
 
REGULERINGSPLAN 

TINDEFJELL 
 

Beskrivelse av plan for trinn 2, område B,  
endring av reguleringsplan for 

Tindefjell Fjellgrend, planid: 6522 i Tinn kommune. 
 

Grunneiere i Tindefjell, sameie 2: 
Helge Gunnar Luraas 

Knut Luraas 
Tarjei Rue 

Svein Tore Rue 
Øystein Luraas 

 
 
 

Utbygger: 
Tindefjell Fjellgrend as 
v/Helge Gunnar Luraas 

 
 
 

      
 



Reguleringsplan, Tindefjell Hyttegrend, Tinn kommune

Skrindebakke Plan og Prosjekt 2 

Innhold 
1.   Sammendrag/vedleggsoversikt………………………...………..3 
2.   Bakgrunn og hensikt med planarbeidet………………. .............4 

3. Varsling og innspill til planarbeidet………………………........4  
4.   Planstatus .......................................................................................4 

4.1 Kommunedelplan .....................................................................................4 
4.2 Reguleringsplan ........................................................................................4 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold ....................5 
5.1 Beliggenhet………………………………………………………..….…5 
5.2 Arealbruk ..................................................................................................5 
5.3 Eksisterende bebyggelse…………………………………….…………..5 
5.4        Topografi og landskap………………………………………………………….5 
5.5         Kulturminner ...........................................................................................5 
5.6         Naturverdier .............................................................................................5 
5.7 Rekreasjonsverdi og bruk .........................................................................5 
5.8 Landbruk ..................................................................................................5 
5.9 Trafikkforhold ..........................................................................................5 
5.10 Vann og avløp ..........................................................................................5 
5.11      Energiforsyning ........................................................................................6 
5.12     Risiko - og sårbarhetsanalyse…………………………………………...6 

 

6.    Beskrivelse av planarbeidet .........................................................6 
6.1 Planlagt arealbruk………………………………………………...……..6 
6.2 Gjennomgang av tiltettingen ....................................................................6 
6.3 Gjennomgang av VA - planen ..................................................................7 
6.4         Risiko - og sårbarhetsanalyse ......................................................................7 
6.5         Virkninger av planforslaget .....................................................................7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reguleringsplan, Tindefjell Hyttegrend, Tinn kommune

Skrindebakke Plan og Prosjekt 3 

1. Sammendrag/vedleggsoversikt 
 
På vegne av utbygger fremmes med dette planforslag, trinn 2, som gjelder 
tiltetting av område B samt utslippssøknad/forslag til ny VA – plan for samme 
område.  
 
Øystein Skrindebakke 
Skrindebakke Plan og prosjekt 
 
Vedleggsoversikt: 

1.  Reguleringsplankart 
2.  Reguleringsplankart, sosi 
3.  Vann- og avløpsplan med vedlegg 
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2.   Bakgrunn og hensikt med planarbeidet 
Trinn 1 i arbeidet med revisjon av reguleringsplan for Tindefjell Fjellgrend besto for det 
meste av justering av tomtegrenser til det som faktisk var fradelt og oppmålt samt å få 
veier og annen infrastruktur til å samsvare med etablert situasjon. Dette gjalt område A 
som på det nærmeste var ferdig utbygd.  Underveis i dette arbeidet ble også plan-
bestemmelsene revidert og tilpasset ny, nasjonal mal for planbestemmelser.  Disse 
skulle være gjeldene også for område B, det ubebygde arealet vest i planområdet. 
 
Fra kommunens side ble det stilt krav om ny vann – og avløpsplan for område B. 
Utslippstillatelsen var «gått ut på dato» og det var dokumentert betydelige avvik mellom 
gitte utslippstillatelser og det som faktisk ble bygget i område A.  
 
Trinn 1 av planarbeidet ble godkjent 18.04.2018. 
 
Grunneierne hadde helt fra starten av bestemt seg for å revidere det godkjente men 
ubebygde arealet, område B.  Det var også et overordnet mål å forsøke å få til en bedre 
terrengtilpasning og samtidig ha for øye en fremtidig tiltetting der. Dette ble kalt trinn 2 
og inngikk i felles varsling med trinn 1. Sakbehandling for trinn 2 vil være ulik trinn 1.  
 
Skrindebakke Plan og Prosjekt fikk i oppdrag å utføre dette arbeidet med bistand fra 
Tjønnås Oppmåling som foretok digitaliseringsarbeidet av reguleringsplankartet. 
 
Arbeidet med grunneieres ønske om tiltetting fra 50 til ca. 75 tomter ble deretter 
påbegynt, sammen med utarbeidelsen av ny VA – plan.  Det ble klargjort at dette 
arbeidet ikke var underlagt krav om konsekvensutredning men det skulle utføres en 
risiko – og sårbarhetsanalyse med beskrivelse av planens virkning på miljø og samfunn.  
Plan og Ressurs as v/landskapsarkitekt Joar-Andre Halling ble engasjert til dette 
arbeidet.   
Vidda Miljø as v/Hans Beltesbrekke ble engasjert til arbeidet med ny VA – plan.  
Planen skulle utrede muligheten for høy sanitær standard på samtlige tomter. 

