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KUNNGJØRING – VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR ENGJOM  

 
Planutvalget vedtok den 21.09.2018 i sak 60/18 i henhold til §12-8 og § 12-9 å sende 
planprogram for «detaljreguleringsplan for Engjom» ut på høring og offentlig ettersyn, 
samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.  

Formål og bakgrunn for oppstart av planarbeidet: 
Kommunestyret vedtok 21.06.2018 i sak 45/18 at bygningsmassen og eiendommer tilknyttet 
Engjom skule skal legges ut for salg. Som grunnlag for fradeling og salg av eiendommer 
ønsker kommunen å utarbeide reguleringsplan for området. Gjennom reguleringsplan vil 
adkomster og type boliger bli vurdert og fastlagt. Eksisterende fotballbane foreslås regulert til 
idrettsformål.  
 
Planområdet:  
Eiendommene som inngår i reguleringsplanen er gnr/bnr: 192/7, 192/43 og 193/14, alle eid av 
Gausdal kommune 
 



 

   

 

 
Svart stiplet linje viser planområdets begrensning. 

 
Vurdering av behov for konsekvensutredning (KU): 
Planområdet er avsatt til «offentlig formål» og «Friområde» i delplanen for Svingvoll (KDP), 
og ikke tidligere konsekvensutredet.  
Det vil bli gjennomført konsekvensutredning: KU-forskriftens § 6 b), Vedlegg 1. pkt. 25: Nye 
bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 
 
Planens virkning skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap II og kulturminnelovens 
§ 9, og i tillegg skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).  
 

Utredningstemaer 

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 

− Støy og støv; lokal vurdering ut fra kjente faktorer 

− Barn og unges interesser, herunder idrettsanlegget 

− Landskapsvirkning; lokal vurdering ut fra kjente faktorer 



 

   

 

        
 
Videre prosess: 
 
Frist til å komme med merknader og innspill til varsel om oppstart og planprogram er 
12.04.2019. Merknader/innspill framsettes skriftlig til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 
2651 Østre Gausdal eller e-post: postmottak@gausdal.kommune.no 
 
Etter fristen for oppstart er ute vil innspill tatt med og vurdert i det videre arbeidet. Et endelig 
planforslag skal vedtas av Planutvalget før det sendes til berørte parter for uttalelse, så dere vil 
få mulighet til å komme med ytterligere merknader da. Etter dette skal planen vedtas i 
kommunestyret, det er klagemulighet på kommunestyrets vedtak. 
 
 
Vedlegg: - Planprogram datert 01.03.2019 
 

 
 
 
           
 
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
 
 
Lars Kristian Hatterud 
Saksbehandler 
dir.tlf. 97 69 17 55 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 
 
 
 
 


