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Oppstartmøte - Reguleringsplan Brendstaul - H15, H18, H19, H20 og deler av N1-A 

Møtedato: 10.05.19 
Møtedeltakere:  
Tiltakshaver: Gaustatoppen Eiendomsutvikling as, Beatrice Fjeldberg, Geir Lien og Tom Majlund 
Nielsen 
Konsulent: Asplan Viak AS v/Sissel Mjølsnes  
Kommunens planavdeling: Hege Vorkinn Sletten og Eli Samuelsen 
 
I tillegg til å referere fra møtet ligger det generell informasjon om behandling av planer i Tinn i 
dette brevet. 
 
Bakgrunn for reguleringsforslaget 
Tiltakshaver ønsker å utarbeide ny reguleringsplan for område H15, H18, H19, H20 og deler av 
N1-A i kommunedelplan Gausta - Rjukan. Grunneier har gjort avtale med Gaustatoppen 
Eiendomsutvikling as om utbygging. Gaustatoppen Eiendomsutvikling as har engasjert Asplan 
Viak AS til å utarbeide forslag til regulering av området.  
 
Nye reguleringsplaner skal utarbeides i samsvar med bestemmelser gitt i kommunedelplanen.  
http://www.tinn-kommune.com/PlanRegister/0826/3333/Dokumenter/3333-Best.pdf 
 
Felt H15, H18, H19, H20 er i kommunedelplanen vist som byggeområder for fritidsbebyggelse. 
N1-A er vist som næringsområde. tillegg vil hele eller deler av allerede delvis utbygde områder 
D3 og D5 inngå i reguleringsplanen. 
 
 
Gjeldende planer er: 
3333   kommunedelplan Gausta – Rjukan  
3707   bebyggelsesplan D3 
3031   bebyggelsesplan Kvitåvatn Vest D5  
 
Tilgrensende detaljplaner er: 
3342  reguleringsplan Brendstaultoppen H11 
3705  bebyggelsesplan Kvitåvatn C2 
3706  reguleringsplan Brendstaultunet 
3190  reguleringsplan Brendstaul H13 og H14 
 

http://www.tinn.kommune.no/edialog
http://www.tinn-kommune.com/PlanRegister/0826/3333/Dokumenter/3333-Best.pdf
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Planområdet ligger på Brendstaul sameige, gnr/bnr 120/378.  
 
Tiltakshaver vurderer å fremme planforslag med byggeområder på andre areal enn det som er 
vist som byggeområder i kommunedelplanen. Dette vil medføre at planen faller inn under 
forskrift om konsekvensutredninger og skal konsekvensutredes. Dersom dette blir aktuelt, må 
det utarbeides planprogram som sendes på høring sammen med varsling av planarbeid. 
 
Innsendt planinitiativ redegjør godt for planarbeidet.  
 
Spesielle utredningsbehov 
Etter at byggeområdene som det nå fremmes plan for ble avsatt som byggeområder i 
kommunedelplanen, har Rjukan fått verdensarvstatus og arealene ligger innenfor buffersonen til 
verdensarvområdene. Dette forholdet gjør at landskapsvurderingene som skal gjøres blir svært 
sentrale.  
 
I oppstartmøtet ble utbyggingsformer, utnyttingsgrad, adkomst, trafikale forhold, løypenett, vann 
og avløpsløsninger, tilgjengelighet og grøntstruktur omtalt. Deler av planområdet har svært bratt 
terreng og lite hensiktsmessig å bygge ut.  
Landskap, estetisk kvalitet/arkitektur, naturkvaliteter og friluftsliv er andre tema som må omtales 
på vanlig måte.  
 
Fra kommunen har vi foreløpig ikke andre vesentlige merknader til planarbeidet. 
 
Prosess/medvirkning 
Forslag til ny reguleringsplan fremmes som privat detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven § 
12-3 og behandles etter § 12-11. Om plan fremmes for hele området, eller det skal deles i flere 
delområder er ikke bestemt. Det ble diskutert om det kan være hensiktsmessig å avtale at plan 
fremmes som en områdereguleringsplan. Det måi tilfelle gjøres avtale om dette før fastsetting av 
planprogram. 
 
Forslagstiller er ansvarlig for planprosessen fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 
Forslagstiller skal varsle planarbeid med annonsering i minst en avis og gjennom elektroniske 
medier. Kommunens hjemmeside kan benyttes til dette. Det skal sendes varsel direkte til 
statlige/regionale fagmyndigheter, kommune, nabokommune, naboer og relevante 
interesseorganisasjoner (for eksempel GKT). Eiere av hytter i eller nært opp til planområdet skal 
varsles, samt skisenteret. Tinn kommune, Teknisk enhet eier hovedledningsanleggene i 
området. 
 
Ved siden av disse skal regionale myndigheter varsles.  
 
Forslagstiller skal sikre at berørte får anledning til å medvirke i planprosessen.  
 
Saksgang 
Etter at planforslag med den kvaliteten kommunen krever, er sendt inn til kommunen, skal 
planen legges fram for Samfunns- og Miljøutvalget for 1. gangs behandling innen 12 uker 
dersom ikke annet blir avtalt. (Normalt tar det 5 – 7 uker fra planforslag er sendt inn til det er 1. 
gangs behandlet.) 
Dersom utvalget er enige i planforslaget, legges planen ut til ettersyn. Dersom utvalget har 
merknader til planen, kan utvalget kreve at det blir gjort endringer før den legges ut. 
Planforslaget ligger til ettersyn i minst 6 uker. Deretter fremmes planen for 2. gangs behandling i 
utvalget og går normalt videre til kommunestyret for sluttbehandling/endelig vedtak. 
I mange tilfeller avtales det justeringer av planforslaget før 2. gangs behandling. 
 
Krav til planmateriale 
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Reguleringsplanen skal bestå av plankart, bestemmelser og beskrivelse som redegjør for 
planforslag og planprosess. 
Kommunen krever digitale data etter SOSI-standard, SOSI-versjon 4.5, jfr. Veileder fra MD. 
Plankart til 1. gangs behandling ønskes også levert som pdf-fil. 
Planbestemmelser og planbeskrivelse leveres som pdf-fil og som doc-fil eller tilsvarende. 
Informasjon om behandlingsgebyr ligger på kommunens hjemmeside. 
 
Plan for område H15, H18, H19, H20 og deler av N1-A er tildelt planident 3036 hos oss. 
 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Samuelsen 
fagleder 
 
 
Brevet er sendt elektronisk og inneholder derfor ingen signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
GAUSTATOPPEN EIENDOMSUTVIKLING AS Sam Eydes gate 323B 3660 RJUKAN 

 
 
 


