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Oppdragsnavn: Brendstaul Detaljregulering 
Oppdragsnummer: 620414-01 
Utarbeidet av:  Sissel Mjølsnes 
Dato: 12.04.2019 
Tilgjengelighet:  Åpen 

Planinitiativ reguleringsplan Brendstaul 
 

Planinitiativet er utformet i henhold til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven § 12-1, og redegjør nærmere for ønsket regulering. 

1. FORMÅL 

Formålet med planarbeidet er å legge grunnlaget for en helhetlig utvikling av Brendstaulområdet 
innenfor kommunedelplanen Gausta-Rjukan og bygge opp under alpin- og reiselivsdestinasjonen i 
området. 

2. PLANOMRÅDET OG AVGRENSING AV PLANEN 

Planområdet tar utgangspunkt i utbyggingsområdene H15, H18, H19, H20 og deler av N1-A i 
kommunedelplanen Gausta - Rjukan på eiendommen gnr 120, bnr 378. I tillegg vil hele eller deler av 
allerede delvis utbygde områder D3 og D5 inngå i reguleringsplanen. Området skal utvikles av 
Gaustatoppen Eiendomsutvikling AS etter avtale med grunneierne. 

Området består av flere delområder som det er ønskelig å se i sammenheng for å legge grunnlaget 
for en helhetlig utvikling av Brendstaulområdet både med tanke på atkomst, utbyggingskonsept og 
fjernvirkning. Flere av delområdene henvender seg mot Vestfjorddalen/Rjukan, og 
kommunedelplanen Gausta - Rjukan stiller derfor også krav i forhold til en samlet vurdering av 
områdene: 

«Der utbyggingsområdene har henvendelse mot Rjukan og Vestfjorddalen (spesielt områdene 
H15, H18, H19, H20, H29, H34 og S1) skal utforming gjøres med stor vekt på en positiv visuell 
samhandling mellom områdene.» 

Samtidig som det er ønskelig å se helhetlig på områdene, utgjør de til sammen et stort areal hvor 
utbyggingen vil gå etappevis over flere år. Det er derfor ikke tatt endelig stilling til hvorvidt den 
juridisk bindende reguleringsplanen som utarbeides nå skal omfatte hele området, eller avgrenses til 
en del/deler av det.  

Kartet under viser ytre avgrensing av området som ses i sammenheng og utredes samlet med tanke 
på atkomst, utbyggingskonsept, fjernvirkning med mer. Den endelige avgrensingen av juridisk 
bindende plan vil bli gjort som del av planarbeidet, og kan bli avgrenset til en del/deler av området.  

Den ytre avgrensingen av planområdet har med seg en del av Svineroivegen fordi det er ønskelig å se 
på en mulighet for atkomst til nedre del av området herfra.  

Mellom område H18 og Kvitåvatnvegen er det i kommunedelplanen avsatt et landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF-område). Området ligger sentralt, og deler av det ligger også terrengmessig godt 
til rette for utbygging. I planarbeidet vil det derfor bli sett nærmere på et forslag om å endre dette 
fra LNF til utbyggingsformål. Dette har også sammenheng med at høyspentledningen som går 
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gjennom området beslaglegger et større areal enn det som framgår av kommunedelplanen: Utover 
de sikkerhetsavstandene nettselskapet angir (19 m fra senter av hver ledningstrasé) er det ønskelig å 
legge inn en større buffer til høyspentledningen av hensyn til både stråling og støy, siden det knitrer 
mye fra slike anlegg. I tilstøtende planer er det lagt inn en byggegrense på 70 m fra senter 
høyspenttrasé, og dette prinsippet vil bli lagt til grunn også for Brendstaul. Reelt utbyggingsareal i 
H18 vil derfor bli redusert som følge av høyspenttraséen. I tillegg viser helningskart for 
utredningsområdet at det ligger relativt store områder med bratt og lite byggbart terreng innenfor 
områdene som er vist som utbyggingsområder i kommunedelplanen. Det er viktig å få en god 
utnyttelse av de sentrale arealene som ligger i tilknytning til etablert alpin infrastruktur, og 
utredningene vil derfor se nærmere på arronderingen av de ulike områdene/formålene med hensikt 
å oppnå en best mulig utnyttelse samtidig som hensyn til landskap og terreng ivaretas. 

 

 

Figur 1: Ytre avgrensing av utredningsområdet vist på utsnitt av kommunedelplanen 

 

Alpinbakkene er etablert og arrondert noe avvikende fra kommunedelplanen. I utredningene og 
reguleringsplan vil derfor byggeområdene forholde seg til de etablerte traséene og arronderes for å 
få en best mulig arealutnyttelse av arealene som ligger innenfor alpintraséene. Det vil si at område 
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H19 vil bli utvidet nedover mot vest, mens man vil se på løsninger for at H20 kan arronderes med 
areal som ligger på nordsiden av alpintraseen, avgrenset av heis A. Kulvertløsning vil være en 
forutsetning. 

