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Innledning: 

Grunneierne i Tindefjell, ønsker å endre vedtatt reguleringsplan for Tindefjell fjellgrend i 
kommunedelplan Lure-, Nystaul- og Skrivedalen. Grunneierne i området står samlet bak 
planforslaget. Skrindebakke Plan har vært engasjert som plankonsulent og har utarbeidet 
forslaget til ny detaljreguleringsplan for området, i samarbeid med Tjønnås Oppmåling. Vidda 
Miljø AS har utarbeidet en ny VA-plan som inngår i planforslaget,  
 
Grunneiere i området er:  
gnr/bnr 36/13: Helge Gunnar Luraas   
Gnr/bnr 36/15: Knut Luraas, Gunnar Gunleiksrud Lurås, Helge Gunnar Luraas, Øistein Lurås, 
gnr/bnr 36/22 og 23: Knut Luraas, Helge Gunnar Luraas, Øistein Lurås, Svein Tore Rue og 
Tarjei Olav Rue 
 
Hovedformålet med endringen er å fortette et tidligere godkjent, men i all hovedsak ubebygd 
område kalt område B i gjeldede reguleringsplan for Tindefjell hyttegrend, samt å utarbeide ny 
VA-plan for det samme området. Fortettingen av område B med tilrettelegging for høy sanitær 
standard har vært en del av en langsiktig plan, og er varslet som del av tidligere revidering av 
område A – også kalt trinn 1. Trinn 1 ble godkjent i mindre endring av reguleringsplan for 
området, vedtatt den 18.04.2018.  
 

Fakta: 

Planområdet/planstatus:  
Tindefjell fjellgrend ligger lengst øst i kommunedelplan for Lure-, Nystaul- og Skirvedalen. 
Forslaget til ny reguleringsplan følger planavgrensninga og arealbruken til godkjent 
reguleringsplan (byggeområde med tilhørende anlegg).  
 

 
 

Figur: Planområdet for Tindefjell fjellgrend er markert med rød sirkel innenfor kommunedelplanen 



  
Vedtatt reguleringsplan for Tindefjell fjellgrend består av to delområder med frittliggende 
fritidsboliger, kalt område A og område B. De to områdene er adskilt av et gjennomgående 
grøntdrag som forbinder flere mindre tjern, bekker, myrområder og bekkefar. 
 

                                    
Gjeldende  

Figur:          

Til venstre: Gjeldende reguleringsplan, vedtatt 2018 
Til høyre:    Forslag til ny reguleringsplan  
 
Ny reguleringsplan gjør kun endringer i Område B, i form av innpassing av 25 nye hyttetomter. Område A 
og grøntdraget videreføres uforandret.  
 

Delområde A består av 86 tomter og er på det nærmeste ferdig utbygd. Det gjenstår i dag bare 
4 ubebygde tomter. Ved utbyggingen av området har det blitt gjort terrengtilpasninger og 
oppstått feil og unøyaktigheter som skapte et behov for samkjøring av kart og terreng. 
Planendringene som ble vedtatt for dette området i 2018 besto hovedsakelig av at tomtegrenser 
ble justert slik at de samsvarte med det arealet som faktisk var fradelt og oppmålt, samt at veier 
og annen infrastruktur på plankartet ble rettet opp slik at de samsvarte med den etablerte 
situasjonen. Samtidig ble planbestemmelsene revidert og tilpasset ny, nasjonal mal for 
planbestemmelser. Ved godkjenningen av revidert reguleringsplan ble det forutsatt at de nye 
bestemmelsene også skal gjelde for område B - det ubebygde arealet vest i planområdet som 
nå søkes fortettet.  
 
Delområde B er i gjeldende reguleringsplan vist med 51 hyttetomter, og ønskes gjennom forslag 
til ny reguleringsplan utvidet med 25 nye hyttetomter. Med det vil område B få totalt 76 tomter, 
og planområdet vil totalt inneholde 162 hyttetomter for frittliggende fritidsboliger.    
 
Beskrivelse av planforslaget:  
Fortettingen av område B innebærer at antallet hyttetomter økes fra 51 til 76. Planendringen 
innebærer ikke endringer på allerede godkjente hyttetomter og veier, men innpasser 25 nye 
hyttetomter mellom de tidligere godkjente tomtene. Kartillustrasjonen under viser hvordan de 25 
nye tomtene er innpasset i forhold til de eksisterende.     
 
