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Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Ny statlig veileder for kommunene 
fra departementet for planlegging 
av fritidsbebyggelse i kommuner er 
under utarbeidelse. 

Utkast til veileder er utarbeidet av;
§ Norsk Turistutvikling
§ Rambøll
§ Skaara Arkitekter



Mange utviklingsprosjekter over tid 
Gausdal/Skeikampen





• Endringer skjer raskere enn noen gang.
• Distriktene er sårbare.
• Rammevilkår for næring og infrastruktur endres stadig.
• Uavhengig av ulike meninger er vi nødt til å kraftsamle for å ta 

vare på og utvikle det vi er gode på.
• Skeikampen har en eventyrlig historie og tradisjon for å være et 

område for rekreasjon i ferie og fritid for folk bosatt i og 
omkring de store byene og i viktige målgrupper i det 
utenlandske marked.

Akkurat nå



Vi må evne å samarbeide mer på tvers av næringsområder enn 
tidligere. For å få det til, må vi være villig til å by på oss selv i et 
fellesskap.

I denne prosessen på Skeikampen må grunneiere, 
næringsdrivende og kommune arbeide mest mulig som et «lag».

Men samtidig må vi både respektere og akseptere at vi i enkelte 
sammenhenger har «individuelle roller» som må forvaltes og 
utøves på en ryddig måte.

Men det er ingen selvfølge at morgendagen er 
slik....



Du	som	politiker	er	mer	viktig	enn	noen	gang	for	å	ta	
de	gode	vegvalgene



Resultater fra undersøkelse 2014
FORBRUK – fordeling oppdatert 2017 etter konsumprisindeksen

Type	forbruk Kjøpt	i	Gausdal	(kr)
Kjøpt		i	

Lillehammer/Øyer	
(kr)

Kjøpt	andre	steder	
(kr)

Håndverkere,	graving,	
vaktmestertjeneste	mv.

62,5	mill.	 3,9	mill.	 8,4	mill.	

Møbler,	redskap,	bygge-
varer	og	annet	kjøp	til	
fritidsboligen

20,3	mill.		 18,3	mill.		 15,4	mill.	

Klær,	sportsutstyr,	bøker	og	
annet	varekjøp

12	,8	mill. 7,3	mill.	 6,1	mill.	

Mat	og	dagligvarer 47,	mill.	 7,3	mill. 14,4	mill.	

Servering/restauranter 10,2	mill.	 2,6	mill.	 -

Aktiviteter 6,9	mill.	 1,4	mill.	 -

Frisør,	spa	og	andre	
tjenester

5,8	mill.	 1,2	mill.	 -

SUM 165,5	mill. 41,9	mill.	 44,3	mill.
66	% 17	% 18	%



Omsetning detaljvarehandel

¨ Omsetningen for detaljvarehandelen i Gausdal var i 2018 kr 55 384 pr. 
innbygger. Tilsvarende tall i andre fritidsboligkommuner som Ringebu 
var kr 88 178, Flå kr 136 680 og i Nord-Aurdal kr 162 729. Dette 
indikerer at;
Gausdal sannsynligvis har et uutnyttet potensial på dette 
området.

¨ Forbruket fra fritidsboligeierne i Skeiområdet utgjør anslagsvis 
vel 20 % av detaljvarehandelen i Gausdal.

¨ Forbruket fra alle fritidsboligene i Gausdal utgjør anslagsvis 
omtrent 30 % av detaljvarehandelen i Gausdal.



Effekter av fritidsboligbruken (fra Midt-Gudbrandsdal 2019)
«Hvilke av følgende utsagn mener du er riktig for deg ved opphold i fritidsboligen?»
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Vedlikeholdet av fritidsboligen er stressende

Brukerkonflikter i nærområdet påvirker negativt…

Jeg reiser mindre utenlands

Jeg oppnår bedre fysisk helse

Jeg får energipåfyll

Jeg oppnår bedre mental helse

Jeg oppnår bedre livskvalitet

Jeg kobler bedre av fra hverdagens…

Jeg er i mer fysisk aktivitet enn hjemme

Jeg opplever mer fred og ro



Store endringer i markedet som vi må ta hensyn til



Hvor stort er «eksportpotensialet» av det særnorske 
fritidsboligkonseptet i det internasjonale marked?

¨ Hvor stort? 

¨ Kreve andre konsepter/organisering.

