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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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Tinn kommune 

 

Befolkning 
Folketallet i Tinn har sunket med -4,2 % fra 1.1.2016 til 1.1.2020. Kommunen har hatt 

fødselsunderskudd og netto innenlands fraflytting over mange år.1 Kommunen har særlig hatt stort 

flyttetap til Notodden, Kongsberg og Grenland de siste årene.2 Hadde det ikke vært for innvandring 

hadde nedgangen vært enda større. 11 % av befolkningen i Tinn er innvandrere, og flest har 

bakgrunn fra Somalia, Filippinene og Polen.3 Fram mot 2040 vil alderssammensetningen endre seg 

mye, med en nedgang i antall barn og unge, og en dobling av de over 80 år.4   

Næring og arbeid 
I 2019 hadde Tinn 2 638 arbeidsplasser. 65 % av disse var i privat sektor, mens 35 % var i offentlig 

sektor.5 Tinn er en egen bo- og arbeidsmarkedsregion, der hele 82 % av de sysselsatte i regionen 

 
1 SSB tabell 06913 og 09588 
2 Panda analyse 
3 IMDi: Tall og statistikk 
4 SSB tabell 12882 
5 SSB tabell 07979 

 

Befolkning 
5 617 per 

3.kvartal 2020 

Landareal 
1 848 km2 

Totalareal 
2 045 km2 

Byer/steder 

Rjukan 

(administrasjons-

senter), Miland, 

Mæl, Atrå, 

Austbygde, 

Tessungdalen og 

Hovin.   

 

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
https://www.ssb.no/statbank/table/07979
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også jobber i Tinn. Ingen andre kommuner i Vestfold og Telemark har så lav utpendling til andre 

kommuner.6 Gründeren Sam Eydes visjon om å «sette fossen til å gjøre nyttig arbeid for 

menneskene», var starten på det som skulle bli Hydro og et helt nytt industrisamfunn på Rjukan 

tidlig på 1900-tallet. På 1960-tallet overførte Norsk Hydro en økende andel av sin virksomhet til 

Porsgrunn. Industrien i Tinn preges i dag av kjemisk industri og verkstedindustri. Rjukan 

Næringspark huser blant annet Bilfinger industrial services, Scana Skarpenord og Nippon Gasas 

Norge AS. I kommunen drives også noe jord- og skogbruk, som gir grunnlaget for en viss trevare-

industri. Tinn kommune fikk omstillingsstatus i 2015, og ble tildelt omstillingsmidler fram til 

2020.  Bakgrunnen for tildelingen er kommunens særlige utfordringer etter nedleggelse av 

akuttfunksjonen og døgnbehandling på Rjukan sykehus. Disse utfordringene kommer i tillegg til 

nedleggelse av Hydros industrivirksomhet og bortfall av mange statlige arbeidsplasser.  

Tinn er Telemarks største og Norges sjuende største kraftkommune, med en gjennomsnittlig 

årsproduksjon på 3 114 gigawattimer (GWh) per 2016 fordelt på ni kraftverk. Fornybar energi er et 

viktig næringspotensial i Tinn. Green Mountain har etablert datasenter på industriområdet Svadde 

på Rjukan, og har tilgjengelig areal på 40 000 m2 som bygges ut fortløpende. Det er stor etterspørsel 

og rask vekst i dette markedet, og tilrettelagte arealer med etablert infrastruktur og tjenester er 

etterspurt. På Svadde planlegger Salmofarms å bygge et landbasert anlegg for oppdrettslaks. 

Reiseliv er hovedsatsingsområde for næringsutviklingen i kommunen, og kommunen vedtok ny 

reiselivsstrategi i 2018. Gaustatoppen, med over 100 000 besøkende årlig, og Rjukan-Notodden 

Industriarv, inkludert krigshistorien, er spydspissene i reiselivssatsingen. Tinn er Vestfold og 

Telemarks fjerde største hyttekommune etter Vinje, Larvik og Kragerø, med 3 406 fritidsboliger. 

Hyttebyggingen har økt med 22 % de siste 10 årene.7 Gaustablikk Høyfjellshotell, som i 1970 startet 

som en liten fjellstue, består i dag av hotell, leiligheter, skianlegg og betydelig hytteutbygging. 

Gaustaområdet bygges ut av flere aktører, og både grunneiere, utbyggingsaktører og kommunen  

har utbyggingsavtaler. Tinn har også en rekke turisthytter og fjellstuer.    