Kommunen har stilt krav om ny vann- og avløpsplan for Område B, da eksisterende 
utslippstillatelse ansees som «gått ut på dato».  

Område B 

Område A 

Grøntdrag Grøntdrag 
Område A 

Område B 



 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men det ble stilt betingelse om 
utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse med beskrivelse av planens virkning på miljø og 
samfunn. Plan og Ressurs AS har utført ROS-analysen, og denne er lagt ved som eget 
vedlegg. Her redegjøres det for 6 hendelser som har blitt identifisert i ROS-analysen: Skred og 
flom, Radon, Brann, Framkommelighet med vekt på nød- og redningstjenester, Teknisk 
infrastruktur inkludert kvalitet på drikkevann og Trafikksikkerhet. Det er ikke avdekket forhold 
som er til hinder for å utvikle området slik planforslaget viser. Planforslaget er for øvrig utformet 
slik at det tar hensyn til de vurderingene som er gjort i ROS-analysen.  
 

 

 
 
Saksgang 
Varsling og merknader  
Nærliggende hytteeiere til trinn 2 er varslet ekstra om tiltettingen sammen med regionale 
myndigheter. Det har ikke kommet inn merknader til varslingen om planarbeid fra regionale 
myndigheter. Det har ikke kommet inn merknader til trinn 2 fra hytteeiere.  
 
Videre saksgang:   
Dersom Samfunns- og miljøutvalget (SMU) er enige i planforslaget med de merknadene som 
ligger i saksframstillingen, legger utvalget planen ut til høring og offentlig ettersyn. Dersom 
utvalget har andre merknader til planen, kan utvalget be om at det blir gjort endringer eller 
tilføyelser før planen legges ut.  
 
Dersom SMU vedtar å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn vil offentlige 
myndigheter og berørte parter få anledning til å uttale seg. Planforslaget ligger til ettersyn i minst 
6 uker. Etter høringsperioden vil planen evt. bearbeides for å imøtekomme innkomne merknader. 
Deretter fremmes planen for 2. gangs behandling i SMU før den går videre til kommunestyret for 
sluttbehandling/endelig vedtak  

 
Figur:  
Kartutsnitt som viser 
Område B i Tindefjell 
fjellgrend.  
 

Bebyggelsen i Område B er 
avgrenset med stiplet linje 
 

Nye fortettingstomter er vist 
med oransje farge. 
 

Tomter godkjent i vedtatt 
reguleringsplan er vist uten 
farge.   
 

Arealer for vann- og 
avløpsanlegg er vist med 
skravur.  



 

Vurdering: 

Generelt:  
Kommunedirektøren vurderer at fortettingen av planområdet er i tråd med intensjonen i vedtatt 
reguleringsplan for området, og at utnyttelsen innenfor planområdet er i samsvar med 
omkringliggende hytteområder i kommunedelplan for Lure-, Skirve- og Nystauldalen.  
 
Kommunedirektøren finner likevel at det både i plankart og reguleringsbestemmelser ligger 
mindre problemstillinger som bør diskuteres og/eller justeres før planforslaget tas til endelig 
behandling. Selv om reguleringsbestemmelsene nylig er godkjent av kommunen, ser 
kommunedirektøren ved en helhetlig gjennomgang av planforslaget behov for å gjennomgå 
bestemmelsene knyttet til det nye utbyggingsområdet på nytt. Dette skyldes at man ved tidligere 
revisjon av planen hadde fokus på å korrigere feil knyttet til igangsatte utbyggingsområder, 
samtidig som kommunen var innforstått med at det for nytt utbyggingsområde ville bli lagt fram 
et forslag om planendring.  
 
Ut fra en helhetlig vurdering av hensynet til framdrift og mest mulig effektiv saksbehandling, 
velger kommunen å legge ut planforslaget til høring og offentlig ettersyn slik det er sendt inn fra 
grunneiere og plankonsulent. Samtidig ønsker vi at våre innspill til planarbeidet gjennom dette 
saksframlegget følger planen i høringsperioden, og ber spesielt om tilbakemelding på de 
temaene som belyses her.  
 
