
Innspill fra andre offentlige myndigheter er presentert først i 
dokumentet. Innspill fra lag/foreninger og privatpersoner 
kommer deretter. For politisk behandling i juni 2021. 
 
Innspill fra / jnr. / dato Vurdering og kommentar 
Fra kommunale, statlige og regionale myndigheter 
 
Lillehammer kommune, jnr. 21, 26.03.21 

Lillehammer kommune registrerer at det er 
formuleringer i hovedplan om mulig 
vannforsyning fra Lillehammer vannverk og 
tiltak som forutsetter vann fra Lillehammer. Det 
påpekes at Lillehammer ikke kan gå god for å 
levere vann til Gausdal før man i Lillehammer er 
ferdig med å utrede egne framtidige 
drikkevannskilder, og at det deretter må inngås 
en avtale som regulerer mulig vannforsyning til 
Gausdal. 
 
For avløp kommenteres det at bygging av 
mange nye fritidsboliger fører til økt 
vannforbruk og dermed også avløpsmengde. 
Det må ses på kapasitet på ledningsnett med 
tilhørende anlegg, samt kapasitet på 
Lillehammer renseanlegg. 
 
Overløp til Gausa må reduseres da Balbergøya 
ser ut til å være en god vannkilde for 
Lillehammer. Overløp henger sammen med 
fremmedvann (innlekking) som må jobbes med. 
Det er positivt og ønskelig med sterkere 
samarbeid knyttet opp mot en overvannsplan. 

 
Vi har ikke forutsatt at Gausdal kommune skal 
forsynes med vann fra Lillehammer. I planen er 
vannforsyning fra Lillehammer pekt på som en 
mulighet. 
Det ble i 2007/2008 investert betydelige beløp i 
legging av nye vannledninger langs Fv 255 mhp 
mulig vannforsyning mellom Gausdal og 
Lillehammer. Det er naturlig at dette anlegget 
søkes ferdigstilt, for om ikke annet av rent 
beredskapshensyn som del av reserveforsyning. 
Avtaleverk må på plass i forkant. Evt. bygging av 
anlegg er lagt til siste halvdel av planperioden. 
 
Hensyn som må vektlegges er blant annet om 
man ønsker å være avhengig av mer eller 
mindre fast vanntilførsel fra Lillehammer til 
Gausdal, eller om man ønsker å være mest 
mulig selvforsynt via egne anlegg, og at 
forbindelse mot Lillehammer primært skal 
begrenses til nødstilfeller / ekstremsituasjoner. 
 
Avløpsavtala med Lillehammer er under 
reforhandling. Nye påslippsmengder og 
kapasitet på anlegg må ses nærmere på i den 
forbindelse. 

Statsforvalteren i Innlandet, jnr. 23, 26.03.21 
 
Avløp: 
Statsforvalteren skriver at kontroll med private 
avløpsanlegg (spredt avløp) er viktig da slike 
anlegg kan representere en betydelig 
forurensningsfare. Kommunen oppfordres til å 
iverksette mer systematisk 
oppgradering/utskifting av slike anlegg, og å 
utarbeide en lokal forskrift. 
 
Sanering: 
For sanering av nettet mener Statsforvalteren 
at kommunens ambisjonsnivå er for lavt, og 
mener man burde øke til omtrent det dobbelte. 
 
 

 
 
 
Vi registrerer statsforvalterens oppfordring, og 
har i tabell 11-4 «Handlingsplan for kommunens 
oppfølging av private avløpsanlegg» lagt opp til 
at dette kan komme i siste del av planperioden 
(fra 2025). Økt fokus og innsats mot oppfølging 
av private vann- og avløpsanlegg og overvann er 
ressurskrevende og kan utløse behov for økte 
stillingsressurser. 
 
Fastsatt med bakgrunn i alder etter anbefaling 
fra Norsk Vann. Vil over tid økes til 1% som 
Statsforvalteren foreslår. 
 
 



Overvann: 
Det er positivt at kommunen tar sikte på å 
utarbeide en egen overvannsplan i 2023-24. 
 
