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1. INNLEDNING 

Planområdet Gjefselykkja ligger sentralt på Skei, like ved alpinanlegget, velkomstsenteret og 
golfparken. Hensikten med reguleringen er å endre eksisterende boligformål til hytter med 
utleiemulighet. I tillegg reguleres det inn en utleiehytte på tomta til tidligere Gjefsen seter. Dette 
vil utgjøre en småskala fortetting nært turistsenteret på Skei.   

1.1 Bakgrunn 
Kommunedelplan for Skei ble vedtatt 2010 er overordnet plan i området. Kommunedelplanen 
legger legger rammer for utbygging på Skei, og viser hvordan helhetlige strukturer som 
skiløyper, alpinanlegg og gamle seterlandskap ivaretas.  
 
Tiltakshaver ønsker å foreta en mindre fortetting i deler av sin eiendom. Eiendommen er omfattet 
av tidligere varslet plan ved Olav Thon Gruppen, men tiltakshaver ønsker en fortetting i mindre 
skala med et annet konsept.  

1.2 Tiltaket 
Tiltaket omfatter tilrettelegging for utbygging av nye utleiehytter, og endring av formål fra bolig 
til næring/utleiehytter i felt B 3(Engjelykkja 1 og 2). I tillegg foreslås en ny hytte på tildgiere 
tomt til Gjefsen seter, Gjefselykkja. Denne er lagt i LNF formål i kommunedelplanen. 
Planområdet dekker et areal på 13,5 daa.  
 
Planen legger til rette for en utbygging som tar hensyn til de helhetlige strukturene gitt i 
Kommunedelplanen. Adkomstveger samordnes internt og mot tilliggende hyttefelt, og hyttene er 
plassert slik at åpenheten i seterlandskapet kan ivaretas. Grønne korridorer skal sikre skiløyper 
og gående god tilgjengelighet gjennom området.  

1.3 Tiltakshaver 
Tiltakshaver er Høifjeldssanatoriet i Gausdal, ved Andreas Smith-Erichsen og Marie Louise 
Lørken.  

1.4 Eiendoms – og eierforhold 
Planområdet eies av tiltakshaver.  
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1 Lokalisering 
Planområdet ligger sør for Skeikampen, mellom Peer Gynt-vegen og Velkomstsenteret. Arealene 
for fortetting ligger nord for Segalstadsetervegen. Planområdet grenser til golfparken og 
alpinalegget, og hytteutbygging videre oppover i lisida mot Skeikampen.  

2.2 Eksisterende arealbruk og bebyggelse 
Øst for planområdet ligger Velkomstsenteret og alpinanlegget med Gausdal hotell, som tidligere 
het Høifjeldssanantorium. Hotellet eies i dag av Olav Thon Gruppen. Bebyggelsen ellers består i 
stor grad av leilighetsbygg. Vikingland sør for området benyttes som «afer ski» -hall i 
vintersesongen, men er fortiden ikke i bruk. På Skei er det generelt manglende tilbud på varme 
senger og dagparkering. Nord for planområdet ligger Enge- og Myhre seter reguleringsplan med 
hyttefelt under utbygging. 
 

 

Figur 1 Flyfoto som viser planområdets beliggenhet i forhold til turistsenteret Skei 
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Figur 1 Oversiktskart med planområdet op Skei (Norgeskart.no) 

 

Figur 2 Varslingskart 
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3. EKSISTERENDE PLANER OG OVERORDNEDE 
FØRINGER 

3.1 Kommunedelplan for Skei (2010-2022) 
Planområdet ligger inne i kommunedelplanen som område for bolig (B3) og LNF (Gjefeslykkja). 
 

 

Figur 3 Utsnitt fra kommunedelplanen, planområdet ligger med B3 og LNF område med 
golfparken i sør og alpinbakken i øst. H11 Hyttefelt (Myre seter) tilgrenser i nord. 

 

3.2 Tilstøtende reguleringsplaner  
Av de tilstøtende planene er det Enge- og Myhre seters hytteutbygging nord for planområdet, 
som har størst betydning for planen.  