Med utgangspunkt i at planområdet i all hovedsak er ubebygd, og det således er få direkte 
berørte parter utenom grunneiere og evt. merknadsstillere, finner kommunen at det vil være rom 
for å gjøre mindre endringer i planforslaget før andre gangs behandling, evt. på bakgrunn av en 
begrenset, ny høring. Som følge av at kommunen velger å legge ut planforslaget til høring uten 
at våre innspill på forhånd er blitt drøftet og evt. innarbeidet i planforslaget, må forslagsstiller 
også være forberedt på selv å endre og rette opp planforslaget etter gjennomført 
høringsperiode.         
 

Foreløpige vurderinger av planforslaget: 
Kommunedirektøren har ingen innvendinger mot hovedformålet med reguleringsplanen i form 
av fortetting av eksisterende hytteområde B med nye tomter for frittliggende fritidsbebyggelse, 
men ber om at planforslaget blir bearbeidet, evt. endret, justert eller utfyllende behandlet i 
forhold til de temaene og problemstillingene som er skissert i punktene nedenfor.   
  
Tomteutnyttelse:  
Innenfor arealformålet frittliggende fritidsboliger differensier reguleringsplanen mellom BFF1 og 
BFF2, der BFF1 gjelder for alle hyttetomter i område A (nesten ferdig utbygd del av 
planområdet, mens BFF2 gjelder for område B (den hovedsakelig ubebygde delen av 
planområdet). Dette hovedskillet bør framgå av bestemmelsene.    
 
BFF2 
Innenfor BFF2 definerer bestemmelsene tillatt utnyttelsesgrad og hyttestørrelse ut ifra tomtenes 
størrelse. Som kartillustrasjonen under viser, differensierer planforslaget hyttetomtene i denne 
delen av planområdet i tre ulike kategorier med ulik grad av utnytting og bestemmelser knyttet til 
hyttestørrelser og maksarealer for utnytting. Kategoriene skiller på tomteareal over 1500m2, 
tomteareal mindre enn 1000 m2 og tomteareal mellom 1000 og 1500 m2. Bestemmelsene 
åpner for at tomter over 1500 m2 kan bebygges med inntil 190 m2 bruksareal pr tomt, der 
hovedhytta kan ha et bruksareal på inntil 150 m2. Innenfor kommunedelplanens avgrensning er 
det svært få andre reguleringsplaner som åpner for så høy utnytting. Kommunen stiller 
spørsmål til både den inndelingen som er gjort, og hvordan plankart og bestemmelser fungerer i 
forhold til å tydeliggjøre hvilke bestemmelser som gjelder for ulike tomter innenfor område B.  
 
Generelt etterlyser kommunen en planfaglig redegjørelse for hvordan ulike tomte/hyttestørrelser 
forholder seg til terrengforhold og landskapsmessige vurderinger som synlighet/eksponering, 



samt visuelle vurderinger omkring tettliggende bebyggelse. Dette er forhold som bør belyses 
bedre i planbeskrivelsen. Før det er vist en grundigere planfaglig vurdering av fortettingen, ser 
ikke kommunedirektøren bort fra at det kan bli aktuelt å anbefale endringer i antallet 
fortettingstomter og størrelsen/utnyttingen på enkelttomter innenfor Område B.  
 
På generelt grunnlag kan man ønske seg at hyttetomter med like bestemmelser blir samlet i 
klynger for å gi en mer helhetlig og forutsigbar utforming av bebyggelsen i ulike grupper 
tilpasset helt lokale forutsetninger. Også av karttekniske årsaker vil det være gunstig å samle 
tomter med like bestemmelser i sammenhengende flater.      
 

 
 

Figur:  
I planforslaget er tomtene som omfattes av BFF2 inndelt i tre kategorier basert på tomtestørrelse. Som 
det framgår av kartillustrasjonen er det ikke noen systematikk i fordelingen av de tre tomtekategoriene 
innenfor planområdet.  

