
          
 

SAKSFRAMLEGG 

Vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Torset hyttegrend i 
kommunedelplan Lure- Nystaul- Skirvedalen 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Samfunn- og miljøutvalget 39/20 17.06.2020 

 
Behandling i Samfunn- og miljøutvalget – 17.06.2020:  
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  
  
 
 
Vedtak i Samfunn- og miljøutvalget – 17.06.2020  
 
Endring av Reguleringsplan for Torset Hyttegrend, i kommunedelplan Lure-, Nystaul- og 
Skirvedalen godkjennes slik den er framlagt, og som en mindre endring av plan etter 
bestemmelsene i pbl 12-14 
  
  
 

Kommunedirektørens innstilling: 

Endring av Reguleringsplan for Torset Hyttegrend, i kommunedelplan Lure-, Nystaul- og 
Skirvedalen godkjennes slik den er framlagt, og som en mindre endring av plan etter 
bestemmelsene i pbl 12-14 
 

  

 

TINN KOMMUNE 
Arkiv:     6063 

Saksnr.:   2019/3195-9 

Saksbeh.: Hege Søstrand Bu 

Dato:       04.06.2020  



Innledning: 

Tiltakshaver og utbygger Skrindebakke Tomteselskap AS ønsker å endre vedtatt reguleringsplan 
for Torset Hyttegrend i kommunedelplan Lure-, Nystaul- og Skrivedalen. Skrindebakke Plan har 
vært engasjert som plankonsulent og har utarbeidet forslaget til ny detaljreguleringsplan for 
området. Grunneierne i området står samlet bak planforslaget.  
 
Hovedformålet med endringen er å justere reguleringsplanen i forhold til nye tomteplasseringer, 
reguleringsbestemmelser, vegføringer og VA-plan for hytter med høy standard, samt å utvide 
planområdet med et mindre tilleggsareal. Endringene medfører ikke noen økt utnyttelse av 
planområdet. 
 

Fakta: 

Plangrunnlag:  
Torset Hyttegrend ligger innenfor kommunedelplan Lure-, Nystaul- og Skirvedalen. Gjeldende 
reguleringsplan for hytteområdet ble vedtatt i desember 1997. Reguleringsforslaget viderefører i 
hovedsak planområdet slik det er avgrenset i den gjeldende reguleringsplanen, men med en 
mindre utvidelse i toppen. Utvidelsen ligger innenfor et område som i kommunedelplanen er vist 
som LNF-område med spredt utbygging. I gjeldende reguleringsplan er arealet som ønskes 
innlemmet i planområdet vist som Friluftsområde.  
 
 
 
 
 

 
 
Figur:  Utdrag fra kommunedelplan for Lure-, Nystaul- og Skirvedalen.  

Gjeldende planområde har samme avgrensning som byggeområdet vist i kommunedelplanen. 
Den planlagte utvidelsen av planområdet nordover er markert med stiplet kontur. Utvidelsen 
ligger innenfor et LNF-område med tillatt spredt utbygging.   

 
Planavgrensning: 
Planområdet ligger inn mot Briskåe Hyttegrend i vest. Avgrensningen av planområdet følger elva 
Briskåe i nedre del av planområdet, og ellers eiendomsgrensene mot øst og vest. Mot fjellet i 
nord følger det utvidede planområdet avgrensningen av arealformålet LNF-område spredt 
utbygging, samt avgrensningen av reguleringsområdet for nabohyttefeltet i øst.  
Se kartillustrasjon neste side.  

  

Ønsket utvidelse av planområdet 

Skiløype gjennom planområdet Byggeområde for fritidsbebyggelse 
 

LNF-område m/ spredt utbygging 
 



  
 
 

 
 

Figur:  Planområdet er markert med heltrukken rød linje.  
  Ønsket utvidelse av planområdet mot nord er vist med transparent rød farge 

Gjeldende reguleringsplans avgrensning mot fjellet i nord er vist med stiplet rød linje.   
Avgrensning av planområdet for tilgrensende reguleringsplan vedtatt etter kommunedelplaen er 
vist med stiplet mørk blå linje. 
Tilrettelegging for videreføring av veier for framtidig utvikling av hytteområde i vest er vist med blå 
piler.  