Område D3 er delvis bygd ut etter en bebyggelsesplan fra 1999. Alle tomtene for privat 
fritidsbebyggelse er bebygd, mens næringsområdet som ligger inne i planen ikke er utbygd. Hele 
område D3 vil inngå i utredningene/planen, og formål og konsept for det avsatte næringsområdet vil 
bli et tema i planarbeidet. Det er også aktuelt å fortette område D3 med tomter for frittliggende 
fritidsbebyggelse der det terrengmessig ligger til rette for det. 

 

Figur 2: Gjeldende bebyggelsesplaner for D3 og D5 

3. PLANLAGT BEBYGGELSE OG ANLEGG 

I plan- og utredningsarbeidet vil ulike utviklingskonsept for området bli nærmere vurdert. Det vil 
være aktuelt å se på ulike konsept i ulike deler av området for å få en variasjon i tilbudet og en 
utbygging som tilpasses egnethet i forhold til terreng og beliggenhet. Aktuelle utbyggingskonsept vil 
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være en blanding av salgstomter i ulik størrelse for frittliggende hytter og felt for helhetlig og samlet 
utbygging av mindre enheter i leilighet/rekke/frittstående. Det vil bli sett nærmere på helhetlige 
konsept for feltutbygging med enhetlig arkitektur, god terrengtilpasning og felles parkering. 

I tillegg til privat fritidsbebyggelse skal det også legges til rette for noe næringsbebyggelse innenfor 
området, og utredningene vil se nærmere på egnet lokalisering og hva slags type turistrettet næring 
som er aktuelt innenfor området, slik som utleieenheter, service, servering eller liknende. 

Atkomst til de enkelte byggeområdene er ikke vist i kommunedelplanen, og må derfor løses i den 
enkelte reguleringsplan. Det er sett på alternative atkomstløsninger innledningsvis i planarbeidet, og 
dette vil bli et viktig tema å avklare i de videre utredningene og i den juridisk bindende planen. 
Området er stort, og det vil mest sannsynlig være hensiktsmessig å dele atkomsten i to eller flere 
ulike hovedatkomster både av beredskapsmessige hensyn og av hensyn til utbyggingsrekkefølge og 
trafikkbelastning/trafikksikkerhet i de enkelte delfeltene. Dette vil bli utredet nærmere. 

Mulige atkomster som vil bli vurdert: 

 Bygge videre på eksisterende vegsystem i D3 
 Etablere nytt kryss fra Svineroivegen ved anleggsvegen inn mot heis B og A 
 Etablere nytt/nye kryss fra Kvitåvatnvegen 

4. VIRKNINGER AV PLANEN 

 

Det vil bli utarbeidet en 3D-modell som synliggjør hvordan landskapsvirkningen av veger og 
bygningsvolumer vil bli som følge av samlet, planlagt utbygging. Henvendelsen mot Vestfjorddalen og 
verdensarvområdet Rjukan vil bli særlig vektlagt ved utforming av konsept og visuell virkning. 

God terrengtilpasning av veger og anlegg vil bli vektlagt i planarbeidet. 

I tråd med kommunedelplanen vil reguleringsplanen legge til rette for utvikling av ny bebyggelse 
inntil eksisterende fritidsbebyggelse på Brendstaul. Det er også aktuelt å bruke eksisterende 
vegsystem på Brendstaul som atkomst til deler av området, noe som vil innebære en trafikkøkning i 
eksisterende område.  

Det ligger to små tjern innenfor området, nord for eksisterende bebyggelse. Disse vil bli ivaretatt i 
planen. 

Planen vil ivareta hensynet til alpinbakker og –heiser, og legge til rette for gode sammenkoblinger 
mot senterområde og eksisterende løypenett. 

5. SAMFUNNSSIKKERHET 

Det er kartlagt flere mindre fareområder for snøskred innenfor utredningsområdet, se kartutsnitt 
under. Planarbeidet vil ivareta hensynet til disse. 

Det renner en gjennomgående bekk i området fra øst til vest rett sør for eksisterende bebyggelse på 
Brendstaul, og det er mindre bekkestrenger i nord. Planarbeidet vil ivareta hensynet til disse. 
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Figur 3: Utsnitt fra Tinn kommunes kartdatabase med registering av skredfare vist med blå felt 

6. PROSESS 

Følgende berørte myndigheter blir varslet om oppstart av planarbeidet: 

- Tinn kommune 
- Fylkesmannen i Telemark og Vestfold 
- Telemark og Vestfold Fylkeskommune 
- Statens vegvesen Telemark  
- NVE, Region Sør 

Berørte grunneiere, naboer, Brendstaul Nord Velforening, Gausta Kvitåvatn Turistservice AS og 
Gaustatoppen Skisenter AS blir varslet. 

Fordi det er aktuelt å gjøre endringer i forhold til gjeldende kommunedelplan vurderes det at 
reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. Det vil bli utarbeidet planprogram for arbeidet. 

 


