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Kommuneplanens samfunnsdel 
Høringsinnspill, forslag, kommentarer og merknader fra kommunedirektøren.  

 

Fra Innspill/forslag/merknad  Kommentar 
 
Statsforvalteren 
i Innlandet 

 
Statsforvalteren viser til innspill ved oppstart og høring av planprogram i brev 10.3.20. De er 
tilfreds med at forslag til samfunnsdel følger opp deres innspill og forventninger på en god 
måte. De sier at det er lagt ned mye godt arbeid i planen, både i prosess, innhold og 
layout/leservennlighet.  
Statsforvalteren merker seg kommunens gjennomgående, enkle og godt forståelige kopling av 
mål for samfunnsutviklingen i kommunen til FNs bærekraftsmål.  
 
Beskrivelsen av utfordringer oppleves som noe vage. Et innspill fra Statsforvalteren er å gjøre 
tydeligere inndeling av utfordringer og muligheter enn det som foreligger nå.  
 
 
 
 
 
Statsforvalteren opplever målformuleringene som litt lite konkrete. De er litt usikre på hvor 
godt styringsverktøy de vil være, og spiller inn at kommunen kan vurdere mer konkrete 
kjennetegn på måloppnåelse for de ulike områdene i samfunnsdelen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utfordringer/muligheter bygger på 
kunnskapsgrunnlag, lokale utredninger og vedtak, 
som kommuneplanens samfunnsdel (KPS) bygger 
på. Det vises til disse i planen, og utdypes derfor 
ikke ytterligere i selve plandokumentet. 
 

Den politiske planprosessen har beskrevet 
samfunnsdelens målnivå. Planen inneholder 
kommunens overordnede politiske mål og 
strategier innenfor prioriterte samfunns- og 
tjenesteområder.  
Konkrete kjennetegn på måloppnåelse følges opp 
i kommunens øvrige planer, strategier og saker. 
Kommunedirektøren foreslår derfor ingen 
endringer i målene.  
 



2 
 

 
Folkehelse. Statsforvalteren gir tilbakemelding på at folkehelse i sammenheng med den sosiale 
dimensjonen av bærekraftig utvikling er tydeliggjort på en god måte både på overordnet nivå 
og i de ulike satsingsområdene. De peker på at prioriteringene bygger på et oppdatert og bredt 
kunnskapsgrunnlag, og at det er svært bra fokus på barn og unge. 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap. Statsforvalteren er tilfreds med at Samfunnssikkerhet og 
beredskap foreslås videreført som eget temaområde i planen. Dette er i tråd med de 
anbefalingene som ble gitt i høringssvaret til planprogrammet. – Det er viktig at 
utfordringsbildet, muligheter, hovedmål og tiltak bygger på kommunens overordna og 
oppdaterte ROS-analyse. 
 
Miljø, landbruk, klima og energi. Det fremheves svært positivt at kommunen har «Sammen 
om en grønnere kommune» og «Sammen om bærekraftig arealbruk» som to av 
satsingsområdene i samfunnsdelen og at det er tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.  
De nevnte utfordringene og mulighetene som ligger i grønn omstilling kommer tydelig fram i 
planen. Kommunen tar, på dette overordnede nivået, tak i dette på en meget god måte. 
Statsforvalteren framhever at kommunen får fram koblingen til landbruk og næringsutvikling i 
omstilling, og at de vil utnytte lokale forutsetninger konstruktivt. De framheve også som 
positivt at kommunen er tydelig på å bruke ulike virkemidler, herunder arealforvaltningen, for 
å redusere utslipp og begrense energibruk. Det avgjørende blir å følge opp dette i praksis. 
Kommunens klima- og energiplan er fra 2009 og kommunen oppfordres til å ha en mer 
oppdatert plan for klima- og energispørsmål, herunder tiltaksdel/handlingsplan. 
 
Kommunen har et godt søkelys på verdien av å sikre biologisk mangfold og verdier i 
landskapet. De minner om mulighetene for å utarbeide egne kommunedelplaner på dette 
området, som et godt verktøy for oversikt og prioritering. 
 
Statsforvalteren er godt fornøyd med at kommunen, i tråd med anbefalinger, har gode og 
logisk kategoriserte arealstrategier under kapitlet om bærekraftig arealbruk. De påpeker den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny klima-og energiplan avklares i neste 
kommunale planstrategi. 
 
