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DETALJREGULERINGSPLAN FOR ENGJOM - OPPSTART AV PLANARBEID OG 

HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM 

 

Vedlegg:  

 1. Kartutsnitt kommunedelplan. 

 2. Kartutsnitt planavgrensning. 

 3. Forslag til planprogram, datert 10.09.2018. 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for Engjom sendes ut på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet.  

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge eiendommen(e) til bolig- og idrettsformål 

før boligmassen selges jf. kommunestyres vedtak den 21.06.2018, KS saksnr: 45/18. 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Formål og bakgrunn for planarbeidet: 

Kommunestyret vedtok 21.06.2018 i sak 45/18 at bygningsmassen på gamle Engjom skule 

skal legges ut for salg. Men før den legges ut på det åpne markedet er det et ønske om å 

omregulere tidligere bygningsmassen som har vært benyttet til skole. Dette vil gi kommunen 

bedre styring over hva eiendommen vil kunne benyttes til i fremtiden. Det foreslås å regulere 

idrettsplassen og start/innkomst for lysløype til idrettsformål. På arealet til den midlertidige 

brakkeriggen må det sikres parkering til idrettsformålet. Resten av eiendommen foreslås 

omregulert til boligformål. Planprosessen vil avklare til hvilken boligtype arealet vil bli 

regulert, men noe av eksiterende bygninger vil bli frittliggende boliger.  

 

Eiendommene som inngår i omreguleringen er gnr/bnr: 192/7, 192/43 og 193/14 alle eid av 

Gausdal kommune.  

 

Gjeldende kommunedelplan for Svingvoll: 

Kommunedelplan for Svingvoll ble sist revidert 02.02.2006. Området som det varsles oppstart 

for er i kommunedelplanen avsatt til eksisterende «offentlig formål» og «Friområde» med 

påskrift «Idrettsplass».  

 



  

 

 

  
 
 

 

 

Generelt om planprogram 

I henhold til § 12-9 i PBL skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 

planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 

varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske 

medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 

 

Krav til innholdet i planprogram kommer fram av § 14 forskrift om konsekvensutredninger. 

Generelt kan man si at planprogrammet skal avklare rammer og premisser og klargjøre 

formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivået på 

planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet skal 

beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte 

problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et 

godt beslutningsgrunnlag. 

 

VURDERING: 

 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapitel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Planarbeidet vurderes til å utløse krav til 

konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 bokstav b.  

  

Administrasjonen mener planprogrammet tilfredsstiller de kravene som loven angir og at det 

ivaretar de viktigste temaene og behovet for utredninger. 

 

Administrasjonen anbefaler at foreliggende forslag til planprogram sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det oppstart av planarbeidet. 

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

vedtak: 

Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for Engjom sendes ut på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9. Samtidig varsles 

det oppstart av planarbeidet i henhold til § 12-8. 

 