Opplæring 
Tinn har seks grunnskoler med til sammen 603 elever. Rjukan videregående skole har 207 elever 

fordelt på seks utdanningsprogram, herunder landslinje for natur og miljø.8 10. klasser i Tinn 

kommune er blant topp ti i landet når det kommer til trivsel. Hele 91 % trives i Tinn kommune. Det 

er best i fylket, hvor snittet er 85 %.9 Frafallet på videregående skole er også 5 % lavere enn både 

lands- og fylkessnittet på 15 %. 10 

 
6 SSB tabell 03321 
7 SSB tabell 05467 
8 Skoleporten 
9 Folkehelseprofil for Tinn 
10 Folkehelseprofil for Tinn 

 

http://www.rjukanparken.no/
http://www.rjukanparken.no/
http://www.rjukanparken.no/firma/bis-production-partner-as/
http://www.rjukanparken.no/firma/scana-skarpenord-as-2/
http://www.rjukanparken.no/firma/yara-praxair-as/
http://www.rjukanparken.no/firma/yara-praxair-as/
https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/regioner/tinn/
https://greenmountain.no/
https://industriarven.no/
https://industriarven.no/
https://gausta.com/no/
https://www.rjukan.vgs.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/03321
https://www.ssb.no/statbank/table/05467/
https://skoleporten.udir.no/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
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Folkehelse 
Menn og kvinner i Tinn lever i snitt til de er henholdsvis 77,7 og 82,7 år. Dette er noe lavere enn 

fylkesgjennomsnittet.11 Psykisk helse er en utfordring i Tinn slik som mange andre steder. I 

ungdataundersøkelsen i 2018 oppga 21 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske 

plager.12 Kommunen har også store utfordringer med barnefattigdom. 17 % av barn under 18 år bor 

i lavinntektsfamilier, godt over landsgjennomsnittet på 12,8 %.13 

Samferdsel 
Fylkesvei 37 går fra Kongsberg via Gransherad på vestsiden av Tinnsjøen gjennom Rjukan til Rauland 

og Vinje der den møter E134. Tinn har to vinterstengte veier: fra Svineroi til Tuddal over Gaustaråen, 

og fra Tessungdalen i Tinn til Imingfjell turistheim i Uvdal. Årsaken til vinterstengt vei over Imingfjell 

er hensynet til villreinen som har sine beiteområder sørøst for veien.  

Natur og miljø 
Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter for 

Hardangervidda nasjonalpark, og er samlokalisert med Norsk villreinsenter sør. Villreinsenteret har 

ansvar for villreinregionen sør for Sognefjorden, og er et av to norske villreinsenter med mål om å 

fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.  

Kultur og fritid 
Rjukan- Notodden Industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2015. Det er store 

muligheter for å få til økt verdiskaping og attraktivitet for reiseliv, næringsliv og bosted knyttet til 

verdensarvstatusen, men det er også utfordringer i skjæringspunktet bruk og vern. Kommunen har 

mange attraksjoner, slik som Gaustabanen (inne i Gaustatoppen), Krossobanen (gondolbane fra 

Rjukan til Hardangervidda), Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork og Rjukanbanen med 

jernbanefergene DF Ammonia og MF Storegut.  

Rjukan radio er en aktiv og veldrevet lokalradio som leverer lokale nyheter spredt utover tre daglige 

sendinger. Foruten å være radio for Tinn kommune er Rjukan radio også lokalradio for Hjartdal 

kommune.14 Rjukan radio har vært en lokal kulturbærer siden 1987. 

Ved Tinnsjøen finnes også et lite munkekloster som inntil september 2020 ble ledet av “Robert 

Munk”. Robert K. Anderson ble født i USA i 1932, men kom til Norge i 1967 for å leve et eneboerliv. 

Han slo seg tilslutt ned ved Tinnsjøen i 1977. I 1996 kom munken Serafim og i 2009 kom Miikael, 

begge fra Estland. De bor nå i hver sin eneboerhytte, og driver klostret og den lille kirken videre.15 

 
11 Kommunehelsa statistikkbank 
12 Ungdata  
13 SSB tabell 08764 
14 Radio Rjukan 
15 Dei kvite kyrkjene 

http://hardangerviddanasjonalparksenter.no/
http://nvs.villrein.no/
https://industriarven.no/
https://www.gaustabanen.no/
http://www.krossobanen.no/
https://nia.no/
https://nia.no/rjukanbanen/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/08764/
https://radiorjukan.no/om-oss/
https://www.kvitekyrkjer.no/
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Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Tinn kommune (for å velge kommune 

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

  

Finn flere tall for din kommune 

på våre nettsider 

www.vtfk.no/statistikk 

Utarbeidet av analyseenheten 

Vestfold og Telemark + 

www.vtfk.no/om-regionen 

http://tfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5747860171614dcdb46cb1f1df20ce21
http://www.vtfk.no/statistikk
https://www.vtfk.no/meny/om-regionen
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Vestfold og Telemark fylkeskommune  

vtfk.no 

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 

Besøksadresser: Fylkesbakken 10, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg 

Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no 