 
Kommunen har søkt Miljødirektoratet om midler til 
utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold. 
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iboende konflikten mellom styrking av tettsteder og bosetting i hele kommunen. Kommunen 
bør konkretisere og avklare denne iboende motsetningen fram mot neste revisjon av 
kommuneplanens arealdel.  
Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å se på behovet for oppdatering av andre deler av 
arealstrategiene før neste revisjon av arealdelen. 
 
Statsforvalteren ber kommunen vurdere å ta inn en formulering om redusert arealbruk i 
hovedmålet i forslag til samfunnsdel. Statsforvalteren tror erfaringene om konsekvenser av 
arealbruk tilsier en økende oppmerksomhet på dette som overordna mål i arealpolitikken. 
 

 

Disse områdene avklares i neste kommunale 
planstrategi. 
 
 
Kommunedirektøren mener redusert arealbruk er 
beskrevet i ny arealdel, hvor det også er tatt ut og 
innskrenket tidligere avsatte områder.  
Redusert arealbruk tas med til neste arealstrategi 
før neste rullering av arealdelen. Dette jobbes det 
også med i ny landbruksplan. 
Kommunedirektøren har ingen forslag til endring i 
hovedmålet i samfunnsdelen. 
 

Fra Innspill/forslag/merknad  Kommentar 
 
 

Statens 
vegvesen 

 
Statens vegvesen sier at planforslaget ivaretar deres ansvarsområder på en god måte. Det 
vises til statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og 
nasjonale forventninger om fortetting og gjenbruk av arealer. Kommunen legger FNs 
bærekraftsmål til grunn.  
Planforslaget inneholder arealstrategier som skal bidra til at målene nås, og som skal legges til 
grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Strategiene legger vekt på blant annet høy 
utnyttingsgrad, fortetting av tettstedene, og ønske om at folk skal bo i hele kommunen. Nye 
boliger skal likevel fortrinnsvis etableres nær skole, sentrumsfunksjoner og etablert 
infrastruktur.  
Statens vegvesen ser positivt på at nye boligetableringer i størst mulig grad skal skje innenfor 
etablerte sentrumsområder. Dette er viktig for å redusere transportbehovet og endre 
reisemiddelvalg, både i et folkehelse- og miljøperspektiv.  
Statens vegvesen ønsker en tydeliggjøring av samordnet areal- og transportplanlegging også 
som premiss for flere temaer i kommuneplanleggingen enn arealbruk, som f.eks. 
satsingsområdene gode hverdagsliv og grønnere kommune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette er et viktig perspektiv i all planlegging, og vi 
legger det til grunn for videre arbeid med ulike 
planer og utredninger.  
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De oppfordrer også kommunen til å revidere trafikksikkerhetsplanen, som går ut i 2021.  
 
Oppsummert ser Statens vegvesen på samfunnsdelen som et godt grunnlag for videre arbeid 
med kommuneplanens arealdel.  

Trafikksikkerhetsplanen rulleres i 2021. 
 
 
 
 

Fra Innspill/forslag/merknad  Kommentar 
Styringsgruppa 
for reisemåls-
utvikling på 
Skeikampen  
 
Skeikampen 
Eiendom  
 
Skeikampen 
Marked  
 
Skeikampen 
Pluss  
 
Samarbeids-
utvalg for 
fritidsbolig-
foreninger på 
Skei-Austlid 

Det er ønskelig at Gausdal kommune som besøkskommune bør komme tydeligere frem på alle 
områder hvor «bo- og arbeidsmarkedsregion» er nevnt (bo-arbeidsmarked og besøksregion) – 
da Gausdal også er en viktig besøksregion både i antall besøkende og økonomisk verdiskaping. 
Bærekraftig reiseliv er en av de områdene som har størst framtidsutsikter. 
 
For å ivareta FNs økonomiske bærekraft og bidra til nye arbeidsplasser, framhever aktørene 
behovet for å legge til rette for fortsatt utbygging i antall fritidsboliger og kommersielle 
overnatting på Skeikampen.  
 
