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Tips 

Bruk av tekst i sirkel grupperer 

innhold og gjør at titler i toppen 

ikke trenger å bli så lange. 

Budskapet blir mer tilgjengelig. 

Hvit sirkel er et foretrukket 

grafisk element på forsider. 

Fakta om befolkning, næring, 

opplæring, folkehelse, 

samferdsel, natur og miljø, og 

kultur og fritid 
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Kviteseid kommune 

 

Befolkning 
Selv om Kviteseid har hatt en oppgang i innbyggertallet de siste to årene, hadde kommunen 

en nedgang i folketallet med -1,8 % fra 1.1.2016 til 1.1.2020. Kommunen har over mange år hatt 

fødselsunderskudd, mens netto innenlandsk innflytting og nettoinnvandring har variert fra år til år.1 

Likevel så kan det synes som trenden er i ferd med å snu da kommunen har opplevd en 

befolkningsvekst på totalt 19 personer så langt i 2020. Sammen med Siljan, Tokke og Hjartdal har 

Kviteseid den laveste andelen innvandrere i regionen: omtrent 8 % av befolkningen. Det er flest 

innvandrere med bakgrunn fra Tyskland, Polen og Litauen.2 Alderssammensetningen i kommunene 

vil endre seg mye i årene som kommer. I 2050 vil 33 % av befolkningen være over 67 år ifølge 

hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving.3  

 
1 SSB tabell 06913 og 09588 
2 IMDi: Tall og statistikk 
3 SSB tabell 12882 

 

Befolkning 
2 422 per 

3.kvartal 2020 

Landareal 
623 km2 

Totalareal 
708 km2 

Byer/steder 

Kviteseid 

(administrasjons-

senter), samt 

bygdene Vrådal 

og Morgedal.   

https://www.ssb.no/statbank/table/06913
https://www.ssb.no/statbank/table/09588
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/
https://www.ssb.no/statbank/table/12882/
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Næring og arbeid 
I 2019 hadde Kviteseid 1 151 arbeidsplasser. 69 % av disse var i privat sektor, mens 31 % var i 

offentlig sektor.4 58 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Kviteseid. 12 % pendler til 

nabokommunen Seljord, etterfulgt av 5 % til Oslo, 4 % til Tokke og 3 % til Vinje.5 Kviteseid sentrum 

har blitt kalt Kviteseidbyen siden 1890-tallet. Det var åpningen av Telemarkskanalen, med sterkt 

økende trafikk av folk og gods langs vassdraget, som gjorde at det vesle tettstedet med bypreg 

vokste frem. Kviteseid har et variert arbeidsmarked fra bl.a. mindre trevarefabrikker til større 

verksteder/anleggsfirma, hoteller og videregående skole. Vest-Telemark næringspark har ca. 50 

kompetansearbeidsplasser og er klar for byggetrinn to. Nytt næringsareal i Brunkeberg like ved E134 

vil gi nye muligheter for nyetableringer. Jord- og skogbruk er viktig for kommunen (5 % av arbeids-

plassene i Kviteseid). Flest arbeidsplasser finner man imidlertid innen bygg- og anleggsvirksomhet 

(19 % av arbeidsplassene).6 SIVA-næringshagen Telemark næringshage er lokalisert i Kviteseid. De 

leverer etablererkontor på vegne av alle kommunene i Vest-Telemark, og driver med kompetanse-

megling for økt bruk av FoU-aktivitet i næringslivet. Reiseliv, bygg og anlegg, gründerskap, 

rekruttering og digitalisering er deres største fagfelt 

Opplæring 
Kommunen har tre grunnskoler med til sammen 228 elever.7 I kommunen ligger en kristen, 

privatdrevet videregående skole, Kvitsund gymnas. Skolen har rundt 150 elever fra hele landet, og 

de fleste bor på skolens internat. Blant ungdom bosatt i Kviteseid går de fleste på Vest-Telemark 

vidaregåande skule.  

