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Varsel om igangsetting av 

detaljreguleringsplan Solcelleanlegg Tinn 

Austbygd, PlanID 6110 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av 

detaljregulering Solcelleanlegg Tinn Austbygd, planId 6110. Planområdet omfatter 

eiendommene gnr./bnr. 11/4 og 11/10 som ligger i Tinn i Austbygd rett nord for 

Sandviken camping og tett inntil Fv. 364 - Austbygdveien. Planområdet utgjør til 

sammen om lag 8,5 daa. I dag omfatter planområdet et lagerbygg med vaskehall og 

kontorer samt en trafo i eget bygg. Lagerbygget og trafoen er omsluttet av dyrka 

mark (grasproduksjon). Nærmeste nabo i øst er Sandviken camping.  På motsatt side 

av Austbygdveien er det et boligfelt. Boligfeltet ligger vesentlig høyere i terrenget 

enn «elvesletta» nede ved Sandviken.  På kartet under vises avgrensingen av 

planområdet som her varsles. 

 

Først og fremst er formålet med planen å legge til rette for oppføring av et 

bakkemontert solkraftanlegg (PV-anlegg) på eiendom gnr./bnr. 11/4 i Tinn i Austbygd 

som i dag er landbruksmark. På lang sikt er det ønskelig å sikre muligheter for 

eksisterende og evt. fremtidig næringsutvikling for eiendom gnr./bnr. 11/10 som 

ligger inntil og som i dag er nyttet til dette formålet. Planen har som intensjon at 

fremtidig solkraftanlegg kan tilbakeføres til landbruksformål om denne virksomheten 

avvikles. 

 

 

 

 

Til berørte grunneiere, hjemmelshavere og festere 

samt offentlige instanser og andre høringsparter                                                                                  

 

Kongsberg, 27.04.2021 

Vår ref.  631752-01 
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Området omfattes av reguleringsplan 6101 (vedtatt 08.03.1989), hvor eiendom 11/4 

er regulert til «jordbruksområde J3» og hvor eiendom 11/10 er regulert til «Tekniske 

Anlegg». I gjeldende kommuneplan for Tinn kommune (vedtatt 24.06.1999) er 

arealet avsatt til næringsformål.  

 

 

 

Det vurderes å ikke være behov for planprogram og konsekvensutredning, jamfør 

plan- og bygningsloven § 14 og forskrift om konsekvensutredninger.  

 

I forbindelse med varsel om oppstart legges utkast til plandokumenter ved varselet. 

Det er særlig ønsket innspill på reguleringsbestemmelser og forhold til bledning som 

er omtalt i planbeskrivelsen kap. 7.2. 

 

Det er mulig å ta hensyn til evt. bledning av bilister på følgende måte: 
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• Kreve etablering av en vegetasjonsskjerm mot vegen før etablering av 

solkraftanlegget, (men utenfor regulerte frisiktsoner) som et «føre-var- 

prinsipp». Likevel kan noe refleksjon slippe gjennom. Det vil også bety en 

kostnad /og et arealbeslag som man ikke vet om er nødvendig. 

• Krav om nærmere kartlegging av refleksjon ved igangsettelsestillatelse. 

• Tillate etablering av solkraftanlegg, men kreve tiltak dersom man får 

innrapportert uheldig blending. 

 

Planarbeidet utføres av Asplan Viak på vegne av Tinn Energi og Fiber AS. Innspill og 

spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak v/Ingvild Johnsen Jokstad, telefon 

918 18 086 eller ingvildj.jokstad@asplanviak.no innen 28.05.21. 

Referat fra oppstartsmøte, planinitiativ samt utkast til plankart, planbestemmelser, 

planbeskrivelse og ROS-analyse er tilgjengelig på www.asplanviak.no under 

«Høring/Kunngjøring».  

 

Med vennlig hilsen 

Asplan Viak AS 

Ingvild Johnsen Jokstad 
Landskapsarkitekt 

Telefon 91818086 

E-post ingvildj.jokstad@asplanviak.no 
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