Høringsbrev – Innsigelsesavklaring N07
Endringer i KPA planmaterialet etter 2. gangs ettersyn og vedtak 77/20 i planutvalget (innstilling til
kommunestyrebehandling),
Punkt 4: Næringsområde N07 Engjom opprettholdes i planforslaget, men arronderes på nytt:

Engjom før PU , slik det var ved 2. gangs ettersyn

Engjom etter PU jf. vedtakets pkt. 4:

Kort historikk
Engjom skule ble lagt ned til sommerferien i 2018. På fotballbanen i tilknytning til skolen har det ikke
vært organisert aktivitet sommerstid siden kunstgressbanen og idrettsanlegget på Linflåa sto ferdig i
2011. Bana har ikke blitt klippet eller vedlikeholdt siden skolen ble lagt ned, fotballmålene ble flyttet
til anlegget på Linflåa. Det foregår noe villmannskjøring med moped, det er eneste form for aktivitet
på området i dag. Lysløype: Grunneier sa opp avtalen med Gausdal skilag. Lysmaster og lysarmaturer
er plukket ned. Skilaget legger full innsats på den nyopprettede skiarenaen med skiskytingsanlegg på
Skeikampen.

Barn/unges interesser i planleggingen.
Kommunen er grunneier. Ved fradeling og salg av den nedlagte skolen følges avgrensning av N07.Ny
avgrensning av området medfører at tidligere fotballbane og parkeringsplass blir LNF. Arealene i LNF
vil kunne være tilgjengelig for uorganisert lek, så fremt arealet ikke omsettes til tilgrensende
landbrukseiendom -og dyrkes opp eller blir gjerdet inn som innmarksbeite.
I en radius på 600 meter er det 19 eneboliger og 12 våningshus.

Avstander og manglende g/s-veg langs fylkesvegen
Det er en begrenset krets som naturlig sogner til området da det ikke er G/S-veg langs fylkesvegen.
Det mangler ca. 300 meter med gang- og sykkelveg langs fv. 2528 Engjomsvegen for å få
sammenheng mellom Svingvoll sentrum og N07.

Kommunal satsning på nærmiljø- og aktivitetsanlegg ved Fjerdum skole
Nærmiljøanlegg ved barnas skole (Fjerdum) er godt tilrettelagt og tilgjengelig for ulike typer lek/
samling.

Figur 1 Reguleringsplan for Svingvoll sentrum

Innenfor «Reguleringsplan for Svingvoll sentrum» er det avsatt arealer til to lekeplasser på
henholdsvis 0,9 daa og 1,0 daa, samt et areal som er regulert til offentlig friområde på 8,2 daa. Disse
arealene ligger sentralt til og er forholdsvis enkle å opparbeide. Arealene er flate, godt egnet for ulike
typer aktiviteter. Kommunedirektøren mener at disse områdene er bedre egnet til møte-/lekeplass
enn arealet rundt N07, da disse ligger mer sentralt i tettstedet og boligfeltet i Svingvoll, og har
tilstrekkelig størrelse og kvalitet. Det er liten omsetning av tomter i Svingvoll, så mange av de
regulerte tomtene er ikke omsatt/bebygd. Barn og unges interesser i tettstedet syntes tilstrekkelig
ivaretatt i «Reguleringsplan for Svingvoll sentrum».

Tilgjengelige og regulerte «grønne» arealer markert med røde linjer.
Konklusjon
Kommunen mener at forslaget gir en mer fornuftig og nøktern arealbruk, samt at det opprettholdes
gode arealer og lekemuligheter for barn og unge. Kommunen håper Statsforvalteren i Innlandet
vurderer at RPR for barn og unges interesser i planleggingen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og derav
frafaller innsigelser framsatt ved 2. gangs ettersyn. Vi ber om skriftlig tilbakemelding på dette.