¨ Sannsynligvis viktig for å opprett-
holde volum/utvikling av distriktene.

¨ Hva er potensialet/mulighetene for 
Skeikampen?



Utviklingen av Skeikampen
- et felles utviklingsarbeid som involverer og berører mange aktører

Skeikampen

Overnatting

Handel- og	
servering

Booking-
selskap

Idrettslag

Grunneiere/
utbyggere

Investorer
Samarbeids
utvalget
Fritids-
boligeiere

Kommunen

Næringsliv	
inkl.	

hytteprodu
senter

Lokal-
befolkning

Aktivitets-
bedrifter



Reisemålsprosessen – en prosess i tre faser

1-2	mnd. 6	mnd. 3	års	plan



Hovedarbeidsoppgaver i arbeidet

• Overordnet produkt-/markedskonsept og markedsutvikling
• Sentrumsutvikling
• Næringsutvikling
• Bærekraftig utvikling og universell utforming
• Forankring i offentlige planer
• Utvikling av aktiviteter og opplevelser
• Forretningsmessig grunneier- og næringssamarbeid
• Samarbeid, organisering og finansiering av fellesressurser
• Utredning felles infrastrukturselskap
• Utarbeidelse av en helhetlig utviklingsplan for Skeikampen
• Prosjektledelse



Sentrumsutvikling Skeikampen?

• Bør vi ha et sentrum?
• Hvor bør et sentrum være?
• Hvilke funksjoner/servicetilbud  bør være i 

sentrum?
• Hvor store arealer bør vi sette av til et 

sentrum?
• Hvordan få på plass nok ressurser til å 

utvikle et sentrum? 
• Ønskede funksjoner i sentrum?
• Hvordan ønsker man at sentrum skal 

utformes for å skape sosiale møteplasser 
med funksjonelle og attraktive kvaliteter i 
utformingen?

• Trafikkavvikling og parkering. 
• Hvordan kan man få til mest mulig bilfrie 

områder? Skal det være bilfritt?



Bærekraft og universell utforming

Stadig flere fritidsboligeiere og turister gjør 
valg ut fra at de tilbyr bærekraftige løsninger. 
Hvordan sørger vi for at det gjennomføres i 
praksis?  
Hvordan håndterer utbyggere materialer og 
avfall i forbindelse med hyttebygging?
Universell utforming.  20 % i det norske 
marked og 28 % i det europeiske marked har 
en nedsatt funksjonsevne.  
Hvordan tilrettelegger vi for det på 
Skeikampen?

Tilrettelegging	av	universelt	utformet	sti	
på	Sognefjellet



En ansvarlig forretningsmodell for Skeikampen synliggjør; 

Positive effekter
¨ Hvor kaster vi lys?

Negative effekter
¨ Hvor kaster vi skygge?

Hvordan kan vi redusere skyggesiden på Skeikampen?



Forretningsmessig grunneier- og næringssamarbeid

¨ Lokalt eierskap til nøkkelfunksjoner på 
Skeikampen er viktig for å utvikle servicen 
og sørge for destinasjonens identitet og 
atmosfære. 

¨ Hvordan øke lokal verdiskaping og 
involvering gjennom økt nærings-
samarbeid mellom grunneiere og øvrig 
næringsliv?

¨ Kan nye forretningsmodeller og 
samarbeidsløsninger ta større risiko/større 
økonomiske løft?



Næringskjeder i lokalsamfunnet

Grunneiere/
gårdbrukere

Tre-
industri

HåndverkereDagligvare/
detaljvarehandel

Service/
tjeneste-
yting

Tilbydere	av	
aktiviteter/opp-
levelser



Samarbeid, organisering og finansiering av 
fellesressurs

¨ Utrolig mange deltar i dag i frivillig 
arbeid og dugnadsinnsats. Det er en 
viktig kultur og ressurs å ta vare på.

¨ Men vi er nødt til å få til en 
fellesressurs i form av faglig dyktige 
personer som skal drive det daglige 
utviklingsarbeidet på Skeikampen 
som destinasjon.



Viktig og avgjørende for resultatet med et 
stort lokalt engasjement i utviklingsarbeidet.



Vår reise videre

¨ Vi må bli enige om og i 
fellesskap arbeide mot felles 
mål.

¨ Vi må bygge ett godt lag.

¨ Vi må ha et godt lederskap.