For å oppnå størst mulig lokal verdiskaping bør det legges til rette for en utbyggingstakt som er 
avstemt med kapasiteten til lokale utbyggere. Aktørene legger vekt på vesentlig fortetting i 
sentrumsnære områder, og med større variasjon i type boenheter. I de sentrumsnære 
områder er det viktig å bygge leiligheter for kommersiell virksomhet eller leiligheter for salg 
med gode utleiemuligheter. 
Fortsatt utbygging er også viktig for å nå fritidsboligeiere og turister, som vil gi grunnlag for 
større og ønsket handel- og servicevirksomhet på Skeikampen. Skeikampen er en viktig arena 
og mulighet for økt salg av lokale produkter og tjenester. Det er viktig at enkelte tilbud er 
tilgjengelig på helårlig basis, som servering/møteplasser. 
Skeikampen er en viktig bidragsyter til en aktiv og helsefremmende fritid for barn, unge og 
voksne i Gausdal. Destinasjonen har en tett kobling til frivillige aktører spesielt innen idretten, 
og er en viktig arena for sportslige arrangementer, konserter og markeder. Skeikampen skaper 
mange arbeidsplasser innenfor bygg/anlegg, handel/service og reiseliv.  
 

 
 

Dette er formulert som mål i satsingsområdet 
«Sammen i Lillehammerregionen». 
 
 
Det er lagt til rette for fortsatt utbygging gjennom 
at planreservene i området er høy.  
 
 
 
 

Utviklingen, inkl. sentrumsutvikling på 
Skeikampen utredes og følges opp spesifikt i 
pågående arbeid med kommunedelplan Skei (KDP 
Skei) 
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Aktørene på Skeikampen støtter at man skal balansere videre fritidsboligutvikling med fokus 
på naturens tålegrense, ved å fastsette en fjellgrense. Det er viktig å ivareta våre viktigste 
opplevelseskvaliteter og ivareta miljømessig bærekraft. En fjellgrense vil gjøre det enklere for 
grunneierne se hvilke områder som er tilgjengelig for videre utbygging. 
 

Fjellgrensen opprettholdes og følges opp i KDP 
Skei 
 
 
 

Fra Innspill/forslag/merknad  Kommentar 
 
Østre Gausdal 
sankelag 
 

Beitebrukere er glade for at det i planens arealstrategier fastslås at videreutvikling av både 
fritidsboligbygging og reiselivspolitikk skal balanseres på naturens tålegrense, og at en har som 
ambisjon å fortette eksisterende hyttefelt framfor å ta nye arealer i bruk.  
De framhever også at det innføres markagrense i område rundt Skeikampen. Alt dette er i tråd 
med nasjonale målsetninger om å ta best mulig vare på sårbar natur. 
Sankelaget mener imidlertid at målene er for lite bindene, og oppleves som utydelige.  
Hva som regnes som akseptabel tålegrense vil av ulike brukergrupper kunne defineres helt 
forskjellig. Vi mener Gausdal kommune i sin samfunnsdel bør være mye tydeligere på hva som 
skal ligge i dette. 
 
 
Gausdal kommune vil ha over 4000 fritidsenheter totalt når eksisterende reguleringer er 
utbygd. Det er et betydelig antall fritidenheter i forhold til folketall i kommunen, og 
sannsynligvis i nærheten av tålegrensen. 
Sankelaget peker på at regulering av nye områder før eksisterende er utbygd gir flere ulemper: 
Økt utbredelse av hytter over ett større areal, gir færre områder der beitedyr har 
førsteprioritet og ro, samt totalt mindre beiteareal. 
Konfliktøkning mellom beitenæring og fritidsbebyggelse; større geografisk spredning gir 
mindre muligheter for å kunne skille beiting og turisme. 
Mer natur vil gå med til infrastruktur som vei, gangfelt etc. Infrastruktur som vann og kloakk 
blir mer krevende. 
Andre kommunale tjenester utfordres dersom forholdet mellom fastboende og 
«fritidsbeboere» forskyves ytterligere.  
 

 
 
 
 

Tålegrenser drøftes og konkretiseres nærmere ut 
fra tilgjengelig kunnskap og føringer. Dette følges 
opp i øvrige planer, inklusiv kommunedelplan 
Skei (KDP Skei). Naturmangfoldsloven § 9 
beskriver «føre-var-prinsippet» og er gjeldende 
lovmessig grunnlag. 
 
