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Sommeren 2016
Mye av tiden i sommer har gått med til arbeid 
med prosjektet “Et sprekere Gaustaområde”. 

Utover det har vi laget ny skiltplan som følger 
nasjonal standard. Disse skiltene er bestillt og 
produsert, og vil bli satt ut i løpet av vinteren.

Det arbeides med  muligheter for nye fjell- 
løyper og andre forbedringer av løypenettet. 
Dette er en pågående prosess som involverer 
både grunneiere, kjentfolk i området og GKT.

GAUSTA-KVITÅVATN Turistservice     

NYHETSBREV      Desember      2016

Julen nærmer seg og en ny skisesong står for døren!
Etter en optimistisk start på skisesongen med over 50 cm snø i november, kom mildværet å tok et godt innhogg i 
snømengen. Vi rakk å kjøre igjennom mesteparten av løypenettet, men det bød på utfordringer med en del åpne 
bekker, myrer og manglende trygg is på Kvitåvatn.
Uansett så har det gitt et godt grunnlag, og det skal ikke mye nysnø til før vi kan tilby et godt produkt. 

Denne høsten gir oss på lik linje med fjoråret, tydelige hint om fremtiden, og utfordringene mildere høst og 
kortere vintre byr på. Vi må tilrettelegge bedre for å kunne ta vare på, og utnytte den snøen som kommer. Det 
betyr i korte trekk jevnt og tørt underlag i løypene.  Det er akkurat dette prosjektet “Et sprekere Gaustaområde” 
jobber for i tillegg til gode sommerturveier.
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God jul og
              godt nyttår!

Status på prosjektet “Et sprekere Gaustaområde”
Etter innspill fra både utbyggere og noen hytte-eiere har fase 1 blitt noe endret fra første utkast. 
Første fase vil nå knytte hele området sammen fra Hovdestaul  i vest til Vatnedalen i øst. I tillegg legges det en 
trasé fra Brendstaul og inn til hovedtraseen. Det vil si at vi bygger turvei på i overkant av 6 km. i fase 1.

Traseer:
Fase 1: inntegnet i sort. Turvei i 3,5 m bredde og lys
Fase 2: Inntegnet i rødt. Turvei i 3,5 m bredde

Alle tall i 1000 Status Mål
Tippemidler*    4.200     4.200
Kommunen    1.500     1.500
Fond**           0     2.500
Bedrifter    2.800     3.000
Hytte/leiligheter***    1.600     2.600
SUM  10.100   13.800

*      Igangsetting av prosjektet forutsetter positiv behandling av tippemiddlesøknaden.  Denne får vi svar på 
        i mai 2017
**    Det er søkt i følgende fond:      Sparebankstiftelsen DNB. Beløp 1.000.000.- Vi har fått avslag på søknaden
            Gjensidigestiftelsen.            Beløp 1.500.000.- svar kommer rett før jul

***  Det har vært en stor oppgave å nå fram til alle hytte/leilighetseiere, og vi ser at det er en del 
        ufullstendige adresselister rundt i foreningene. Hvis du ikke har hørt noe om prosjektet eller ikke fått     
        anmodning om å bidra, så ta kontakt med din velforening. Det er viktig at alle som ønsker å bidra til   
        prosjektet får mulighet til det!

FINANSIERINGSPLAN



Det er lagt ned en stor mengde dugnad fra arbeidsgruppa på hovedsakelig 6 personer.  I overkant av 1000 
dugnadstimer siden oppstarten i 2014, og de har gått med til å jobbe fram finansieringsmodeller, samtaler 
og avtaler med grunneiere, velforeninger, alle bedrifter i Gaustaområdet og øvrige bedrifter i Tinn, som var 
naturlig å ta med. 

SØKNAD OM TIPPEMIDLER
Tippemiddelsøknad ble sendt inn for fase 1 i november 2016. 

BRUKSRETTAVTALE MED GRUNNEIERNE
Avtale med alle berørte grunneiere er signert og på plass.

FINANSIERING
I og med at fase 1 har blitt noe større en først tenkt, har også behovet for finansiering økt noe. Dette gjør at vi 
tar en større del i fase 1 , og at det blir mindre i fase 2 og 3.
Med denne traseen har fase 1 i prosjektet en kostnadsramme på ca. 14.000.000.- Dette må finansieres 
gjennom frivillige bidrag fra bedrifter, grunneiere, hytte eiere, utbyggere og øvrige som har interesse og drar 
nytte av denne verdiskapningen. I tillegg er det søkt midler fra Tinn kommune, Rjukan Næringsfond, tip-
pemidler, Gjensidigestiftelsen og  Sparebankstiftelsen.

Aktører i området og øvrig næringsliv:
Alle aktører i utbyggerforum, dvs. grunneiere, utbyggere og bedrifter i området ble forelagt en 
finansierinsplan basert på antall hytter, tomter, utleiesenger etc. Denne planen ble enstemmig vedtatt på 
møtet i Utbyggerforum i mai 2016. Her er oppsluttningen pr. desember 2016 på 93%
Videre har flere bedrifter i Tinn gitt oss økonomisk bidrag fordi verdiskapningen av dette prosjektet også gir 
de økt verdi i form av arbeidsplasser og økt omsetning.

Hytte/leilighetseiere:
Samtlige hytte/leilighetseiere skal via velforeningene ha blitt forespurt om et bidrag på kr. 3.000.- 
pr. hytte/leilighet for hver fase.  De fleste velforeninger hadde dette oppe på årsmøtet våren 2016, og de aller 
fleste var positive til å bidra til prosjektet. Pr. desember 2016 er det kun ca.60% av hytte/leilighetseiere som 
har betalt inn bidraget til fase 1 på kr. 3.000.- For å realisere prosjektet er det satt krav til bidrag på minimum 
80 % fra alle aktører.
På nyåret vil vi ta en runde til med velforeningene for å se hvordan vi kan få opp andelen på bidrag slik at vi 
forhåpentligvis kan sette spaden i jorden i 2017.

OPPSUMMERING
Vi ønsker å takke alle som har bidratt til prosjektet så langt, og vi er ikke i tvil om at dette er en riktig satsning 
for alle som bruker området. Det har vært og er en stor jobb for lederene i de forskjellige vellene, og vi setter 
stor pris på den innsatsen som er gjort så langt.  

Samtidig så mangler det fortsatt noe på finansieringssiden og håper alle ser nytten av den jobben vi skal i 
gang med. Det er viktig at alle som får glede av denne satsningen også er med å bidrar. 
Har du av en eller annen grunn ikke fått anmodning om innbetaling til prosjektet, eller ikke fått ordnet med 
det, så er det ikke for sent! Ta kontakt med din velforening å bli med! 

For mer informasjon om prosjektet, nøl ikke med å ta kontakt: 
britt@svartdal.com  tlf. 95156106
karianne@haakanesmaskin.no  tlf. 415 06 638
Med ønske om en god jul og en flott vintersesong!
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Med vennlig hilsen,
på vegne av Styret i Gausta –Kvitåvatn Turistservice
Britt Svartdal og 
Christian Ferner