 

Figur 4 Tiltstøtende reguleringsplaner ( nettbasert planarkiv på kommunens hjemmeside) 
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3.3 Relevante overordnede føringer 
Tiltaket med erverv/fritidsbolig vil dels stride mot overordna plan, og det ble i oppstartsmøtet 
lagt fram krav om planprogram og konsekvensutrdening. Opprinnelig foreslått plangrense 
omfattet deler av golfparken, og var på 44 daa. Planområdet ble redusert til kun å omfatte areal 
som endrer planstatus, og er nå på 13,5daa. Ny vurdering i forhold til forskriftens §3b etter 
vedlegg III ble gjort. For denne planen anslås virkningene for samfunn så beskjedne at planen 
legges fram uten konsekvensutredning og planprogram, men med en detaljert 
konsekvensvurdering i stedet. Tema som ønskes vurdert er:   

• Offentlig infrastruktur 
• Turist infrastruktur 
• Overvann 
• Vann- og avløp 
• Ski- og turløyper 
• Kulturminner 

 
Planarbeidet skal gjøres i tråd med følgende myndighetskrav: 

 
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009. 
 
• Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

 
• Vannressursloven  

 
• Miljøverndepartementets veileder T-1450 ”Planlegging av fritidsbebyggelse” 

 
• Varslingsmelding fra fylkeskommunen.  

 
 

4. PLANPROSESS 

4.1 Oppstart og kunngjøring 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Gausdal kommune den 22.06.2016 
Oppstartsvarselet ble sendt til naboer, sektormyndigheter og andre berørte 12.10.2016. Fristen 
for kommentarer og innspill ble satt til 2. november. Kunngjøringen ble annonsert i GD. 
Planutvalget vedtok igangsettelse av planleggingen i sak 72/16 den 11.11.2016.  

4.2 Medvirkning 

Innspill fra berørte parter blir besvart med oversending av forslag til plan og fulgt opp med 
telefonmøter av rådgiver og tiltakshaver. Når det gjelder grupper med spesielle behov slik som 
barn og unge og mennesker med nedsatt funskjonsevne, blir dette fanget opp i offentlig høring 
av disses representanter. Tiltaket er ikke vurdert til å ha konsekvenser for disse gruppene.  

4.3 Innspill til planarbeidet 
Det er mottatt innspill på varslet oppstart fra følgende: 

• Statens vegvesen 
• Oppland fylkeskommune  
• Kari Myhre og Simen Tallaug 
• Marianne Rytter Huseby 
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Oppsummering av høringsuttalelsene med tilhørende kommentarer: 
 
STATENS VEGVESEN (SVV) 
Sammendrag 
SVV ber om at selve krysset mot Peer Gynt vegen innlemmes i planområdet for å sikre en god 
utforming med hensyn på geometri og siktlinjer inn mot vegen. Det er viktig å sikre oversiktelige 
forhold både i forhold til skiløypa og videre at adkomstvegen til de ulike områdene samles til en 
veg før krysset mot Peer Gynt-vegen.  
 
Kommentar 

1. Siktlinjer ivaretas i bestemmelsene. Det er svært god sikt i krysset. Hensikten med å 
legge ned den gamle setervegen og lage ny adkomst fra Engjelykkja er å forenkle og 
stramme opp avkjøringssituasjonen i området. Ny veg får litt større avstand til krysset. 
Skiløypa krysser mye lenger sør. Det skal da ikke være nødvendig å regulere krysset 
med Peergyntvegen.  

 
 
FYLKESMANNEN I OPPLAND (FMO) 
Sammendrag 
Kommentar om hele kryssområdet ved Peer-Gyntvegen bør innlemmes i planen, viser til 
korrespondanse med SVV. Delene av LNF området som er dyrkbare, skal vises i en arealoppgave 
som grunnlag for KOSTRA-rapportering.  
 
Kommentar 
Da det ikke gjøres endringer i krysset, og siktforholdene er gode, gjøres ingen endringer av 
planavgrensningen. Det lages en arealoppgave som synliggjør andel dyrbar mark av LNF-
området i planen.  
 
 
NVE 
Sammendrag 
NVE ber om at det tas tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen, og viser til 
sjekkliste som kan brukes i forbindelse med ROS-analysen for området.  
 
Kommentar 
Tas til etteretning 
 
 
OPPLAND FYLKESKOMMUNE (OFK) 
Sammendrag 

1. Regionalenheten forventer at planbeskrivelsen gjør rede for medvirkningsopplegget og 
hvordan man har lagt til rette for medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging for å kunne delta.  