 
Benevnelser på arealformål byggeområde:  
Dersom man skal operere med tre ulike kategorier bebyggelse for område B, mener 
kommunedirektøren inndelingen må tydelige framgå av både plankart og bestemmelser. I stedet 
for å underdele arealformålet BFF2 i forhold til tomtestørrelse, bør hver kategori få sitt entydige 
navn ved å fortsette nummereringen som BFF3, BFF4, etc.   
 

Kriterier og beregningsmåte for tomteutnyttelse:  
Planforslaget legger ikke opp til en utnyttelsesgrad som forholder seg til at en prosentvis andel 
av tomtearealet kan bebygges, slik man vanligvis ser i vedtatte reguleringsplaner. I stedet er det 
gitt en fast definisjon på hvor stor bygningsmasse som kan føres opp innenfor de tre ulike 

 
Figur:  
Kartillustrasjon visualiserer 
bestemmelsene om 
utnyttelsesgrad for Område 
B i Tindefjell - Frittliggende 
fritidsboliger BFF2.  
 

Kun hyttetomtene i Område 
B er markert med farge.  

Tomter som inngår i Område 
A er vist uten farge og 
omfattes av bestemmelser 
for BFF1.   
 

Tegnforklaring:  
Blå farge:  
Tomter mindre enn 1000 m2  
 

Fiolett farge:   
Tomter mellom 1000 m2 og 
1500m2.  
 

Rosa farge:  
Tomter større enn 1500 m2 
 

Gul farge:  
Arealer for vann- og 
avløpsanlegg  



kategoriene. Dette medfører at den reelle utnyttelsesgraden innenfor tomtene i planområdet vil 
variere mye, med til dels store sprang mellom tillatt utnyttelse. Dette vil gir at enkelte tomter 
med lite avvikende størrelse kan få ganske ulike begrensninger på tillatt størrelse på 
bebyggelse. Når fordelingen av tomter ikke synes å ha en planfaglig forankring, opplever 
kommunen at differensieringen framstår diffus og uten noen bakenforliggende begrunnelse eller 
intensjon. Det er også et utfordring at flere tomter har et areal som ligger tett opptil 
knekkpunktene i bestemmelsene, der endelig oppmålt hyttetomt kan komme til å avvike noe fra 
arealstørrelsene som er angitt på plankartet.   
 
For å illustrere hvilke konsekvenser de gitte bestemmelsene vil ha for den reelle 
utnyttelsesgraden, har kommune beregnet minimum og maksimum prosentvis utnyttelse 
innenfor de tre kategoriene.  
 

 Tomter mindre enn 1000 m2: 
Utnyttelsesgrad inntil 9 % BRA 

 

 Tomter mellom 1000 m2 og 1500 m2:  
Utnyttelsesgrad mellom 6,7 % og 16% BRA 

 

 Tomter større enn 1500 m2:  
Utnyttelsesgrad inntil 12,7 % BRA 

 

 For den nesten ferdig utbygde delen av planområdet, område A, er det ikke oppgitt 
tomtestørrelser på plankartet, men ut ifra stikkprøver finner kommunen at de aller fleste 
tomtene her er på over 1500 m2. Mange av tomtene er også nærmere 2000 m2. Basert 
på bestemmelsene for disse tomtene vil en tomt på 1500 m2 har en prosentvis 
tomteutnyttelse på 12 % BRA.   

 
Kommunedirektøren stiller spørsmål til en utnyttelsesgrad som overstiger 12% BRA for 
enkelttomter slik det legges opp til i område B, og spør seg om bestemmelsene burde vært 
supplert med en maksimal prosentvis utnyttelse, slik det f.eks. ble gjort i nylig vedtatt 
reguleringsplan for Torset i nærliggende område.  
 
For område A finner kommunedirektøren at de godkjente regulerings-bestemmelsene for 
tomteutnytting fungerer hensiktsmessig, og ser ikke behov for å endre disse.   
 
Tekniske anlegg, SVF og SAV:  
Kommunen har tidligere stilt krav om ny vann- og avløpsplan for område B. Kommunedirektøren 
anser at kravene vedørende etablering av vann- og avløpsanlegg er tilstrekkelig ivaretatt ved at 
det som del av reguleringsplanen er utarbeidet en VA-plan som skisserer alternative løsninger 
for avløpsanlegg, der det for hvert delområde må søkes rammetillatelse før utbygging av 
avløpsanlegg og etablering av ny hytter.  
 
