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1. DETALJREGULERING FOR BRENDSTAUL 

Gaustatoppen Eiendomsutvikling har igangsatt arbeid med detaljregulering for Brendstaul innenfor 
kommunedelplanen for Gausta – Rjukan i Tinn kommune. 

2. 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. 

3. PLANOMRÅDET OG AVGRENSING AV PLANEN 

Planområdet tar utgangspunkt i utbyggingsområdene H15, H18, H19, H20 (privat fritidsbebyggelse) 
og deler av N1-A (næringsområde) 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. 

Områdene utgjør 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.  

 

 

Figur 1: Kartet viser ytre avgrensing av utredningsområdet vist på utsnitt av kommunedelplanen 
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Den ytre avgrensingen av planområdet har med seg en del av Svineroivegen fordi det kan være 
aktuelt 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 
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. 

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 mellom alpintraséene. Det vil si at område 
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. 

4. OVERORDNEDE FØRINGER 

4.1. Kommunedelplan Gausta – Rjukan 

Kommunedelplanen for Gausta-Rjukan (2002) følger opp kommunale og regionale mål om å utvikle 
Gaustaområdet til et av de ledende områdene for alpinturisme i Norge. I forkant av kommunedel-
planarbeidet ble det utarbeidet en masterplan som innspill fra utbyggingsinteressene i området.  

Kommunedelplanen legger opp til stor utbygging i Gaustaområdet, ved foten av Gaustatoppen. 
Området er pekt ut av kommunen som prioritert helårs reiselivsområde, med vekt på 
kommunikasjon og samhandling mot Rjukan. Kommuneplanen legger vekt på at området skal 
utvikles helhetlig med stor vekt på god funksjonalitet i fellesområder og infrastruktur. 

Kommunedelplanen legger rammer og føringer for reguleringsplanarbeidet. 

Flere av delområdene som inngår i reguleringsplanarbeidet for Brendstaul 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.» 
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Figur 2:  Kommunedelplan for Gausta-Rjukan legger rammer for reguleringsplanen. Planområdet er avmerket 
med svart stiplet linje. 

5. PLANPROGRAM 

Fordi det er aktuelt å gjøre endringer av utbyggingsområdene i forhold til gjeldende 
kommunedelplan vurderes det at reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning i henhold 
til forskrift om konsekvensutredning. 

Innledningsvis skal forslagsstiller utarbeide forslag til planprogram som skal definere premisser for 
planarbeidet og avklare hva som er de viktigste problemstillingene og hvilke tema som skal 
konsekvensutredes. Planprogrammet skal også si noe om opplegg for medvirkning og planprosess.  

Planprogrammet er et styringsdokument for planarbeidet og beskriver hvilke spørsmål planen skal gi 
svar på.  
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6. HOVEDTEMA I PLANARBEIDET 

Hovedtema i planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig utbygging av privat fritidsbebyggelse og 
næringsbebyggelse som skal bidra til å bygge opp under området som alpin- og 
reiselivsdestinasjonen. Noen viktige tema er: 

- Atkomst  
- Utbyggingskonsept (variasjon i tetthet og type bebyggelse) 
- Visuell virkning av utbyggingen, særskilt med tanke på Vestfjorddalen 
- Hensynet til alpin/sklitraseer og skiløyper 
- Forbindelser mellom fritidsbebyggelsen, alpinanlegget, stier og løyper 
- Terreng, vegetasjon og landskapstilpasning  
- Vann- og avløp (tilrettelegge for rasjonelle løsninger) 

7. UTREDNINGER 

Utredningsplikten utløses av at det gjøres endringer i forhold til gjeldende kommunedelplan, og at 
områder avsatt til LNF vurderes endret til byggeområder. 

Det er virkningene av planen som helhet som skal inngå ved vurdering av konsekvenser. Temaene som 
vil bli utredet er beskrevet under. 

Landskap 
Sommeren 2015 fikk Rjukan verdensarvstatus, og byggeområdene på Brendstaul ligger innenfor 
buffersonen til verdensarvområdene. Dette gjør at landskapsvurderingene som skal gjøres blir svært 
sentrale. 
 

 

Figur 3: Utsnitt av kart over verdensarvområdet for Rjukan med buffersone. 

 

Det vil bli laget en 3D-modell av området som visualiserer utbyggingen. 3D-modellen vil gi grunnlag 
for å vurdere hva slags konsekvenser utbyggingen vil ha for fjernvirkning og landskap. Utbyggingens 
fjernvirkning fra Vestfjorddalen vil bli særlig vektlagt i arbeidet med løsninger og dokumentasjon. 
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Naturmiljø 
Hele planområdet vil bli registrert av biolog for å kartlegge naturverdiene i området. Registreringene 
vil bli utført sommeren 2019. 

Kulturminner 
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet eller områdene som ligger inntil. Telemark 
Fylkeskommune vil gjøre en vurdering av hvorvidt det skal gjøres arkeologiske registreringer av 
planområdet.  

Skred og flom 
Kommunen har kartlagt flere mindre fareområder for snøskred innenfor utredningsområdet. Dette 
vil legges til grunn ved utforming av planløsning og vurdering av konsekvenser i f t skred.  

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. Bebyggelse må legges i flomsikker avstand til 
bekker. Vurdering av flomfare vil basere seg på lokal kunnskap fra grunneiere i området, befaring, 
bildedokumentasjon og vurdering av avstand og høydeforskjell fra bekk til bygg ved utforming av 
løsningsforslag. 

Reiseliv 
Planforslaget vil bli vurdert i forhold til konsekvenser for reiselivsdestinasjonen. 

Friluftsliv 
Planforslaget vil bli vurdert i forhold til konsekvenser for friluftsliv, særlig i forhold til 
langrennsløyper/stier. 

Trafikksikkerhet 
Planforslaget vil vurdere om trafikksikkerhet blir ivaretatt i planen. 

 

8. PLANPROSESS OG FREMDRIFT 

Det er laget planinitiativ til arbeidet, og oppstartsmøte med kommunen ble holdt 10.05.2019. 

Det varsles oppstart av planarbeidet parallelt med at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 
ettersyn. 

Planprogrammet skal fastsettes av planutvalget i Tinn kommune etter en høringsperiode på 
minimum 6 uker.  

Forventet tidspunkt for 1. gangs behandling er vinteren 2019/2020. 

 

 

 


