
Statusorientering –

Regulering/salg av Myra og Engjom

Kommunestyret 12.12.19



Historikk

• Kommunestyrets sak 45/18 (21.06.18):
– Vedtak omregulering og salg av tomteareal og bygningsmassen på Myra 

(boligformål) og Engjom (bolig- og idrettsformål).

• Planutvalgets sak 60/18 og 61/18 (21.09.18):
– Planprogram sendt ut på høring og off. ettersyn.

• Merknad fra Oppland Fylkeskommune hadde følgende merknad (25.04.2019)
«Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland» ble godkjent i juni 2016. Mål og strategier i 
denne planen skal legges til grunn for kommunal planlegging. I Gausdal er Segalstad bru definert som 
områdesenter og Follebu som lokalsenter. Det foreslåtte boligområdet ligger ca. 6 / 10 km nordvest for 
kommunesenteret, og er slik sett ikke i tråd med det overordna nasjonale målet om å styrke landets 
tettsteder gjennom lokalisering av boliger. På en annen side er eiendommen allerede tilrettelagt med 
bebyggelse og nødvendig infrastruktur, slik at en bruk av området til boligformål vil kunne vurderes. 
Høy utnyttelse av området vil ikke være i samsvar med samordnet areal- og transportplanlegging, og 
utnyttelsen av området bør vurderes med hensyn på dette og sees i sammenheng med planlagte nye 
utbyggingsområder og rammer for utnyttelse i forbindelse med kommuneplanens arealdel. 

• Merknad fra fylkesmannen:
Fylkesmannen har på det nåværende tidspunkt ikke spesielle merknader til planarbeidet, men viser til 
http://www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser ogt Fylkesmannens brev 
til kommunene om forventninger til kommunal arealplanlegging kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre 
planarbeidet. Vi forventer også at kap. 1 om prosess og planforberedelser blir fulgt opp.

• Planutvalgets sak 36/19 og 38/19 (07.06.19):
– Godkjenning av planprogram.

http://www.planoppland.no/


Myra
• Bygningene står på areal som festes av Opplysningsvesenets Fond (OVF).
• Kommunen betaler i dag 35.000 kr pr. år for alt areal (inkl. landbruksareal).

– OVF har signalisert at de kan ta tilbake landbruksarealet.

• Kommunen har ikke innløsningsrett, da festeavtalen angir at arealet skal benyttes til 
skoleformål og eventuelle utvidelser av eksisterende bygninger samt bortleie av jord.

• OVF tilbyr innløsning for 375 kr pr. m2, totalt ca. 2 mill. kr for ca. 5,3 mål (3,9 mål for 
skole-/barnehagebygg og ca. 1,4 mål for rektorbolig).

• Kommunen kan fortsette å feste, men OVF vil beregne ny festepris ut fra m2-pris på 
375 kr. Ny festeavgift kun for rektorbolig blir da ca. 26.000 kr pr. år. I tillegg kommer 
festeavgift for tomt til skole-/barnehagebygg på ca. 74.000 kr pr. år.

• Endring av bruk fra barnehage til bolig vil kreve en reforhandling av avtalen, -
eventuelt ekspropriasjon av rettighet.

• Med de priser som OVF opererer med for innløsning og videre feste vil 
tomter/bygninger på Myra være svært vanskelige å omsette. 

• Kommunen har juridisk bistand i forhandlingene med OVF.  
Advokaten skisserer 3 alternativer for vegen videre:
– Mottilbud m.h.p. innløsningssum
– Rettssak
– Privat skjønn



Engjom

• Her eier kommunen hele arealet.

• Planarbeidet har tatt lang tid, siden andre 
planer som f.eks. kommuneplanens arealdel 
har vært prioritert.

• Planavdelingen er nå i tvil om boligformål er 
«riktig» arealbruk for området (jf. neste 
plansje).



Forholdet til kommuneplanens 
arealdel m.v.

• November 2019: Innsigelser fra regionale myndigheter til 
flere av boligområdene som er foreslått i forbindelse med 
førstegangs høring på kommuneplanens arealdel. Det 
argumenteres med at bygging et par km fra 
sentrumsområdene er i strid med regional plan for attraktive 
byer og tettsteder i Oppland, og at det denne typen 
boligområder heller ikke er i samsvar med rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

• Gausdal Næringsforum har i sitt innspill til kommuneplanens 
arealdel merknader til bruken av arealer tilknyttet gamle 
Engjom skule. De mener arealene er et egnet område for 
næringsvirksomhet i Svingvoll.

• Kommunen har også mottatt henvendelser fra 
næringsaktører vedr. både Myra og Engjom.



Veien videre

• Ut fra status og ny kunnskap er administrasjonen i 
tvil om det er fornuftig å fortsette arbeidet med 
planforslagene for Myra og Engjom. 
Administrasjonen foreslår at det fremmes en ny 
sak til (planutvalget og) kommunestyret i februar 
2020 for å avklare bl.a. følgende:
– Reguleringsformål ?
– Salg eller ikke ?

• Politisk dimensjon: Jobbe inn mot sentrale 
myndigheter vedr. OVF sin rolle ?

• For øvrig nevnes det at det i januar 2020 også 
legges opp til å fremme en egen sak om utleie av 
kommunale bygg.