Naturområder, LNF-R:  
Kommunedirektøren mener at naturhensynene i hovedsak er godt ivaretatt ved at det største 
bekkeløpet med tilhørende små tjern og myrområder som renner gjennom planområdet er 
regulert som LNF-R-område, Friluftsformål, som deler hyttebebyggelsen i to adskilte områder. 
Vi ser likevel at noen steder kan være behov for å innføre byggegrenser som sikrer at 
naturverdiene tilgodesees og bevares i umiddelbar avstand til vannveier. I tillegg renner det 
flere mindre bekker gjennom område B som bør sikres gjennom regulering av byggegrenser. På 
tilsvarende måte som andre nylig vedtatte reguleringsplaner i nærområdet, bør arealene langs 
bekkedragene reguleres til naturområde i en avstand på henholdsvis 10 meter til hver side for 
mindre bekker og 20 meter til hver side for den store bekken. Alternativt bør det etableres en 
byggegrense med bestemmelser i tilsvarende avstand fra vannveiene. Lokaliseringen av 
bekkefar, tjern og myrdrag er antydet på kartskissen nedenfor.  
 



Til orientering er bestemmelsen nedenfor tatt inn i nylig vedtatt reguleringsplan for Torset 
hyttegrend.  
 

 Langs Fjosanbekken er det avsatt en byggefri sone på 12 meter på hver side av bekkeløpet. 
Byggegrensene er vist med stiplet markering på plankartet.  Innenfor den byggefrie sonen skal 
det ikke settes opp byggverk eller gjøres andre tiltak eller inngrep som vesentlig forringer 
naturkvalitetene eller har negative konsekvenser for dyre – og fiskelivet i og rundt bekkene.  Det 
er ikke tillatt å gjøre inngrep som endrer bekkens løp eller omformer terrenget rundt 
bekkedragene.  Den naturlige vegetasjonen langs bekkene bør så langt som mulig bevares.  

 

I det nært utbygde hyttefeltet, område A, ligger det flere mindre tjern, pytter og myrområder som 
ikke er skjermet med byggegrenser eller på andre måter gitt bestemmelser om vern. De små 
vannspeilene er ikke sammenkoblet av kartfestede bekkefar, og flere av vannspeilene synes å 
være så små at de kan forventes tørket ut ved opparbeidelse av infrastruktur og bygninger. Selv 
om man i dag ville vurdert bestemmelser som ivartar vannspeilene, vil ikke kommunen 
revurdere utformingen av den nylig vedtatte reguleringsplanen for denne delen av planområdet.    
 
Helt nord i Område B er det innenfor grøntdraget rundt bekkeløpet gjennom planområdet avsatt 
et areal til avløpsanlegg (SAV). Før etablering av avløpsanlegg på dette området, må eventuelle 
konsekvenser for naturområdet avklares.  
 
 

 
 
Stier og løyper: 
Skiløyper:  
Det er ikke vist noen skiløyper gjennom planområdet. I planbeskrivelsen står det at område B 
mot øst grenser mot et bredt friområde med oppkjørte skiløyper vinterstid. Det bør vises på 
plankart og/eller omtales i planbeskrivelse hvordan løypenettet knyttes sammen med 

 
Figur:  
Kartillustrasjon visualiserer 
hvordan ny og godkjente 
hyttetomter i Område B 
forholder seg til vannveier og 
våtområder og stier og 
løyper.  
 

Nye fortettingstomter er vist 
med oransje farge. 
 

Tomter godkjent i vedtatt 
reguleringsplan er vist uten 
farge.   
 

Arealer for vann- og 
avløpsanlegg er vist med gul 
farge. 
 
Bekker, myrområder og 
tjern/vannspeil er vist med 
blå farge. 
 
Kartfestede stier er vist med 
heltrukken rød linje. Mulige 
nye forbindelseslinjer er vist 
med stiplet rød linje.  
 
 



hyttebebyggelsen, samtidig som det vises tilgjengelighet gjennom etablerte grøntdrag og 
adkomstveier. 
 