 
 

3.  Varsling og innspill til planarbeidet                                                                                  
Nærliggende hytteeiere til trinn 2 er varslet ekstra om tiltettingen sammen med regionale 
myndigheter.  Det vises til tidligere tilbakemeldinger fra regionale myndigheter der det ikke 
har innkommet merknader til varslingen. Det har ikke kommet merknader fra hytteeiere om 
trinn 2 i planarbeidet. 
  

4.   Planstatus 

4.1 Kommunedelplan 
Reguleringsplanen ligger innenfor kommundelplanen for Lure-, Nystaul- og 
Skirvedalen, planid: 6001. Arealet er i kommunedelplanen vist som byggeområde for 
fritidsboliger med tilhørende anlegg.  

4.2 Reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan er fra 2018 og har planid: 6521.  Trinn 2 er gitt planid: 6522. 
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5.  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i sørøstre del av Luredalen og opprinnelig 1 av 3 seterdaler som ligger 
mellom Austbygde og Veggli.  I det daglige og i markedsføringsammenheng blir stort sett 
bare «Skirvedalen»  brukt om området.  Størrelsen på området B er ca 300 da og ligger på ca. 
kote 800 til ca. 870 moh. 
 
 5.2 Arealbruk 
Arealbruken i gjeldende plan er arealer avsatt til fritidsbebyggelse, landbruk, veier, vann 
og avløpsanlegg og enkelte spesialområder.  
 
5.3 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bebyggelse består av nyere hytter som er bygd etter trinn 1 i regulerings-
plan fra 2018.   
 
5.4 Topografi og landskap 
Planområdet strekker seg fra innkjøringen til Luredalen og nord nordvest oppetter et godt 
skjermet dalføre som i all hovudsak er lite eksponert men har god utsikt mot sør og øst.  
Området ligger godt i le mot fremherskende vindretninger og har gode solforhold.   
 
5.5 Kulturminner   
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. 
 
5.6 Naturverdier 
Mot øst grenser område B mot et bredt friområde langs hele planområdet.  I dette området er 
det oppkjørte løyper vinterstid.   
 
5.7 Rekreasjonsverdi og bruk.  
Planområdet er forholdvis smalt og langstrekt.  Veinettet blir brukt som tilførselsårer til 
fots eller med ski på skulderen og fra enden av disse blir stier og løypenettet brukt til 
rekreasjon og trening. 
 
5.8 Landbruk 
Arealene avsatt til landbruk er i hovedsak skogsarealer der det er foretatt hogst med 
tanke på hovedintensjonen i reguleringsplanen; utbygging av fritidsboliger med 
tilhørende anlegg og arealbruk.  Det er naturlig at skogbruket må underordne seg dette, 
dog slik at enkelte monumentale trær blir bevart.   
Det påhviler beiterettigheter i området og dette er inntatt i kontrakter og avtaler.   
 
5.9 Trafikkforhold 
Kjøreadkomsten skjer på hovedveien inn i Luredalen før den tar av på nybygd hovedvei 
inn i område B.  Veikryss ved Skirvedalsvegen er noe uoversiktig for trakfikk fra øst.  
Trafikkmengden i planområdet er såpass liten at det ikke er nødvendig med egne gang – 
og sykkelveier. 
 
5.10 Vann og avløp 
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Det er foretatt boring i fjell på 2 steder i område B og påbegynt anbeid med 
avløpsanlegg der det er fradelt tomter og foreligger tillatelse etter gammel 
utslippstillatelse. 
 5.11 Energiforsyning 
Høyspent jordkabel er anlagt sentralt inn i område B og det lavspente distribusjonsnettet 
er jordkabel med rør for fiberkabel.   
 
5.12 Risiko – og sårbarhetsanalyse  
Det er ikke dokumentert at det tidligere er det foretatt ROS – analyse.  Beredskap ved 
brann er ivaretatt ved at brannmannskap er lokalisert til Austbygde sentrum.  Ulykke og 
sykdom håndteres ved utrykning fra Rjukan.  Politiet har erfaringsmessig lang 
responstid til planområdet. 
 

6.  Beskrivelse av planarbeidet  
6.1 Planlagt arealbruk 
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
BFF – Fritidsbebyggelse -frittliggende 
BST – Skiløypetrase 
 
§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
O_SV - Offentlig veg 
SV - Veg 
SPA - Parkering 
SVF – Vannforsyningsnett 
SAV – Avløpsnett 
 
§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur 
GN – Naturområde 
GT – Turveg 
 
§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
L - LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet  næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag 
LSO – Seterområde 
 
§12-6. Hensynssoner 
H 370 – Høyspenningsanlegg 
 
6.2 Gjennomgang av tiltettingen 
Som nevnt har område B blitt gjenstand for endring av beliggenhet på tomter og annen 
infrastruktur i trinn 1.  I dette arbeidet ble det vektlagt at det skulle hensyntas grunnernes 
ønske om en betydelig tiltetting av tomtetallet.  Ved grundig arbeid i felten har vi funnet 
plass til en økning til 75 tomter.  Dette tallet kan synes forholdsvis stort men tabellen 
nedenfor viser at dette er gjennomførbart uten at hovedintensjonen for reguleringsplaner 
i Skirvedalsområdet blir brutt.   
 