Folkehelse 
Menn og kvinner i Kviteseid lever i snitt til de er henholdsvis 79,3 og 83,8 år. Dette er noe over 

fylkesgjennomsnittet. 8 Kommunen scorer ellers over fylkes- og landsgjennomsnittet på en rekke 

folkehelseindikatorer. Ungdataundersøkelsen viser at mange ungdommer trives i lokalmiljøet sitt, er 

fornøyd med helsa si og lever sunne og aktive liv.9 Kviteseid er også den kommunen i fylket med den 

laveste andelen barn i lavinntektsfamilier: 6,9 % av barn under 18 år mot landsgjennomsnittet på 

12,8 %.10 

Samferdsel 
E134 krysser Kviteseid. Riksveg 41 fra Kristiansand går gjennom administrasjonssenteret og møter 

E134 på Brunkeberg. Det går tilsammen 107 km fylkesvei og 52 m gjennom kommunen.11  

 
4 SSB tabell 07979 
5 SSB tabell 03321 
6 SSB tabell 07984 
7 Skoleporten 
8 Kommunehelsa statistikkbank 
9 Ungdata  
10 SSB tabell 08764 
11 SSB tabell 11845 

http://www.kviteseidbyen.no/
https://telemarknh.no/
https://kvitsund.vgs.no/
https://vest-telemark.vgs.no/
https://vest-telemark.vgs.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/07979
https://www.ssb.no/statbank/table/03321
https://www.ssb.no/statbank/table/07984/
https://skoleporten.udir.no/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/08764/
https://www.ssb.no/statbank/table/11845
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Natur og miljø 
Reiselivet er viktig for Kviteseid. Kviteseidbyen er en flott sommerdestinasjon med brygge, park, 

båtplasser og anløp av kanalbåtene Victoria og Henrik Ibsen som trafikkerer Telemarkskanalen. 

Vrådal er helårsreiselivsdestinasjon som er spesielt kjent for flott natur og turterreng. I tillegg til 

mange skianlegg, merka turstier og skiløyper har Vrådal et flott øylandskap der vannene Nisser 

og Vråvatn gir store muligheter til fisking, bading, padling og båtbruk. Veteranbåten Fram seiler 

charter på Nisser og Vråvatn der en blir sluset gjennom Nord-Europas høyestliggende 

slusesystem. Straand hotell i Vrådal med 125 rom har historie tilbake til 1864 da Kari og 

Olav Straand startet skysstasjon. Hotellet er en del av de historiske hoteller. I Vrådal ligger også 

mange av kommunens 1 110 hytter/fritidsbygninger.12  

Kultur og fritid 
Morgedal er kjent som den moderne skisportens vogge. Sondre Norheim ble født i Morgedal i 1825 

og han utviklet hælbinding og innsvingte ski som endret bruken av ski. I ettertid blir Sondre Norheim 

kalt den moderne skisportens far. Norsk Skieventyr, som er en del av Vest-Telemark museum, 

formidler historien til Sondre og lokal/nasjonal/internasjonal skihistorie. Kviteseid bygdetun fra 1907 

ligger ca. 5 km fra Kviteseidbyen og er et av de eldste museene i landet. Samlingen, som er en del av 

Vest-Telemark museum, formidler 12 ulike bygninger som er flyttet dit fra ulike gårder, blant 

annet Tveitloftet fra før svartedauden. Bygdetunet ligger rett ved Kviteseid gamle kirke som ble 

bygd rundt 1150 og er en av to steinkirker fra middelalderen i Vest-Telemark.  

Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Kviteseid kommune (for å velge 

kommune og kartlag, se brukerhjelp bak informasjonsknappen oppe i høyre hjørne).   

  

 
12 SSB tabell 05467 

Finn flere tall for din kommune 

på våre nettsider 

www.vtfk.no/statistikk 

Utarbeidet av analyseenheten 

Vestfold og Telemark + 

www.vtfk.no/om-regionen 

https://www.telemarkskanalen.no/
https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/telemark/vradal/
https://www.visittelemark.no/ting-a-gjore/veteranbaten-ms-fram-vradal-p530153
https://straand.no/
https://www.dehistoriske.no/destinasjoner/telemark-buskerud/hoteller/straand-hotel/
https://www.visittelemark.no/vest-telemark-museum/museum/norsk-skieventyr-i-morgedal-p1363173
https://www.visittelemark.no/vest-telemark-museum/museum/kviteseid-bygdetun-p530763
https://www.visittelemark.no/vest-telemark-museum/museum/kviteseid-gamle-steinkyrkje-p530233
http://tfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5747860171614dcdb46cb1f1df20ce21
https://www.ssb.no/statbank/table/05467/
http://www.vtfk.no/statistikk
https://www.vtfk.no/meny/om-regionen
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