 

 
Det er en forutsetning at det benyttes 
rekkefølgebestemmelser i KDP Skei for å styre 
utviklingen. I planprogrammet er det formulert at 
nåsituasjonen for beitebruk må beskrives, bl.a. 
med beitebruksutvikling og konfliktnivå 
eiendomsrett vs. beiterett.  
Det skal beskrives hvilken virkning ytterligere 
utbygging vil ha på bruk av utmarksbeite.   
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Sankelaget mener derfor det bør sies klart allerede i samfunnsdelen at regulering av nye 
arealer i kommende planperiode er uaktuelt. Videre at ytterligere fortetting av eksisterende 
regulerte områder først må vurderes når nåværende reguleringer er oppfylt utover en viss %.  
 

Landbruksplanen, som er under arbeid, vil også 
ha målsettinger som har til hensikt å møte 
utfordringene som formuleres fra Østre Gausdal 
sankelag. 

Fra Innspill/forslag/merknad  Kommentar 
 
Gausdal 
idrettsråd 

 
Sammen om gode hverdagsliv 
Mål: I Gausdal lever vi aktivt og deltar i lokalsamfunnet gjennom hele livet. 
Idrettsrådet foreslår et nytt punkt: Gausdal kommune har en aktiv rolle som fasilitator for 
frivillige lag og foreninger 
-se til Lillehammer kommune som har jobbet aktivt sammen med frivillige organisasjoner i 
Lillehammer med Frivilligmeldingen, og landet fem overordnete prinsipper for kommunens 
arbeid med og for frivilligheten i Lillehammer kommune. 
Kommunen v/Frivilligsentralen kan ha en rolle i å binde ulike frivillige foreninger sammen på 
tvers av interesser og alder.  
 
Mål: Vi er et lokalsamfunn som gir gode muligheter for alle, preget av sunne levevaner, 
fellesskap, trygghet og deltakelse. 
Idrettsrådet foreslår tilføyelse til punktet: Et aktivitetsvennlig lokalsamfunn for alle. Det skjer 
ved å legge til rette for lett tilgjengelige fysiske omgivelser, åpne møteplasser, aktive og trygge 
skoleveier og gode idrettsanlegg for uorganisert og organisert aktivitet. 
Ungdommen etterspør anlegg og aktivitet for uorgansiert aktivitet i Gausdal. Viktig ved 
arealplanlegging å prioritere områder til for eksempel skatepark, lekepark, skileikområder, 
100-meterskoger, skøytebaner osv.  
 
Styrke det systematiske samarbeidet mellom Idrettsråd og kommunen for å ha en helhetlig 
oversikt og utvikling på området.  

 
En kommunedelplan for idrett/fysisk aktivitet/friluftsliv og naturopplevelser som aktivt tas i 
bruk som et styrings og handlingsverktøy på området sammen med frivilligheten.   

 
 
 
 
 
 

 
Innspillene tas med som bidrag inn i arbeidet med 
frivilligstrategi, som har oppstart høsten 2021. 
 
 
 
 

Innspillene tas med som bidrag inn i arbeidet med 
rullering av kommunedelplan for idrett, fysiske 
aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser.  
 
 
 

 
Innspillet følges opp i direkte kontakt mellom 
kommunen og Idrettsrådet.  
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Det er veldig bra at kommunen til tross for anstrengt økonomi fortsetter å holde utleiepriser 
for anlegg lav. Det bidrar til at klubbene kan holde medlems/treningsavgifter nede for økt 
deltagelse for alle.  
Viktig å opprettholde og videreutvikle Utstyrsarenaen. For eksempel ved å gå i dialog med Bua 
på Lillehammer for å dele erfaringer og styrke tilbudet ytterligere. 
Det er viktig å fortsette samarbeidet med Idretten om Åpen hall, og tilby gratis halleie til denne 
aktiviteten. 
 
Behovsvurdering og evt utbygging av interkommunale idrettsanlegg.  

Kommunedelplanen rulleres i løpet av 2021. Og 
punktene som er pekt på tas med inn i det 
arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 

Tas med i det interkommunale samarbeidet som 
rulleres i 2021. 