 
2. Siden det er vurdert at endringen ikke utløser krav om KU, mener OFK at kommunen må 

foreta en KU vurdering da planen avviker overordnet plan jf. Forskrftens §3b, vedlegg III.  
 

3. OFK peker på at vassdragsforvaltning og overvannshåndtering er viktige tema i denne 
planprosessen da det går en bekk gjennom planområdet, samt nærheten til alpinanlegget 
med tanke på snøsmelting.  De forutsetter at retningslinjene fra NVE legges til grunn og 
at ROS-analysen avdekker flom og andre farer.  
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4. De minner om at parkeringsareal skal regnes med i BYA på den enkelte tomt.  
 
Kommentar 
 

1. Det gøres rede for medvirkning i reguleringsplanbeskrivelsen.  
2. Vurderingen er gjort ved varsling. Tema fra vedlegg III vil være friluftsliv, landskap og 

transportbehov, konsekvenser for samfunn vil vurderes med støtte i metodikk i SVVs 
håndbok V712. 

3. Det gis bestemmelser om overvannshåndtering.  
4. Tas til etteretning.  

 
NABOER OG BERØRTE GRUNNEIERE 
 
Kari Myhre og Simen Thallaug 
Sammendrag 

1. Som besittere av naboeiendommen er de interessert i å være med på et samarbeid når 
det gjelder veg og annen infrastruktur når den tid kommer. De ser det hensiktsmessig å 
ha felles adkomst til eiendommene.  

 
2. De ønsker å komme med et tilleggsforslag, omregulering av et område mellom tomtene 

og skiheisen.  
 

Kommentar 
1. Planforslag oversendes 
 
2. Dette arealet er regulert til LNF og fungere som grønn korridor fra alpinbakken og ned. 

Forslaget må tas opp med kommunen.  
 
Marianne Rytter Huseby (nabo/part) 
Ber om mer skriftlig informasjon for å forstå hva som planlegges.  
 
Kommentar  
Planforslag oversendes. 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konvertering av bolighus til utleiehytter, og 
fortette et område med to boliger med en ekstra utleiehytte. I tillegg er det vist en ny utleiehytte 
der tidligere Gjefsen seter lå. Adkomstveg legges om og inn til krysset med Engjelykkja, slik at 
vinteradkomsten ikke kommer i konflikt med skiløypene, og slik at det blir adkomstveg til 
utleiehyttene som bygges ut nord for planområdet (Myhre seter). Formålet skal være fritids- og 
turistformål med utleie av varme senger.  
 
På hver side av nåværende boligområde B3 (Engjelykkja 1-2) er det avsatt grønne korridorer 
som vil opprettholdes og gi almenhetens fersdel sammenheng gjennom området slik det er i dag.  
 
Vegene tilpasses terrengets stigning, og utleiehyttene tilpasses terrengforholdene slik at det blir 
bevart mest mulig av vegetasjon og terrengformasjoner i landskapet. Areal langs bekken 
bevares.  



 
 
 
 
 

Ramboll 

 
 

5.2 Planforslaget 

Landskapet er lett hellende med preg av tidligere seterdrift, ved B3 er det et mindre skogholt. 
Sør for planområdet ligger golfparken som er som glir godt inn i det gamle seterlandskapet i 
området.   
 
Forslaget innebærer at deler av den gamle Segalstadsetervegen legges om. Ny 
Segalstadseterveg blir adkomst for hyttebebyggelsen også nord for planområdet (Enge- og Myhre 
seter). Nye veger føyer seg best mulig etter terrenget.  Krysset med Engjelykkja blir dermed 
strammet opp slik at det blir bedre oversikt.    
 
Plassering av utleiehytter på nye tomter er vist på illustrasjonsplanen.  Utleiehyttene vil ligge i 
god avstand fra løypenett. Bebyggelsen på Gjefsen seter er tenkt plassert i henhold til tidligere 
seterbebyggelse og slik at den vil danne et setertun.  
 
Utbyggingen og området skal utformes etter prinsippet om universell utforming. Alle veger skal 
så langt det er mulig tilfredsstille kravet til universell utforming. 
 

