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Mindre endring av reguleringsplan for friområde Rena skole - offentlig ettersyn 

I forbindelse med opparbeiding av parkeringsarealet mellom Rena skole og Trollhaugen 
barnehage, ble det avdekket at reguleringsplanen (planID 20170100, vedtatt 30.10.2019) 
slik den foreligger, ikke er tilstrekkelig for de behovene som har kommet opp. Av den 
grunn er det vurdert et behov for endring av planformålene som ligger på 
parkeringsarealet.  

Endringen av reguleringsplanen skjer i plankartet, gjennom en flytting og reduksjon av 
område merket BIA2 og BIA3.  

Beskrivelse av endringen:  

1. Oppdatert plankart, der område BIA2 er tatt ut av plankartet for å lage tilstrekkelig 
med plass til parkeringsplassen mellom barneskolen og barnehagen (se vedlegg x).  

2. Område BIA3 er flyttet, og plassert lengst sørvest i området. Størrelsen på arealet 
er tilstrekkelig til at Åslia skilag fremdeles kan etablere klubbhus på området, som 
planlagt.  

3. Bestemmelser for område BIA2 er tatt ut av planbestemmelsene. 
4. Tribune er lagt til som ett tillegg i opplisting i planbestemmelsene. 

 

Endringene i planbestemmelsene og planbeskrivelsen  

Ny planbestemmelse § 2.1.1  

Innenfor disse byggeområdene tillates fotballbane (BIA 1) og klubbhus (BIA3).  

Tillegg til opplisting i planbestemmelse § 4.1.1 

- Tribune 

Tillegg til planbeskrivelsen: 

I forbindelse med etablering av parkeringsplassen mellom Rena skole og Trollhaugen 
barnehage, ble område BIA2 (tribune/voll) tatt ut av plankartet og planbestemmelsene. 



Dersom kunstgressbanen på BIA1 blir realisert, må det etableres tribune ett annet sted, 
innenfor reguleringsplanen, primært innenfor område GF1, alternativt GF2.  

Høringsfrist er satt til 07.01.2022 

Med hilsen 
 
Marie Erlis Anita Anderzén 
Arealplanlegger 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
 
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@amot.kommune.no merket 
2021/1049. 
 
Vedlegg 
1 Skisse B mindre endring- 200921 
  

 
 
Interne kopimottakere: 
Hannne  Kristin Medlien 
Anniken  Bergan-Skar 
Ole Bodenvald Lohmann 
Siv-Anita  Jakobsen 
Gry  Jannicke Holtekjølen 
Kristian  Kiese 

 

mailto:postmottak@amot.kommune.no

