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Merknader til mindre endring av reguleringsplan for friområde Rena 
skole - Åmot kommune - offentlig ettersyn 
 
Viser til oversendelse fra Åmot kommune datert 25.11.2021. Saken omhandler søknad om 
endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole (planID 20170100, vedtatt 
30.10.2019) i Åmot kommune, med forenklet behandling (mindre endring). 
 
I forbindelse med opparbeiding av parkeringsarealet mellom Rena skole og Trollhaugen 
barnehage avdekket kommunen at det ikke var tilstrekkelig med areal til parkering. Følgende 
endringer ønskes gjennomført: 
 

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.  

 
 
Merknader 
Innlandet fylkeskommune har forståelse for at det kan oppstå behov som medfører ønsker 
om endring av detaljreguleringsplan. Større areal for parkeringsplass kan være et slikt 
behov. Vi kan ikke se at hensynet til barn og unge blir vesentlig påvirket av de endringer det 
søkes om, med forutsetning om at størrelsen på BIA3 er tilstrekkelig for å kunne etablere et 
klubbhus for Åslia skilag. Viser i denne anledning til rundskriv T-2/08 «Om Barn og 
planlegging» punkt 5 om «Krav til fysisk utforming». 
 
Øvrige merknader 
Vi har ingen vesentlige samferdsels- eller kulturvernfaglige merknader til saken.  
 
Med vennlig hilsen 
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Kristin Ryen Reithaug  
Seksjonssjef, plan  
  
 Christer Danmo 
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