 

Foto 1 Tuft Gjefsen seter og usikt mot B3 med Vikingland og golfbanen til høyre i bildet 

5.3 Friluftsliv og tilgjengelighet 

Tilgangen til å utøve friluftsliv er meget viktig ved etablering av fritidsbebyggelse. De foreslåtte 
utleiehyttene vil ha god tilgang til allsidige typer friluftsområder. Almenhetens friluftsliv og 
sammenheng mellom de ulike idrettsanleggene i området er ivaretatt med åpne grønne 
korridorer, markert på illustrasjonsplanen med piler.  
 

5.4 Bekker og overvannsystem 

Overvann forutsettes ivaretas gjennom lokal håndtering i de grønne aralene som omgir veg og 
byggegrunn. Grønne arealer, naturlig bekk i området og våtdrag vil fungere som 
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fordrøyningsmagasin i ekstremnedbørsperioder. Overvannet i området dreneres videre mot 
Skeiselva. Bekken gjennom B3 er viktig med tanke på fordrøyning og overvann, og kantsonene 
bør være fri for inngrep.  
 
Det er per i dag ikke registrert noe problem med overvann i forhold til snøsmelting fra 
alpinbakken. I tillegg til naturlig drenering, må eksisterende og nye stikkrenner ha tilstrekkelig 
dimensjoner som tar høyde for ekstremvær.  
 

5.5 Teknisk infrastruktur 

Dagens vannledning går i gjennom området. Nye bygg settes i sikkerhetsavstand til grøfta (4m til 
hver side). Nye VA-anlegg forutsettes bygd ut ihht krav fra Gausdal kommune etter gjeldene 
kommunal VA-norm. Kommunen kan overta hovedleningsnettet gjennom feltet, dette betinger at 
prosjektert VA-anlegg godkjennes av kommunens VA-avdeling.  
 
 

5.6 Trafikk 

Skeisvegen (Fv377) går over til Peer-Gyntvegen like sør for x Veslesetervegen. Krysset mellom 
Engjelykkja og Peer-Gyntvegen blir ikke berørt av tiltaket. Peer Gyntvegen har 60km/t 
fartsgrense, og gode siktforhold.  
 
Ny adkomstveg består i flytting av den gamle setervegen i litt lenger avstand fra krysset med 
Peer-Gyntvegen. Trafikkøkningen vil være begrenset. Sikttrekant for avkjørsel er vist i 
plankartet.  
 

5.7 Miljøvennlige energiløsninger 

Det legges opp til å bruke strøm som grunnvarme og vedovner som tilleggsvarme. 
Det vil velges miljøvennlige energiløsninger som varmepumper/jordvarme og solcelleanlegg. 
Husholdningsavfall leveres på godkjent miljøtorg ved Skei senter.  

5.8 Elektrisitet og bredbånd 

Det legges bredbåndskabel samtidig med etablering av øvrig infrastruktur. Det er en forutsetning 
at alle utleiehyttene skal forsynes med elektrisitet via jordkabel. Bebyggelsen 
Bebyggelsen skal underordne seg kulturlandskapet i området med en enkel og harmonisk 
utforming, materialbruk og fargevirkning. Det skal brukes mørke jordfarger og materialbruken skal 
domineres av tre og naturstein. Det skal benyttes ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Uthus 
og anneks skal ha samme farge som hovedbygningen. 
 
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget på hver enkelt tomt. Alle terrengendringer skal utføres så 
skånsomt som mulig, og alle jordskjæringer og fyllinger skal tildekkes med stedegen torv eller 
masse. Avdekningsmasser skal legges i deponi på tomta for senere og brukes til istandsetting av sår 
i terrenget. Fyllinger, skjæringer og planeringer i terrenget lenger vekk fra hytta en 2,5 meter er 
ikke tillatt med unntak av opparbeidelse av biloppstillingsplasser. Disse skal tilpasses tomten slik at 
eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utearealer sås til som grasbakke for ekstensiv 
skjøtsel (ikke plen).  
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5.9 Arealbruk 
Tabellen under viser fordelingen av ulike arealkategorier innenfor planområdet. Planens totale 
areal er på ca. 13,5 daa, og fordeler seg som vist i tabellen under.  

