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1. Mål og rammer 

1.1.    Bakgrunn 

Gjeldende kommunedelplan for Skei ble vedtatt xx.xx.2010. Skei, markedsført som Skeikampen, er 

den største reiselivsdestinasjonen i kommunen, og har samme utvikling og flere likheter med 

reiselivsdestinasjoner i våre nabokommuner; Kvitfjell i Ringebu og Hafjell i Øyer. Kommunedelplanen 

dekker området rundt alpinsenteret, det nyåpnede skistadion, golfbanen og hovedtyngden av 

fritidsboligene i kommunen. De siste årene har reguleringsplaner for fritidsboligleiligheter sentralt på 

Skei kommet.  

Planen grenser inntil kommunedelplan for Veslesetra (vedtatt 2014) som stekker seg fra vestsiden av 

Skeiselva og forbi Austlid feriesenter. Denne kommunedelplanen har også en stor mengde etablerte 

fritidsboliger og legger til rette for framtidig utvikling av ca. 800 fritidsboliger.  

Kommunen ser behov for å revidere kommunedelplan for Skei for å komme ajour med utviklingen i 

reiselivsdestinasjonen og legge rammer for videre utvikling i kommunens største reiselivs- og 

hytteområde. 

Kommunedelplanen lages ihht. prosessreglene i plan- og bygningsloven og gjeldende føringer for 

kommunal planlegging framsatt bl.a. i Nasjonale forventninger (2019).   

1.2.    Plansituasjon og gjeldende planer 

Innenfor nåværende avgrensning av kommunedelplanen er det et stort antall vedtatte 

reguleringsplaner, herunder områdeplan for Skei sør.  

2. Prosjektmål 
Ved prosjektets slutt skal det foreligge en kommunedelplan for Skei. Det tas forbehold om at 

plannavnet kan bli endret til f.eks. kommunedelplan for Skeikampen ut fra stedsnavnendringen for 

området, som synes å være innarbeidet blant lokale og tilreisende. Kommunedelplanen skal vedtas 

av kommunestyret. 

Kommunedelplanen planen skal: 

• sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning, og gi rammer for videre utvikling.  

• være et redskap for rasjonell saksbehandling i plan- og byggesaker. 

• utrede løsninger på ulike sannsynlige fremtidige konflikter og problemstillinger. 

2.1.    Rammer 

Framdrift av prosjektet ihht. framdriftsplan i kapittel 9. 

Øvre økonomiske rammer for engasjement av konsulentbistand og eventuelle kjøp av andre 

tjenester er pr. nå kr 700.000, - + mva. Avsatt i budsjett for 2020 (500’) og 2021 (200’). 

3. Omfang 
Planavgrensningen tar utgangspunkt i gjeldende planområde. Foreløpig utredningsområde avgrenses 

av Skeiselva i vest. Mot nordvest utvides planavgrensningen til å omfatte hele alpinanlegget. Mot 

nord videreføres samme avgrensning som i gjeldende plan. Det innlemmes et større areal mot øst for 

nærmere utredning av om det skal tilrettelegges for fritidsboligetablering i denne retningen. 
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4. Organisering 
 

4.1.    Ansvarsforhold 

Prosjekteier er kommunestyret jf. planstrategi vedtatt 12.12.2019. 

Prosjektansvarlig (PA) er leder for teknisk enhet Torbjørn Furuhaugen  

Prosjektleder (PL) er arealplanlegger Rigmor Myhre. PLs ansvar er å følge opp timeforbruk/økonomi, 

kvalitetssikre utarbeidelse og leveringer av planmaterialet fra innleid konsulent, og lede an i 

planprosessen. 

4.2.     Øvrige roller og bemanning 

Styringsgruppe er planutvalget i Gausdal kommune 

Arbeidsgruppe bestående av  

fagansvarlig arealplan Lars Kristian Hatterud,  

rådgiver plan og miljø Jon Sylte og  

arealplanlegger Rigmor Myhre.  

Arbeidsgruppa vil være tettest på konsulenten og bidra med bakgrunnsmateriale og fagmessige 

avklaringer. 

Ved behov trekkes personer fra ulike kommunale fagområder inn til møter med arbeidsgruppa. 

Dette kan være temaer som griper inn i områdene; næring, folkehelse, VA, samfunnssikkerhet og 

byggesak. 

Referansegruppe bestående av (forslag): 

Skeikampen +    Ivar Rusten 

Skeikampen Marked   Marie Louise Lørken 

Skeikampen fritidseiendommer  Knut Enger Olsen 

Samarbeidsutvalget for fritids..  Jens Engelstad 

Gausdal Nordfjell sameie  Ivar Steine 

Skei Setersameie   Stein G. Høgsveen 

Østre Gausdal Beitelag   Jørn Kveine 

Gausdal Næringsforum   Ole Volehaugen 

Naturvernforbundet   David Helbæk 

Kommunalt planforum har møter ca. en gang i måneden og vil jevnlig holdes orientert om status og 

framdrift, samt at prinsipielle drøftinger og avklaringer vil kunne løftes inn i dette forumet.  

Regionalt planforum (fylkeskommunalt) kan nyttes til avklaringer mot regionale og statlige 

fagmyndigheter i løpet av prosessen. 
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5. Beslutningspunkter og oppfølging 

5.1.    Krav til statusrapporter 

Status og revidert framdriftsplan rapporteres i hvert møte i prosjektgruppe og kommunalt 

planforum.  Timeforbruk rapporteres og faktureres av konsulent minimum hver måned for måneder 

med vesentlig arbeid. PL kan når som helst be om tilleggsrapport på timeforbruk fra konsulent. 