Reguleringsplaner med ca. areal på hele planområdet og antall godkjente tomter: 
 

Reguleringsplan Areal Antall Areal pr. 
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da (ca) hytter tomt (ca) 
Tindefjell, område B 500 85 6 
Tindefjell, område A 300 75 4 
Tindefjell, A og B 800 160 5 
Nybu 150 35 4,3 
Briskåe 200 50 4 
Torset, ny 250 36 7 
Bløkarjoe 500 82 6 
Kambeset, ny 400 100 4 

 
I og med at det her ikke er hensyntatt tomtestørrelser, kun det totale planarealet og antall 
tomter gir ikke denne tabellen et fullgodt bilde av tyngden på utbygging, men en viss 
indikasjon gir den i hvert fall.  Den viser imidlertid at Tindefjellplanen etter tiltettingen 
ikke fremstår som et spesielt tungt utnyttet planområde, sett i forhold til andre, nyere  
planer i Skirvedalsområdet. 
 
6.3 Gjennomgang av VA-planen 
Tidligere besto VA – plan for Tindefjell av en rekke enkelt – og småanlegg.  Det ser ut 
som om plasseringen av disse ikke var i samsvar med de begrensede løsmasse-
forekomster og kapasiteten på disse, i hvert fall for område B, for rensing av 
avløpsvann.  Dette kombinert med en sterk representasjon av torv og myr gjorde at det 
måtte gjøres en grundig vurdering av beliggenheten av de enkelte infiltrasjonsanlegg.  
 
Gjennom arbeidet med VA-planen har man kommet frem til at området B deles inn i 8 
naturlige klynger der det bygges ut fellesanlegg for både vann og avløp.  På grunn av de 
begrensede  arealene med løsmasser er det foreslått 2 type løsninger, våtmarksfilter eller 
trykkinfiltrasjonsanlegg med biomoduler.  Tradisjonelle infiltrasjonsanlegg anses å være 
for arealkrevende. 
Samtidig med denne planen har vært planlagt og søkt om rammetillatelse for en annen 
VA – plan i nærområdet.  Det har vært kontakt mellom kommunens miljørådgiver og 
planlegger om saksgangen.  Utbyggingen i Skirvedalen skjer over lang tid, gjerne flere 
tiår.  I løpet av denne perioden kan mye endre seg, det kan komme nye løsninger for 
rensing av avløpsvann og bruksfrekvensen på hyttene kan endre seg.  Vi vet heller ikke 
med sikkerhet hvordan kommunens tillatelse til å bo fast på hytta vil slå ut i årene som 
kommer.  Det er også et økonomisk aspekt ved utbygging over så lang tid.  Vi mener 
derfor det er hensiktsmessig å søke om en rammetillatelse for utslipp av avløpsvann i 
hele område B. I og med at de enkelte anlegg ikke er ferdig prosjektert må det i 
rammesøknaden må det sendes søknad for hvert anlegg etter hvert som de bygges, både i 
henhold til forurensingsforskriften og plan og bygningsloven.  Disse søknader som etter 
hvert nå kommer inn vil bli dimensjonert med tanke på det økte antall hytter som det 
søkes om nå.  Dette skjer selvsagt for utbyggers risiko og gir ingen føringer for 
saksbehandlingen av tiltettingen. 
 
6.4 Risiko – og sårbarhetsanalyse 
I innledende fase av planarbeidet ble det gjennomført en risiko – og sårbarhetsanalyse.  
Rapporten ligger ved planforslaget. 
 
6.5 Virkninger av planforslaget 
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I tilknytning til risiko – og sårbarhetsanalyse ble det også utarbeidet en beskrivelse av 
planens virkning på miljø og samfunn.  Det konkluderes med at planforslaget vil føre til 
endring av landskapsbilde pga. omfanget av utbyggingen, men bebyggelsesstrukturen vil 
være på linje med nærområdet for øvrig, og skille seg lite ut i landskasrommet. Det økte 
utbygging vil ikke endre forholdet til naturmangfoldet, jord – eller skogbruk, 
trafikkforhold eller friluftsinteresser i vesentlig grad.  
 
 
3650 Tinn Austbygd, mai 2020 
 
Øystein Skrindebakke 
Skrindebakke Plan og Prosjekt 
Ådalen 428 
 
3650 Tinn Austbygd 
Tlf: 99298714 
oystein@skrindebakke.no 
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