Tabell 1 Arealbruk 

Arealformål Areal / daa 
Bebyggelse og anlegg 
Fritids- og turistformål 
Idrettsanlegg 
Golfbane 

 
6,4 
0,3 
1,2 

Av dette utgjør dyrkbar mark (til KOSTRA rapportering) 0,6daa  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg 
 

 
2,0 
 

  
Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift 
Friluftsformål 

 
3,6 

Totalt areal 
 

13,5 

6. PLANKRAV 

6.1 Reguleringsplan med konsekvensvurdering 

Utredningsplikten vurderes oppfyllt gjennom vedtatt foreliggende detaljreguleringsplan med 
tilhørende konsekvensvurdering. Det legges opp til en detaljert konsekvensvurdering og ROS 
analyse der særlig Vassdragsforvaltning og overvannshåndtering vektlegges.  
 
 

7. KONSEKVENSVURDERING 

 

7.1 Relevante utredningstemaer 

Relevante problemstillinger kom fram i oppstartsmøte, og i merknader til varsel om oppstart fra 
myndigheter. 

- Offentlig infrastruktur 
- Grønnstruktur, allmenn ferdsel og sportsaktiviteter 
- Ny bebyggelse og anlegg 
- Overvannshåndtering 
- Virkning i landskapsbildet 
- Kulturminner og kulturmiljø 
- Samfunn  

7.2 Trafikk og infrastruktur 

Offentlig infrastruktur, Kollektiv – buss, skibuss, osv 
Utbyggingsområdet har kort gangavstand til offentlig infrastruktur med kollektiv-buss og skibuss.  
 
Privat infrastruktur  
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Planforslaget innebærer ny bilvegadkomst til utleiehyttene, som blir helårsadkomst. Det blir to 
adkomstmuligheter om sommeren. Om vinteren benyttes ikke adkomst fra sør, da hovdskiløypa 
krysser her.  
 
Turistinfrastruktur (golf, alpin, langrenn)  
Skiløypa ligger parallellt med den gamle setervegen ca. 100 m lenger sør. Alpinbakken ligger i 
umiddelbar nærhet øst for området. Deler av golfparken ligger inn mot området. Den gamle 
setervegen er en viktig turveg i kanten av golfparken. Ved bygging av ny adkomstveg, vil 80 
meter av den bli stengt for biltrafikk, og forbeholdes turgåere.  
 
Veisystem, sommer vinter (fartsgrense, blindveg) 
Peer Gyntvegen er åpen hele året og har på strekningen fartsgrense 50 km/t. Planen påvirker 
ikke det offentlige vegsystemet.  
 
Virkning på tema = 0/+ (liten postiv konsekvens) 

 

7.3 Grønnstruktur, allmenn ferdsel og sportsaktiviteter 

I kommunedelplanen er det i dag vist grønne korridorer som nedkjøring fra alpinløypa. Dette er 
videreført i planforslaget. Illustrasjonsplanen viser hvordan grønne korridorer, skiløyper og 
sportsområder blir ivaretatt. Den vestre korridoren er aktuell på sommerstid. Den østre 
korridoren vil fungere bra som skivei mellom alpinanlegget og ned mot områdene ved Vikingland, 
golfparken og skiløypa. Et tilgjenglig utmarksområde (Gjefselykkja) blir bebygd.  
 
Virkning på tema = 0/litt negativ 
 
 

7.4 Bebyggelse og anlegg til fritids og turistformål 

Den nye bebyggelsen er illustrert i planforslaget, med kotering av nytt terreng. Bebyggelsens 
utforming skal følge KDPs bestemmelser i reguleringsbestemmelsene:  
 

• KDPs §3.1 om generell utforming (arkitektonisk utforming, terrengtilpasning mm) 
KDPs § 3.4.2 om S-områder, mht mønehøgde og utnyttingsgrad 
 

Bebyggelsen antas lavt konfliktnivå for omgivelsene. Bebyggelsen på Gjefsen seter vil bli plassert 
i terrenget der den tidligere setra lå.  
 
Bygningsvolumene vil harmonere med øvrig bebyggelse i området. Utsikten til og åpenheten i 
landskapet vil ikke bli forstyrret.  
 
Virkning på tema = 0 

 
 

7.5 Overvannshåndtering. 

Overvannet skal håndteres lokalt, med bruk av naturmark bl.a. langs bekk som naturlig 
fordrøyning. Bekken har kun vannføring om våren. Bekkens kantsoner sikres i bestemmelsene.  
 