Stier:  
Det er ikke vist noen stier gjennom planområdet. I planbeskrivelsen står det at veinettet blir 
brukt som ferdselsårer til fots eller med ski på skulderen, og fra enden av disse blir stier og 
løypenettet brukt til rekreasjon og trening.  
 
Kommunen merker seg at det er kartfestet større stier i forlengelsen av de nordligst beliggende 
kjøreveiene i både område A og område B. Samtidig er det begge steder plassert hyttetomter 
langs kjøreveiene som synes å blokkere adkomsten til stiene. Kommunedirektøren ber om at de 
etablerte turstiene innarbeides i plankartet, og at det sikres tilgjengelig adkomstmuligheter 
mellom kjøreveiene og de omkringliggende turområdene.  
 
Noen steder viser kartet at blindveier har vært forbundet med stier i terrenget, samt at det har 
vært etablert krysningssteder over bekken. Også slike forhold bør innarbeides i plankart, 
bestemmelser og beskrivelse.    
 
Til orientering er bestemmelsen nedenfor tatt inn i nylig vedtatt reguleringsplan for Torset 
hyttegrend.  
 

 Turstiene er primært for ferdsel til fots. Turvei-traseene kan i normal bruksbredde på ca 1,0 til 1,5 
meter ryddes, merkes og i begrenset grad opparbeides, f. eks. ved at det gjøres tiltak for å lede 
bort overvann og bygges klopper.  

 Turstiene er planlagt slik at de har sammenheng med turstier utenfor planområdet, og må ikke 
legges om eller endres uten å ta hensyn til dette. 

 
Terrengtilpasning:  
For å sikre at bygninger utformes med god terrengtilpasning, mener kommunedirektøren at det 
bør vurderes å innføre en bestemmelse som sier at høyden på fyllinger og skjæringer bør 
begrenses, og at det må søkes en massebalanse mellom skjæringer og fyllinger. Kommunen 
ser det også som hensiktsmessig at bestemmelsene tydeliggjør at bygninger i skrånende 
terreng bør være smale, med begrenset dybde på terrasser og inngangspartier. 
Kommunedirektøren vurderer også om det bør gis en bestemmelser som begrenser høyden på 
fyllinger til maksimal 1,5 meter. 
 
Reguleringsbestemmelser:  

 Høydebestemmelser:  
Det bør presiseres at høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
 

 Beregning av bruksareal:  
Det bør vurderes om bestemmelsene skal fastsette den mye brukte regelen om at der 
avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terreng rundt bygningen er mindre enn 1,5 
m, inngår 50% av bruksarealet i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting.  
 

 Parkering:  
Det bør presiseres at kravet til biloppstillingsplasser gjelder pr tomt, og utendørs uten 
overbygging ikke inngår i grad av utnytting. 

 

 Veier, SV1 og SV2 
 Det er ikke samsvar mellom plankart og bestemmelser mhp bredden på 

kjøreveier, ved at det ikke er avsatt tilstrekkelig areal på plankartet til at veiene 
kan opparbeides slik det går fram av bestemmelsene (kjørebane på inntil 3/5 
meter + 3 meters bredde på hver side til fylling/skjæring og grøft).  

 Sideveier som genererer trafikk til flere eiendommer bør ha en bredde på 
minimum 3 meter, ikke inntil 3 meter som det står i bestemmelsene.   
 



 For øvrig:  
 Noen steder kan det være ønskelig å endre, utdype eller presisere ordlyden i 

bestemmelser for å gjøre dem tydeligere og mer presise.   
 Reguleringsbestemmelser er ment å gi bestemmelser som er spesifikke for det 

aktuelle planområdet, ikke å samle utdrag fra annet regelverk som kan gjelde for 
ulike forhold. Det kan være aktuelt å ta ut bestemmelser som henviser til andre 
lover og forskrifter.  

  

Konklusjon: 

Forslag til detaljreguleringsplan for Tindefjell fjellgrend, trinn 2, i kommunedelplan Lure-, Nystaul 
og Skirvedalen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter pbl § 12-10 med de 
merknadene som framkommer i saksframlegget.  
 
 
 
1 Reguleringsplan 6522-A0 
2 Bestemmelser Tindefjell 
3 ROS-analyse Tindefjell 
4 Planbeskrivelse Tindefjell 

 
 
 
 