5.2.    Krav til beslutningspunkter 

Vesentlige beslutningspunkter er planutvalgets behandling av: 

1. Vedtak om oppstart og høring av forslag til planprogram 

2. Fastsette planprogrammet etter høringen 

3. Forslag til kommunedelplan legges ut til 1. gangs offentlig ettersyn  

4. Merknadsvurdering etter 1. gangs ettersyn og innstilling til kommunestyret for vedtak av 

planen 

5. Ved behov for 2. gangs ettersyn gjentas pkt. 3 og 4 

Vesentlige beslutningspunkter er kommunestyrets behandling av: 

1. Merknadsvurdering etter 1. gangs ettersyn og vedtak av planen 

2. Ved behov for 2. gangs ettersyn gjentas pkt. 1  

6. Risikoanalyse 

6.1.    Kritiske suksessfaktorer 

1. God og brei tidligfase 

2. Medvirkning og møter; det er avgjørende å ha god dialog med berørte rettighetshavere, 

grunneiere, interessegrupper og arbeidsgruppen for Strategiplan for Skei. Dette er viktig for 

forståelse av handlingsrommet i planleggingen og drøftinger av problemstillinger og innspill 

som bør utredes nærmere.  

3. Plankonsulentens oppgaveforståelse og framdrift/kapasitet 

Selv om disse suksessfaktorene ikke oppnås fullt ut vil det likevel bli utarbeidet en plan, men 

prosessen blir ikke så god som ønskelig, og framdrift og kvalitet kan bli dårligere.  

6.2.    Risikoevaluering 

Det kan oppstå interessekonflikter og ulike syn på vurderinger gjort i planprosessen. Det vil bli lagt 

avgjørende vekt på å oppnå en god prosess og god dialog med alle aktuelle parter under arbeidet 

med planen. Det er liten grunn til å tro at de kritiske suksessfaktorene ikke oppnås.   

6.3.    Situasjon hvis prosjektet ikke gjennomføres 

Gjeldende kommunedelplan vil fortsatt gjelde, men man vil da stå med en plan som ikke er 

oppdatert ihht. de gjeldende føringer, faktisk arealbruk og framtidig utvikling av området. 

Kommunen ser for seg å fase ut kommunedelplaner for arealforvaltning ved at disse innlemmes i 

kommuneplanens arealdel ved neste rullering. Hvis dette prosjektet ikke gjennomføres eller blir 

svært forsinket vil dette medføre utfordringer for neste rullering av kommuneplanens arealdel. 



Prosjektplan for revisjon av kommunedelplan for Skei 

Side 6 av 7 
 

7. Kvalitetssikring 

7.1.    Organisering av kvalitetssikring 

Kvalitetssikringen vil i hovedsak foregå gjennom prosessen med avklaring, godkjenning og høring som 

er beskrevet i vedlagte fremdriftsplan. I tillegg vil drøftinger med planutvalget som styringsgruppe og 

medvirkningsmøter der politikere deltar kunne bidra til at politiske signaler kan implementeres 

underveis i prosjektet.  Prosjektgruppa og referansegruppa er viktige organ for drøftinger og 

kvalitetssikring av produktet underveis. 

7.2.    Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer 

Det er i vedlagte fremdriftsplan lagt opp til møter og dialog med involverte parter for å sikre god 

dialog og god prosess gjennom hele prosjektet. Dette danner et godt grunnlag for at de kritiske 

suksessfaktorene skal oppnås. 

8. Gjennomføring 

8.1.    Hovedaktiviteter 

Prosjektet har fire hovedfaser med tilhørende prosess:  

Oppstartsfase: Innledende møter med informasjon om prosjektet og avklaring av forventninger. 

• Innspills- og utredningsfase: Utarbeiding av planprogrammet vil klargjøre hvilke temaer som 

skal utredes nærmere. Innspill ved varsel om oppstart og merknader til forslag til 

planprogram vil gi grunnlag for planutarbeidelsesfasen. 

• Planutarbeidelsesfase: Utarbeidelse av planforslag med tilhørende dokumenter. Klargjøre 

alle dokumenter til – og gjennomføre – 1. gangs ettersyn. 

• Vedtaksfase: Merknadsvurdering, bearbeiding av planforslaget, klargjøring til vedtak. 

Eventuelt 2. gangs ettersyn før vedtak hvis endringer etter 1. gangs offentlig ettersyn gjør 

dette nødvendig. 

8.2.    Arbeidsform 

Konsulent har løpende dialog med PL, rapporter på framdrift/timeforbruk og avklarer 

oppgaveforståelsen løpende med PL. Arbeidet faktureres i slutten av hver måned. Det kan gjøres 

unntak for måneder med mindre arbeidsoppgaver. 

Arbeidsgruppa utveksler informasjon hyppig og står for kontinuerlige avklaringer og fremskaffing av 

informasjon til konsulent. Arbeidsgruppa har hovedansvar for kvalitetssikring av planmateriale ihht 

kart- og planforskriften og kommunes bestilling. 

Prosjektgruppa har jevnlige møter for rapportering/koordinering, og drøfting av prinsipielle 

problemstillinger. Prosjektgruppa kan nyttes til tankesmie og til utarbeidelse av planmateriale ved 

behov.  

Referansegruppa møtes minimum en gang pr. planfase jf. pkt Hovedaktiviteter pkt. 8.1 for faglige 

vurderinger og drøfting av prinsipielle problemstillinger.  
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9. Fremdriftsplan 
 
Framdriftsplanen blir fastsatt i planprogrammet. Ved behov for revidering tas dette gjennom endring 
av planprogrammet. 
 

 

Underskrifter og dato 

_________________________         __________________________ 