Det er ingen overvannsproblemer knyttet til snøsmelting i alpinanlegget i dag. De nye 
utleiehyttene vil gi takvann som dreneres til de grønne områdene ved tomtene. Det er satt av 
åpne grønne arealer (LNF) i planen. Veg og adkomst med biloppstilling skal ligge i grus. Endring i 
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forhold til dagens sitausjon vil være marginal, men det må tas høyde for vann fra veg. 
Stikkrenner for veivann må dimensjoneres tilstrekkelig.  
 
Virkning på tema = 0 
 

7.6 Virkning i landskapsbildet 

 
Planlagt bebyggelse vil ligge inn mot etablerte hyttefelt eller knyttes til tomter der det tidligere 
har vært bebyggelse. Utleiehyttene blir plassert dempet i terrenget. Hvis det er ønskelig å dempe 
bebygglsen i landskapsbildet, kan det gjøres ved bruk av vegetasjon. God terrengtilpasning er 
viktig for å få nye utleiehytter til å innlemmes i landskapsbildet. En lett plassering i terrenget, 
med minimalt behov for endringer er vist i illsustrasjonsplanen. Silhuetten av Skeikampen og 
omrammingen i det store landskapsrommet blir ikke forstyrret.  

 

Figur 5 Perspektiv på bakgrunn av 3D modell 

 
Perspektivet viser de nye utleiehyttenes plassering i terrenget ved golfparken, sett fra sør. 
Planlagte utleiehytter er markert med en sterkere farge. Veg og ny bebyggelse er strukturert 
langs deler av golfparken.   
 
 



 
16 (16) GJEFSELYKKJA, SKEI 
 
 
 
 
 

Rambøll 

 

Foto 2 Den karakteristiske formen på Skeikampen sett fra setervegen.  

 
 

 

Foto 3 Segalstadsetervegen, ny veg vil ta av like overerfor hvit stikke langs vegen 
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Foto 4 Rester etter tidligere bebyggelse, Gjefsen seter 

 
Virkning på tema landskapsbilde = 0 
 

 

7.7 Kulturminner og kulturmljø 

Fra konservator/arkeolog i Oppland fylke, har vi fått følgende uttalelse:  
 
«Vi kjenner ikke til fredede eller verneverdige kulturminner som vil bli berørt av tiltak i det 
oversendte planområdet. Potensialet for funn av uregistrerte kulturminner vurderes som lavt, og 
det vil ikke være behov for å gjennomføre registreringer jfr. Kulturminnelovens § 9. Den sørlige 
delen av planområdet er også tidligere undersøkt, uten at det ble gjort funn.  
 
Vi minner om at dersom det i forbindelse med arbeid likevel fremkommer automatisk fredede 
kulturminner som ikke er kjent fra før, skal arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, 
jfr. Kulturminnelovens § 8. « 
 
Kulturlandskapet som var preget av beite og seterdrift er i dag fragmentert, men golfparken gjør 
at åpenheten i landskapsbildet består. Åpent vegetasjosbilde og gamle vegfar kan være sårbare 
elementer i opplevelsen av kulturlandskapet. Plassering av bygninger i husgrupper skjermet av 
eksisterende vegetasjon mot åpent golfanlegg vil ikke endre opplevelsen av kulturlandskapet. 
Heller ikke plasering av en hytte på en tidligere setertuft, da logikken og karakteren i området 
ikke vil bli forstyrret. Den gamle Segalstadsetervegen er forutsatt bevart som gangsti og turveg.  
 
Virkning på tema kulturminner = 0  
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7.8 Samfunn 

Utleiehyttene vil styrke tilbudet på varme senger nært destinasjonen, dette fører også til økt bruk 
på alpinheis, golf og annet næringsliv knyttet til destinasjonen. Tiltaket vil derfor generelt bidra 
til å styrke tilbudet til de tilreisende.  Driften av utleiehyttene vil i motsetning til kalde senger, gi 
arbeidsplasser. Det vil være lys og liv i utleiehyttene store deler av sesongen.  
 
Virkning på tema samfunn = positivt  
 

8. VEDLEGG  

8.1 Mottatte innspill på varsel om oppstart for Gjefselykkja, Skei.  

8.2 ROS-analyse 
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