Fra Innspill/forslag/merknad  Kommentar 
 
Renate 
Segtnan, 
innbygger i 
Gausdal 

Befolkningsutviklingen i Gausdal er i endring, med lavere tilflytting, synkende fødselstall og 
flere eldre. Det er flest unge kvinner som flytter ut av kommunen. 
Viktige punkter for positiv utvikling:  
- Interessante jobber for folk med akademisk utdannelse.  
- Kommunen må bli en attraktiv arbeidsgiver som evner å skape utviklende og innovative  
  fagmiljøer innenfor de ulike tjenesteområdene. 
- Det må tilrettelegges for gründervirksomhet, for eksempel ved å tiltrekke seg grundere som 
  ønsker å bidra til grønn og bærekraftig omstilling. Gausdal har en aktiv landbruksnæring og  
  private virksomheter som foredler råvarer fra primærnæringen.  

Gausdal kommunen bør ikke tillate å selge eneboliger og småbruk som fritidsboliger.  

For å bli en attraktiv bokommune for småbarnsfamilier: gratis barnehage og SFO. 

Gausdal kommune gå i bresjen for utbygging av fiber slik at hjemmekontor er mulig for alle. 
Fiber til alle i kommunen, ikke bare i bolig- og hyttefelt. 

 

Dette er områder som vektlegges i strategisk 
næringsplan som er på høring. 
 
Tilrettelegging for gründervirksomhet innen 
grønne næringer tas opp gjennom mål i 
landbruksplanen, som er under arbeid, under 
tema landbrukets næringsvirksomhet.  
 
 
 
 
 
 

Bredbåndsutbygging er formulert som delmål i 
kommuneplanens samfunnsdel. Mål om 
bredbånd er ikke avgrenset kun til fiber. 
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Kan det utredes mulighet for å bostedsadresse på hytta for fritidsinnbyggere? Det vil kunne gi 
økt innbyggertall og statlige overføringer. 

 

Folkehelse: For å lykkes med å skape aktive og nære lokalsamfunn som fremmer helse, må vi 
jobbe med rammene som påvirker oss; oppvekst, levekår, miljø, utdanning og tilknytning til 
arbeidsliv.  Videreføre erfaringer fra Gausdalsmodellen inn i barneskolen med fysisk aktivitet 
som en del av mange ulike fag, og ikke kun gym. Skolehelsetjeneste, familieteam, 
ungdomskontakt bør forsterkes for å kunne ha ressurser tilgjengelig for tidlig innsats. 

Raskere utbygging av hurtigladere på Seg bru. Bedre utbygging av bredbånd for å redusere 
behov for bil og jobbreiser.  

Bruke kunnskapsgrunnlaget fra Miljødirektoratet ved utredning av områder for hyttebygging. 
Hvilke arts- og naturmangfold finnes i området.  

Utforske og stimulere til grønnsaksdyrking i Gausdal. Forsøkskommune for bønder som vil 
teste tiltak fra Klimakur for å begrense CO2-utslippene fra næringen. 

 
 
Ta i bruk kommunal/moderniseringsdepartementets kommunale planregister, slik at det 
departementet lettere kan få oversikt over vedtatte arealplaner og planlagte områder for 
fritidsbebyggelse i kommune-Norge.  

Høy utnyttingsgrad i bolig-, fritidsbolig- og næringsområder for å nå målene om redusert 
omdisponering av dyrka/ dyrkbar mark og å redusere inngrep i våtmark og myrområder 

Balansen i videre fritidsboligutvikling med fokus på naturens tålegrense; Hvordan fastsette den 
og faktisk ta hensyn til den? Viktig å kartlegge natur/artsmangfold og utføre risikovurdering for 

Dette blir en del av arbeidet med KDP Skei, jfr 
planprogrammet.  
 
 
Tas med til arbeidet med  
Kommunedelplan for idrett/fysisk 
aktivitet/friluftsliv og naturopplevelser. 
 
 
 
Kommunen setter krav i nye reguleringsplaner.  
 
 
Det er en viktig og lovpålagt del av planarbeidet. 
 
 
Tilrettelegging for gründervirksomhet innen 
grønne næringer tas opp gjennom mål i 
landbruksplanen, som er under arbeid, under 
tema landbrukets næringsvirksomhet.  
 
