes vedteke. 
Så røysta ein over endringsframlegget til Tone Edland. Endringsframlegget blei vedteke med 6 mot 
1 røyst. 
Deretter røysta ein over tilleggsframlegget til Liv Sigrun Nykos Midtun. Tilleggsframlegget blei 
vedteke med 5 mot 2 røyster. 



  
 
 

Vedtak 
Plan – og miljøutvalet vedtek Kommunedelplan for Rukkemo – Torvetjønn, jf PBL § 11 – 15 med 
desse endringane:  
1. F13 Holtardalen blir endra frå blått til gult område. 
2. I pkt. 3.2 i føresegnene kan utleigesenger regulerast inn ved Rauland Skisenter i tillegg til ved 
F8, F8B og F10. 
3. I føresegnene pkt. 3.3.1 endrast 70 - 100m2 BRA til 130 BYA for frittståande einingar. 
Leilighetar kan byggjast innanfor 70 - 100 m2 BRA. 
4. Felt H55 går ut. Antal tomter vert lagt som ei utviding av felt H29 dersom det vert godkjent etter 
høyring. Dersom høyringssvar er negativ til ei slik        utviding vert felt H55 oppretthalde. 
5. Administrasjonen utarbeider ei ordning for kompensering til grunneigarane som held grunn til 
løyper, ved hjelp av infrastrukturfondet. 
  
Saksordførar: Liv Sigrunn Nykos Midtun 
 
 
________________________________________________________________________ 
Rådmannens framlegg til vedtak 
Plan – og miljøutvalet vedtek Kommunedelplan for Rukkemo – Torvetjønn, jf PBL § 11 – 15. Saka 
går til Kommunestyret for endeleg vedtak.  
 
 
Saksframlegg er godkjent av plan- og økonomisjef, Gry Åsne Aksvik 17.05.2022.   
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