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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - ENDRING AV PKT. 3 OG 16 I PL-SAK 77/20  
 
Vedlegg:  

1. Høringsbrev B03 
2. Høringsbrev N06 
3. Høringsbrev N07 
4. Høringsbrev retningslinje i LNF 

 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås endring av vedtakspunkt 3 og 16 fra planutvalgets møte 27.11.2020 i sak 
77/20.  
 
Vedlagt fire høringsbrev som forutsettes sendt sektormyndigheter for avklaring/frafall av 
innsigelser og høring av ordlyd før sluttbehandling av kommuneplanens arealdel i 
kommunestyret. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommuneplanens arealdel er i sluttbehandlingsfasen. Saken ble behandlet i planutvalgets 
møte 27.11.2020 i sak 77/20. Planutvalget fattet vedtak med innstilling til kommunestyrets 
sluttbehandling.  
 
Vedtaket besto av 17 punkter, hvorav  
punkt 2, 3 og 4 lyder:  

 
 
  



  
 
 

  
 
 

 

punkt 14 og 15 lyder: 

 
 
Etter møtet 27.11.2020 har det vært dialog med sektormyndighetene, og administrasjonen 
har utredet de temaene der det er fremmet innsigelse (vedtakspunkt 2, 3 og 4), samt drøftet 
nærmere vedtakspunkt 16.  
 
Angående vedtakspunkt 2 (boligområde B03 Lunde) og vedtakspunkt 4 (næringsområde N07 
Engjom) så vurderes det – ut fra dialog med sektormyndighetene – at vedtatt løsning i PL-sak 
77/20 kan sendes sektormyndighetene i brevs form (høring) uten endringer i 
vedtakspunktene. 
 
Til området som omhandles i vedtakspunkt 3 (Myra) er det fremmet innsigelse fra 
Statsforvalteren i Innlandet (SFIN). Administrasjonen har sett nærmere på dette området og 
har gått nærmere inn i tidligere uttalelser bl.a. fra Opplysningsvesenets fond, og foreslår en 
endring som vi legger fram for politisk vurdering og behandling, før høringsbrev sendes SFIN 
- for frafall av innsigelsen. 
 
Vedtakspunkt 16 har ved en inkurie blitt protokollert slik: 

 
Utredningen/høringsbrevet belyser temaet. Dette har medført et nytt forslag til vedtak, som 
erstatter det protokollerte vedtakspunktet. 
 
Det forventes at sektormyndighetene vil gi tilsvar på høringen med at innsigelsene frafalles, 
og at kommunestyret dermed kan fatte vedtak uten at mekling blir nødvendig. 
 
VURDERING: 
 
Se vedlagte utkast til høringsbrev for nærmere vurderinger av hvert enkelt område/endring. 
I korte trekk: 

 B03 Lunde: Foreslåtte rekkefølgebestemmelser (behandlet av planutvalget) gir 
føringer som gjør at innsigelsen gitt i medhold av Samordnet bolig- areal- og 
transportplanlegging bør kunne frafalles. 

 N06 Myra: Formålet endres til kombinertformål (B/N01) og avgrenses til inngjerdet 
område rundt tidligere Myra barnehage. Barn og unges interesser vurderes til ikke å 



  
 
 

  
 
 

 

bli vesentlig forringet, noe som gjør at innsigelsen gitt i medhold av RPR for barn og 
unges interesser i planleggingen bør kunne frafalles. 

 N07 Engjom: Foreslått avgrensning (behandlet av planutvalget) gir mulighet for at 
innsigelsen gitt i medhold av RPR for barn og unges interesser i planleggingen bør 
kunne frafalles, gitt at argumentasjonen om at det er avsatt godt og stort areal i 
Svingvoll, og i med at det ikke er trygg gangforbindelse til Engjom langs fylkesvegen 
m.m. aksepteres av SFIN. 

 Retningslinje: Det foreslås en endring av ordlyden. Utredningen viser noen ulike 
momenter og betraktninger rundt konsekvenser av retningslinjen. Høringsbrevet 
sendes SFIN for å sikre at retningslinjen er i tråd med gjeldende lovverk før vedtak av 
planen. 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. N06 endres til B/N01 jf. figur 3 med tilhørende bestemmelser jf. figur 4 i høringsbrev 

N06. 
2. Punkt 1 over erstatter punkt 3 i vedtak i sak 77/20 når saken fremmes for 

sluttbehandling i kommunestyret. 
3. Ny retningslinje under ramme pkt. 4.1.2: «Der det av omsorgsmessige hensyn gjør 

det nødvendig med etablering av ny boenhet for familien på en landbrukseiendom, 
skal slike hensyn tillegges vekt i dispensasjonsbehandlingen. Omsorgsenheten bør 
primært søkes løst i eksisterende bygningsmasse.» 

4. Pkt. 3 over erstatter pkt. 16 i vedtak 77/20. 
5. Samlet saksframstilling og høringsbrevene sendes Statsforvalteren i Innlandet og 

Statens vegvesen for å muliggjøre frafall av innsigelser reist ved 2. gangs ettersyn av 
planforslaget. 