Kommunens planregister blir synkronisert med 
offentlige registre gjennom GEOvekst-
samarbeidet. 
 

Landbruksplanen som er under arbeid har 
formuleringer om nullvisjon for omdisponering.  
 

Tålegrenser drøftes og konkretiseres nærmere ut 
fra tilgjengelig kunnskap og føringer. Dette følges 
opp i øvrige planer, inklusiv kommunedelplan 
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tap av natur ved planlegging av utbygging. Hensynet til natur bør trumfe kortsiktig 
hytteutbygging. Tap av natur og arter kan ikke reverseres når området har blitt utbygd.  

 

Det bør innføres maksgrense for videre hytteutbygging, både for å ta vare på natur og 
artsmangfold hvis kommunen skal nå målsettingen om reduksjon av klimagassutslipp.  

 

Det bør ikke bygges i beiteområder. Kommunen bør undersøke hva hytte-/fritidsutbyggingen 
faktisk generer av inntekter og utgifter for kommunen. Stimulere og legge til rette for 
kollektivreising til hytta,  

Gausdal kommune bør invitere Øyer/Lillehammer kommune til en regional utviklingsplan for 
fjell og utmarks-områdene. Kommunene bør gå sammen i regionen for å få oversikt over den 
samlede belastningen av naturen på tvers av kommunegrensene. 

Skei (KDP Skei). Naturmangfoldsloven § 9 
beskriver «føre-var-prinsippet» og er gjeldende 
lovmessig grunnlag. 
 

Dette synliggjøres i utredninger og vurderinger i 
KDP Skei. 

Fra Innspill/forslag/merknad  Kommentar 
 
Ivar Steine 
Setereier, 
deleier i 
Gausdal 
Nordfjell og 
Torsdalen 
Setersameie 

 
Sammen om bærekraftig arealbruk. Som det står i planen, er det nå flere fritidsboliger enn 
boliger i Gausdal, de aller fleste på Skei/Austlid. I tillegg er ca. 1500 nye ferdigregulerte 
fritidsboliger klare i samme området. Til sammen gir dette et vesentlig større press på naturen 
enn hittil. Side 17 i planen står det at «vi må hindre nedbygging av naturlige ressurser og 
viktige økosystemer, dyrka/dyrkbar jord, myr og sammenhengende naturområder 
(utmarksbeite, fjellområder og friluftsområder».  
Herunder hører fjellvannene våre, og det må komme fram i denne planen.  
 

 
Sammen om grønnere kommune. «Balanse i videre fritidsboligutvikling med fokus på naturens 
tålegrense», side 16. Innspiller mener at dette er for passivt, og at det må styres slik at man 

 
 
 
Fjellvannene ligger i LNF-område i 
kommuneplanens arealdel, og forvaltes gjennom 
regelsett gitt i arealdelen. 
 
 
 
 
Se kommentarer om samme tema over. 
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ikke er i nærheten av noen tålegrense. En tålegrense er ofte subjektiv, og om den tråkkes over, 
er det umulig å hanke inn igjen. Derfor bør det ikke godkjennes flere nye hyttefelter denne 
planperioden, men heller fortette eksisterende felt. 

 
Lys-forurensing er ikke tatt inn i planen. Det er behov for et regelverk som hindrer unødig og 
generende lys. Dette er spesielt viktig for å skjerme de gamle bebyggelsene utenfor regulerte 
områder. Lys rettet mot områder som ikke har belysning fra før i særlig grad, kan være til stor 
sjenanse . Det kan best forhindres dersom føringer rundt problematikken er fastlagt på 
forhånd. 
 
Innspiller slipper kyr fritt i fjellet, og ser at konfliktnivået øker i takt med utbygginger. 
Uvitenhet rundt løshunder og hunder generelt i møte med ku, gjerder, støy, åpne grinder, 
jaging av ku/kalver med sykkel, skade på biler osv. gjør at det blir mer og mer krevende å slippe 
dyr i fjellet. Regulering av nye fritidsboliger må derfor stoppes i inneværende planperiode for 
Skei/Austlid. 
 

 
 
 
 
Lysforurensning er tatt inn i kommuneplanens 
arealdel, som generelle bestemmelser. 
 
 
 
 
Se kommentarer til ØG sankelag.  

 