Overføring av avløp til Lillehammer: 
Planen inneholder gode etterprøvbare mål for 
redusering av fremmedvann (innlekking). 
Likevel er det slik at dersom man ikke klarer å 
redusere dette tilstrekkelig i årene som kommer 
så er det sannsynlig at kapasiteten til 
Lillehammer renseanlegg må utvides. 
 
Kommunen planlegger for en kraftig økning i 
antall fritidsboliger de kommende årene, men 
det er ikke redegjort for om Lillehammer 
kommune vil kunne ta imot en slik økning i 
avløpsvann og hva det vil si for Gausdal 
kommune om Lillehammer ikke kan ta imot 
avløpet. 
 
Statsforvalteren forventer at kommunen kan 
dokumentere tilstrekkelig kapasitet både for 
avløpsnett og renseanlegg for nye påslipp som 
planlegges. På samme måte som kommunen nå 
jobber for å sikre tilstrekkelig vannforsyning for 
lang sikt. 
 
Vannforsyning på Skei: 
Statsforvalteren vil påpeke at vannuttak fra 
Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet ikke er i tråd 
med kommuneplanens arealdel, og at slike 
tiltak må utredes etter plan- og bygningsloven. 
En slik utredning innebærer at hele tiltakets 
virkning for vann- og naturmiljø må ses på. 

 
Vil kreve at det bevilges midler over det 
ordinære kommunebudsjettet til dette. 
 
Avløpsavtala med Lillehammer kommune er 
under reforhandling. Problemstillinger som går 
på kapasiteter til dagens avløpssystem og 
renseanlegg må ses nærmere på i den 
forbindelse. Det er som en del av denne 
prosessen naturlig å belyse konsekvensen av 
hva det vil ha å si for Gausdal om Lillehammer 
ikke kan ta imot avløpet dersom det er et tema. 
 
Vedrørende fremmedvann kan det bli aktuelt 
med flere tiltak i handlingsplan som går på å 
redusere mengden fremmedvann når man får 
kartlagt situasjonen, og sett det i sammennheng 
med saneringsplaner som skal utarbeides. 
 
Vi har i hovedplan nevnt det bør ses på 
muligheten for selvfall på avløp fra Segalstad 
bru til Follebu / Lillehammer. 
Fordrøyningsløsninger vil også kunne være 
aktuelle for å utjevne belastningen mot 
Lillehammer. Dette må ses nærmere på etter/i 
reforhandling av avløpsavtala med Lillehammer. 
 
 
Dette vil bli godt ivaretatt i egen utredning som 
pågår og som blir gjenstand for offentlig høring 
og politisk behandling. 
 

Innlandet fylkeskommune, jnr. 29, 24.03.21 

Innlandet fylkeskommune er opptatt av at 
Gausdal kommune klarer å se de pågående 
parallelle planer i sammenheng. Hovedplan 
vann og avløp, kommunedelplan Skei og 
utredning av mulig ny vannkilde på Skei. 

Økt aktivitet i fjell- og utmarksområder må skje 
innenfor bærekraftige rammer. 

Vannforsyning Skei: 
Fylkeskommunen kan ikke ta stilling til noe 
rundt dette før tiltaket er ferdig utredet. Det 
blir viktig å få fram alle konsekvenser for 
naturmiljø og friluftsliv i den videre prosessen. 

 

Hovedplan vann og avløp skal i utgangspunktet 
ikke gi føringer for kommunens arealplaner, 
men snarere være en plan som skal sørve 
arealplanene kommunens politikere vedtar, ved 
at man har tilstrekkelig med vann og god 
avløpshåndtering i områder for boliger, næring 
og fritidsbebyggelse. 
 
I praksis vil mulighetene for utbygging av 
vannforsyning ha begrensninger og medføre 
ulemper. Utredning av mulig ny vannkilde på 
Skei må derfor komme før man lander 
kommunedelplan Skei, og vil bli en sterk 
premiss for hvor mange nye fritidsboliger som 
kan tillates åpnet for. Politikerne bestemmer 
hvor mange nye hytter det skal åpnes for i ny 
kommunedelplan, men det må ikke åpnes for 
bygging utover det man har vannforsyning til. 