 
Planprosess:  
Oppstart av planarbeid for mindre endring av reguleringsplan for Torset Hyttegrend ble varslet 
03.01.2019. Planforslaget er kunngjort og varslet til berørte parter som en mindre regulerings-
endring iht. plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd. Vurderingen av planforslaget som en 
"mindre endring" innebærer at den nye reguleringsplanen kan behandles etter en enklere prosess 
enn ordinært. Forutsetningen for dette er at endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av 
planen, ikke går utover hovedrammene i planen og heller ikke berører hensynet til viktige natur- 
og friluftsområder.  
 
Siden planforslaget bygger på en forutsetning om at antallet fritidsboliger innenfor planområdet 
ikke skal økes som følge av planendringen, samtidig som hovedveisystemet er det samme og 
området ikke vil endre preg eller arealbruk, mener Kommunedirektøren at endringene ikke 
påvirker gjennomføringen av planen. Gjennom opprettelse av inngrepsfrie soner med 
bestemmelser for bevaring av bekkene innenfor planområdet, finner Kommunedirektøren at 
hensynene til viktige natur- og friluftsområder ikke blir berørt. Selv om planområdet utvides, 
vurderer Kommunedirektøren at den begrensede størrelsen på tilleggsarealet, sammen med 
arealets formål (LNF-område med spredt utbygging) og planområdets samsvar med tilgrensende 
reguleringsplan, tilsier at utvidelsen ikke anses å gå utover hovedrammene i planen. Her legges 
det vekt på at tilgrensende reguleringsplan for Briskåe som viser et byggeområde for fritidsboliger 
med tilsvarende plassering som utvidelsen av Torset Hyttegrend, er politisk behandlet og 
godkjent etter at kommunedelplanen ble vedtatt.  
 
Som følge av overnevnte vurderinger finner Kommunedirektøren at planforslaget kan behandles 
som en mindre endring av gjeldende reguleringsplan.     
 

  

Ønsket utvidelse av planområdet 
Avgrensning av tilgrensende 
reguleringsplan Briskåe Hyttegrend  



Merknader  
I løpet av varslingsperioden kom det innspill fra to offentlige instanser, en hytteeier og to 
grunneiere. Telemark fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget, utover sin vanlige 
henstilling om å anmode at det innarbeides en reguleringsbestemmelse vedrørende eventuelle. 
funn av automatisk fredede kulturminner. Fylkesmannen i Telemark har ingen merknader til 
planen. Hytteieren påpeker forhold rundt egen veiadkomst og forholdet felles veitrasé i 
planforslaget. Denne problemstillingen er blitt avklart med hytteeieren.  
 
Grunneier i planområdet redegjør for hvorfor en tidligere del av planområdet sør for 
Skirvedalsvegen nå holdes utenfor planendringen. Dette henger sammen med at grunneieren 
ønsker å utarbeide en egen reguleringsplan, der det aktuelle arealet utvikles i sammenheng med 
andre arealer utenfor planområdet.  
 
Grunneier av tilgrensende eiendom har i to merknader kommentert forhold som varsling av 
reguleringsplanen, nabovarsling og feil i grensemerker i terrenget. I tillegg stilles det spørsmål til 
den planlagte utvidelsen av reguleringsområdet oppover mot fjellet. Her vises det til en 
utvalgsbehandling der det ut ifra hensynet til likebehandling og helhetlige vurderinger anmodes 
om at endringer i kommunedelplanens avgrensning bør skje gjennom en kommuneplanprosess. 
 
Merknadene rundt varslinger er avklart. Plassering av grensemerker i terrenget påvirker ikke 
behandlingen av planen, da reguleringsplanen forholder seg til eiendomsgrensene slik de er vist 
på kartet. Evt. feil plassering av grensebolter i marka må løses utenom plansaken.  
 
