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Hensikt med planen 

 

Regulere tidligere barnehageområde til boligområde 

Organisering Arbeidsgruppen er satt sammen av medarbeidere fra teknisk/ 

planavdelingen 
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1 Innledning 

1.1 Hensikt med planarbeidet og mandat 

Myra barnehage er lagt ned, kommunen ønsker å selge eiendommen. Kommunestyret har i 

vedtak i k-sak 45/18 den 21.06.2018 vedtatt at arealet i Myra reguleres til boligformål og 

legges ut for salg på det åpne marked.  

1.2 Lovgrunnlaget  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008.  

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 19.juni 2009. 

SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26. september 2014. 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 1. september 1989. 

2 Planprosess 

2.1 Organisering 

Planforslaget utarbeides av planavdelingen i kommunen 

2.2 Framdrift 

 
Planprosess Faser i planarbeidet Deltakere tidsrom 

1. Planprogram/ 
oppstart av 
planarbeid 

Utarbeide forslag til planprogram Planavdelingen  
Oppstart og høring av planprogram Planutvalget 21.09.2018 

Høring planprogram/ varsling 
oppstart planarbeid 

Alle Mars 2019 

Vedtak planprogram Planutvalget Juni2019 

   

2. Utarbeiding av 
planforslag 

Utarbeide planforslag Planavdelingen  
ROS Planavdelingen  

1.gangsbehandling planforslag  Planutvalget September 2019 

   

   
3. Offentlig 

ettersyn/ 
høring 

Offentlig ettersyn/ høring Alle Okt -nov 2019 

Åpen kontordag Alle Oktober 2019 

Bearbeiding planforslag Planavdelingen  

   
4. 2. gangs 

behandling/ 
Vedtak 

2.gangsbehandling i planutvalget Planutvalget Januar 2020 

 Kommunestyret Januar 2020 

 

2.3 Medvirkning 

Kommunen vil gjennomføre «åpen kontordag» så publikum kan stille spørsmål, og få 

informasjon om merknadsmulighet og videre saksgang.  

2.4 Utredningstemaer 

Planområdet er avsatt til LNF, og ikke konsekvensutredet i gjeldende KP.  

Utløsende krav til konsekvensutredning: KU-forskriftens § 6 b), Vedlegg 1.  

 

Planens virkning skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap II og kulturminnelovens 

§ 9, og i tillegg skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).  
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Temaer som tillegges særlig vekt i utredningen: 

− Naturgitte forhold og kulturminner; analyse fra tilgjengelige temadatasett 

− Konsekvenser for skole- barnehagetilbudet; beskrivelse  

− Trafikksikkerhet/ trygg skoleveg; lokal vurdering ut fra kjente faktorer 

− Sosial infrastruktur/nærmiljø/bomiljø; hundremeterskogen, friområder 

− Barn og unges interesser 

− Landskapsvirkning; lokal vurdering ut fra kjente faktorer 

3 Beskrivelse av planområdet 

Myra ligger ved Østre Gausdal bygdahus, ca. 6 km nordvest for kommunesenteret. 

Planområdet grenser inn til fv.254.  Den tidligere rektorboligen videreføres som bolig og blir 

avgrenset med et formålstjenlig tomteareal. Det er offentlig vann- og avløpsledning med 

mulighet for tilknytning for de nye boenhetene. 

4 Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

Hensyn, utfordringer og behov i planområdet som er viktig for miljø og samfunn, i henhold til 

§§ 1-1, 3-1 og kap. 6 i plan- og bygningsloven.  


