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SALG AV KOMMUNAL BYGNINGSMASSE - ENGJOM SKULE OG MYRA 
BARNEHAGE  
 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren foreslår å endre kommunestyrets vedtak om å regulere 
bygningsmassen på Engjom og Myra til bolig, om til næring. Reguleringsplanarbeidet 
for Engjom og Myra avsluttes, og endringene av arealformål tas som en del av arbeidet 
med kommuneplanens arealdel. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Historikk: 
 
Kommunestyret fattet slikt vedtak i sak 45/18 den 21.06.2018: 
1.  Kommunestyret slutter seg til at bygningsmassen og tomtearealet i Engjom reguleres til 
bolig- og idrettsformål og legges ut for salg på det åpne marked slik som beskrevet i saken, 
bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til høystbydende.  
 
2.  Kommunestyret slutter seg til at bygningsmassen og tomtearealet ved Myra barnehage 
reguleres til boligformål og legges ut for salg på det åpne marked slik som beskrevet i saken, 
bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til høystbydende. 
 
Som følge av dette vedtok Planutvalget den 21.09.2018 i sak 60/18 og 61/18 at varsel om 
oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for de to planene skulle sendes på høring. 
Planprogrammene ble vedtatt i Planutvalget den 07.06.2019 i sak 38/19 og 36/19. 
 
Oppland Fylkeskommune hadde følgende merknad (25.04.2019) til oppstart og høring av 
planprogram til Engjom: 
«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. 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. 
En satsning på boligutvikling i dette området vil således ikke være i tråd med det overordnede 
nasjonale målet om å styrke tettsteder gjennom lokalisering av boliger. Med bakgrunn i at 
eiendommen tidligere har vært benyttet til skole, er det i nærområdet holdeplass, 
idrettsplass/fotballbane samt delvis gang- og sykkelveg, noe som er en fordel dersom 



  
 
 

  
 
 

 

eiendommen skal omreguleres til boligformål. 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».  
 
Innsigelser og merknader ved 1. gangs ettersyn av kommuneplanens arealdel: 
Statens vegvesen fremmet innsigelse til nesten alle nye boligområder. Fylkeskommunen og 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til flere av områdene avsatt til bolig i arealdelen. 
Innsigelsene er begrunnet ut fra bestemmelsene i Statlig planretningslinje for samordnet bolig, 
areal- og transportplanlegging. I tillegg vektlegger sektormyndighetene at tilgjengelige arealer 
for boligbebyggelse i tettstedene er god og at eksisterende tomtereserve er tilstrekkelig i 
planperioden for arealdelen. 
 
Gausdal Næringsforum har i sitt innspill (25.11.2019) til kommuneplanens arealdel 
merknader til bruken av arealer tilknyttet gamle Engjom skule. De mener arealene er et egnet 
område til næringsvirksomhet i Svingvoll. 
 
 
 
 
VURDERING: 
 
Ut fra de signalene som har kommet fra regionale myndigheter både i høringen av 
planprogrammet til detaljreguleringsplanen for Engjom og Myra, samt innsigelser og føringer 
gitt ved høring/offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel, mener kommunedirektøren at 
det vil være mest hensiktsmessig å endre vedtaket fra kommunestyret i 2018, og heller 
muliggjøre næringsvirksomhet på disse eiendommene.  
 
Dette kan oppnås ved en av to framgangsmåter: 
 

1. Reguleringsplan 
Det synes klart at å regulere til boligformål på Engjom og på Myra ikke er i tråd med statlige 
føringer. Et planforslag med kun boligformål vil kunne påregne innsigelse ved 
høring/offentlig ettersyn. Dette vil dette kunne forsinke planprosessen ytterliggere ved at vi 
kanskje må regulere til et annet formål enn bolig, hvis ikke en evt. mekling skulle føre fram.  
Et annet moment er at bygningene slik de står i dag, kanskje kan være tungt omsettelig til 
bolig, da det vil kreve store kostnader ved ombygging eller riving.  

 
Hvis man ønsker å videreføre det igangsatte reguleringsplanarbeidet for de to områdene 
anbefaler kommunedirektøren at de tidligere skolebygningene på Engjom og på Myra, og 
arealene i tilknytning til disse reguleres til næringsformål og rektorboligene reguleres til 
boligformål.  
Lysløypa i Engjom: Her er avtalen med grunneier avsluttet og lysløypa er tatt ned. Det er ikke 
kjent for administrasjonen at noen tar ansvar for eller benytter fotballbana til organisert eller 
uorganisert lek/idrett. Hva som er formålstjenlig arealformål på dette arealet bør kunne 



  
 
 

  
 
 

 

avklares gjennom reguleringsplanprosessen med medvirkning fra grendalag, idrettslag og 
andre interesserte. 

 
 

2. Kommuneplanens arealdel 
Administrasjonen vurderer det som mest hensiktsmessig, både tidsmessig og økonomisk at 
dette forslaget til endring av formål da gjøres som en del av det pågående arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.  
 
Områdene vil da bli konsekvensutredet på lik linje med de andre arealene avsatt i 
kommuneplanens arealdel, innspill og merknader i forbindelse med oppstart vil bli tatt med 
og vurdert som en del av konsekvenseutredninger. Områdene vil få egne bestemmelser og 
retningslinjer gjennom bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og på denne måten vil 
kommunen fortsatt ha styring på hva de ulike områdene/byggene skal benyttes til eller ikke.  
 
Framdrift: om man velger alternativ 1 eller 2 til framgangsmåte vil vedtak skje tilnærmet likt 
til høsten, forutsatt at man ikke får en tredje høringsrunde av kommuneplanens arealdel.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Vedtak: 
 

1. Vedtak i sak 45/18 den 21.06.2018 oppheves. 
2. Detaljreguleringsplanarbeidet for Engjom og Myra avsluttes.  
3. Eksisterende skolebygninger og tilstøtende areal på Engjom og på Myra avsettes til 

næringsformål, og rektorboligene avsettes til boligformål i forslag til kommuneplanens 
arealdel ved 2 gangs høring/offentlig ettersyn. 

 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 8/20 den 07.02.2020. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
 
 

1. Vedtak i sak 45/18 den 21.06.2018 oppheves. 
2. Detaljreguleringsplanarbeidet for Engjom og Myra avsluttes.  
3. Eksisterende skolebygninger og tilstøtende areal på Engjom og på Myra avsettes til 

næringsformål, og rektorboligene avsettes til boligformål i forslag til kommuneplanens 
arealdel ved 2 gangs høring/offentlig ettersyn.