Til spørsmålet om utvidelse av plangrensen mot fjellet, vises det til gjennomgangen av 
plangrunnlaget innledningsvis i dette saksframlegget. Utvidelsen av Torset Hyttegrend strekker 
seg fram til grenselinja for LNF-område med spredt fritidsbebyggelse, og det er tidligere gitt 
politisk aksept for å tillate en utvidelse av tilliggende hytteområde Briskåe fram til denne 
grenselinja. Planendringen gjør at Torset Hyttegrend innpasser seg det høydenivået for 
avgrensning mot fjellet som er etablert på naboområdet. I denne situasjonen mener 
kommunedirektøren at den framlagte utvidelsen av planområdet følger intensjonene i 
overordnede planer og oppsluttende reguleringsplaner, og at det derfor ikke er nødvendig å 
utsette justeringen av planområdet til ny kommuneplanprosess.      
 
Planforslaget:  
Hensikten med planendringen har i hovedsak vært å:  

 Justere beliggenheten til godkjente tomter og endre tomtene fra punktfeste (sirkel) til 
tomter med oppmålt areal. Endringene innebærer ingen endring av tomteantallet i forhold 
til gjeldende plan.  

 Utvide planområdet noe i den nordøstre delen for å samsvare med plangrensa for 
tilstøtende reguleringsplan mot vest, Briskåe (planid: 6531). Utvidelsen ligger innenfor 
byggeområde vist i Kommunedelplan for Lure — Nystaul og Skirvedalen. To tomter i 
eksisterende plan flyttes til det utvidede planområdet.  

 Revidere planbestemmelsene og tilpasse dem til nasjonal mal for reguleringsplaner.).  

 Tilpasse vegtraseer til nye tomteplasseringer, og sikre vegadkomst til tilgrensende 
utbyggingsområde i øst (se kartillustrasjon over).  

 Legge premisser for framtidig bruk og utvikling av seterområdene innenfor planområdet. 

 Utarbeide en helhetlig VA-plan der samtlige tomter/hytter gis mulighet for innlagt vann 
med høy sanitær standard.  
 

Vann- og avløp:  
Det er utarbeidet en VA-plan for området som bl.a. viser plassering av borebrønner og arealer til 
infiltrasjonsanlegg. VA- planen inngår i plandokumentene og sannsynliggjør at området kan 
bygges ut med høy sanitær standard.  
 
Det er sendt inn rammesøknad for avløpsanlegg som vil bli behandlet i separat sak.  
 

  



Bearbeidelse av planforslaget:  
Etter at planforslaget ble oversendt kommunen for behandling er det gjort en del mindre 
justeringer og bearbeidinger av plankart og bestemmelser. Hensikten med disse endringene har 
vært å rydde opp i feil og uklarheter og tydeliggjøre intensjonene i planforslaget, ikke å endre 
innholdet i reguleringsplanen. Bearbeidingen av planforslaget er gjort i et samarbeid mellom 
kommunens saksbehandler og forslagsstiller/ grunneiere, og er forelagt hytteeiere der disse er 
blitt direkte berørt. Kommunedirektøren vurderer ikke at den bearbeidingen av planforslaget som 
er gjort etter varsling om oppstart av planarbeid er av et slikt omfang eller betydning at det er 
behov for ny høring.  
 
Kommunedirektøren vurderer ikke at de endringene som kommunen har gjort i plandokumentene 
er så store eller omfattende at det er nødvendig å sende ut planen på ny høring.   
 
Følgende endringer er blitt innarbeidet i planforslaget etter varslingen: 
 

 Seterområder:  
Det er utarbeidet mer spesifiserte reguleringsbestemmelser som i større grad 
konkretiserer tillatt bruk og utnytting av setrene i planområdet. Endringene er gjort i 
samråd med grunneierne.  
 
Tomt D2, tidligere spesifisert som Seterområde LSO3, defineres ikke lenger som 
setereområde, men er gitt bestemmelser som for Frittliggende fritidsbolig BFF1. Samtidig 
er det på plankartet tegnet inn en ny veiadkomst til eiendommen og byggegrenser som 
angir tillatt byggeområde på tomta. Endringene er gjort i samråd med grunneier.  
 

