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KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035, MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET  
 
Vedlegg:  

- Forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for Skei 2022 – 2035 
- Samlet saksframstilling fra planutvalget 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-planprogram-for-
kommunedelplan-for-skei-2022-2035-varsel-om-oppstart-og-innspillfase.6368457-
449253.html  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for Skei 2022 – 2035 er på høring 
og ungdomsrådet har anledning til å komme med innspill.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gjeldende kommunedelplan for Skei, ble godkjent av kommunestyret 17.10.2010. 
Arealbruken er også fastsatt gjennom gjeldende reguleringsplaner i området.  
  
Kommunedelplanen nærmer seg 12 år, og utviklingen rundt reiselivsdestinasjonen har skutt 
fart de siste årene. Sammen med nytt lovverk og nye nasjonale føringer gir dette grunn til å 
revidere planen nå. Digitale kart og plandokumenter vil effektivisere og øke tilgjengeligheten 
til informasjonen. Oppdaterte bestemmelser og retningslinjer vil gi klarere rammer for tiltak 
og reguleringsplanarbeid, og vil være i tråd med gjeldende forventninger og lovverk planer 
av i dag må forholde seg til.    
 
Hva er et planprogram?  
Forslag til program for planarbeidet skal i nødvendig grad klargjøre:  
• Forhold som en tar sikte på å belyse i planforslaget med konsekvensutredninger  
• Hvilke alternativer som skal vurderes  
• Behovet for nødvendige utredninger  
• Informasjon- og medvirkning, herunder særlige tiltak ovenfor spesielt berørte grupper.   
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Et planprogram er en plan for planleggingen. Hvis du for eksempel tenker at det mangler noe 
i oppstillingen av temaer som skal utredes kan dette være et innspill. Det vil på et senere 
tidspunkt (antageligvis høsten 2021) bli mulighet for innspill som er mer konkrete med tanke 
på innholdet i planen.  
 
Som vedlegg til saken ligger en link til kommunens hjemmeside der forslag til planprogram 
ligger: https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-planprogram-for-
kommunedelplan-for-skei-2022-2035-varsel-om-oppstart-og-innspillfase.6368457-
449253.html  
Klikk på linken som heter Planprogram- høringsforslag. Det anbefales ungdomsrådet  å se på 
kapitel 4-9: utredningstema: Friluftsliv og nærmiljø, samt barn og unges interesser, og 
kapitel 6: Offentlig informasjon og medvirkning. 
Se også Samlet saksframstilling, som er et vedlegg til saken. I tillegg anbefales Ord og begrep 
som benyttes i arealplanlegging for å få en bedre forståelse av saken.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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