 Eksisterende hytteeiendom C1 og C3: 
Maksimalt tillatt bruksareal på eiendommen er økt fra 170m2 til 180 m2 BRA. Maksimal 
størrelse på hovedhytte er fastsatt til 125 m2 BRA og maksimal mønehøyde er definert 
som 6,5 meter, målt fra ferdig planert terreng. Tillatt utnytting baserer seg på tidligere 
vedtak i byggesak, samtidig som de tilsvarer bestemmelser gitt for sammenlignbare, 
omkringliggende hytter. Endringene er gjort i samsvar med hytteeiere.  
   

 Skiløype: 
Eksisterende skiløype som krysser planområdet i nordøstre hjørne er tegnet inn på med 
en liten justering av løypetraséen. Endring er gjort i samråd med grunneier og 
løypeansvarlig.  
 

 Gjeninnføring av tidligere godkjent hyttetomt:  
Tomt D7 i gjeldende reguleringsplan som ved utformingen av nytt reguleringsforslag var 
tatt ut av plankartet pga plassering nær kraftledning, er lagt inn igjen som tomt D7 med ny 
plassering lengst sør i planområdet. På plankartet er det tegnet inn gangadkomst til tomta 
via forlenget turveg. Tomta vil bli knyttet til VA-anlegget i området, men ha parkering langs 
vei.   
 

 Bevaring av bekker: 
Langs Fjosanbekken og Torsetbekken er det lagt inn en byggefri sone på 12 meter på 
hver side av bekkeløpet. Langs Briskåe er det avsatt en byggefri sone på 20 meter. 
Byggegrensene er markert på plankartet. I tillegg er det gitt bestemmelser som skal sikre 
bevaring av naturkvaliteter og ivareta hensynet til dyre- og fiskelivet i og rundt bekkene. 
Den byggefrie sonen rundt bekkeløpene er i samsvar med fylkesmannens henstillinger 
om vern av vann og vassdrag.   
 

 Planbestemmelser: 
Planbestemmelsenes oppsett og rekkefølge er noe omorganisert, samtidig som ordlyden i 
bestemmelsene noen steder er bearbeidet for å sikre en mer entydig forståelse av 
innholdet. 

 



Videre saksgang:  
Planforslaget slik det nå foreligger legges fram for Samfunns- og Miljøutvalget til behandling. 
Dersom utvalget er enige i planforslaget, vedtar utvalget planendringen. Dersom utvalget har 
merknader til planen, kan utvalget sende planforslaget tilbake til Planavdelingen med krav om at 
det blir gjort endringer.  
 

Vurdering: 

De endringene som er innarbeidet i planforslaget er gjort gjennom et nært og godt samarbeid 
mellom kommunen og forslagsstiller/grunneiere, og det er ingen konfliktpunkter i det bearbeidede 
forslaget. Kommunedirektøren mener at planforslaget slik det nå foreligger legger til rette for en 
god og tilpasset utvikling av området, der planen har tatt inn i seg de endrede forutsetningene og 
nye ønskene for utvikling som lå til grunn for planarbeidet.  
 

Konklusjon: 

Endring av Reguleringsplan for Torset Hyttegrend, i kommunedelplan Lure-, Nystaul- og 
Skirvedalen godkjennes slik den er framlagt, og som en mindre endring av plan etter 
bestemmelsene i pbl 12-14 
 
  

 
Vedlegg 
1 Torsetplan6063-A2 
2 Torset planbestemmelser - til vedtaksbehandling 
3 Torset 6053 Planbeskrivelse.doc 
4 Vedlegg nr. 5 Olav Gollo Svar på varsel.pdf 
5 Vedlegg nr. 11 Virkninger av planforslaget.pdf 
6 Vann og avløpsplan 
7 Vedlegg 1 Torset 6053 Avløpsplankart endelig utforming 6053 

 
 
 
 