 
Spredt avløp: 
Kartlegging og registrering blir viktig i tida 
framover. Fylkeskommunen ser at manglende 
kunnskap og kartlegging er årsak til at 
problemområder ikke er kjent. 
 
Fylkeskommunen mener Gausdal kommune har 
lagt opp til en fornuftig tilnærming rundt dette 
temaet i sin hovedplan. 

 
 
Lagt opp til sterkere fokus / større innsats fra 
2025. Kan medføre behov for økte 
stillingsressurser. 

Mattilsynet, jnr. 31, 26.03.21 
 
Mattilsynet er opptatt av kartlegging av 
drikkevannskilder, slik at disse lettere kan 
hensyntas i planlegging av ulike tiltak i framtida. 
 
Mattilsynet forventer at kommunen har en 
tydeligere strategi for tilknytning av separate 
anlegg ved legging av nye ledningsstrekk i 
framtida. 

 
Kartlegging og registrering av private brønner er 
i hovedplan foreslått lagt sammen med 
prosesser for oppfølging av spredt avløp da slike 
anlegg ofte hører sammen. 
 
Beløpsgrenser og støtteordninger for 
tilknytning til kommunalt nett kan økes i 
politiske vedtak. Randsoneprosjekter kan 
prioriteres høyere i perioder med lavt 
aktivitetsnivå i framtida. 

Fra organisasjoner, lag/foreninger og privatpersoner 
 
Stig Kampesveen, jnr. 7, 11.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet som mulig ny 
vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Anne Hege Haugseth, jnr. 10, 22.03.21 

Innspillet går på Sjøsetervatnet som mulig ny 
vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Geir Johan Andreasen, jnr. 11, 23.03.21 
 
Innspillet går på Sjøsetervatnet som mulig ny 
vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Trygve Reistad, jnr. 12, 23.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Vegard Gundersen, jnr. 13, 23.03.21 

Innspillet går på Sjøsetervatnet som mulig ny 
vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Ivar Fyksen, journalpost nr. 14, 24.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei.  

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Brita Rusten Åmot og John Arne Åmot, jnr. 15, 
25.03.21 
 
Innspillet går på mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 



Solvor Kleiven Sæther, jnr. 16, 25.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Tormod Frøyse og Siv Anett Jakobsen, jnr. 17, 
25.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Amund Granlien, Steinar Volden og Stian 
Nordlien, jnr. 18, 25.03.21 
 
Deler av innspillet går på Nisjuvatnet eller 
Sjøsetervatnet som mulig ny vannkilde på Skei. 
 
En annen del av innspillet går på forutsetningen 
som er lagt til grunn med en byggetakt på 70 
nye hytter i året i flere 10-år framover, og at det 
nå bør settes et øvre tak for hvor mange nye 
hytter som skal tillates bygget på Skei, slik at 
dette blir forutsigbart for alle. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 
 
Utbyggingstakta har for de siste 3 årene ligget 
på like over 100 nye enheter per år, og for 2021 
ser det ut til at man havner et sted over 150. 
Utbyggingstakt og eventuelt øvre tak for antall 
fritidsboliger på Skei (som bl.a. VA-anlegg skal 
dimensjoneres for) er spørsmål som må 
behandles i kommunedelplan Skei. 

Sameiet Sjøsætervatnet, jnr. 19, 25.03.21 
 
Innspillet går på Sjøsetervatnet som mulig ny 
vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Gausdal Nordfjell Sameie, jnr. 20, 25.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Østre Gausdal Sankelag, jnr. 22, 26.03.21 
 
Innspillet går på at 70 nye hytter i året vil om 50 
år kunne gi 3500 flere fritidsboliger enn i dag. 
Dette i tillegg til dagens planreserve på 1500 
enheter for Skei / Austlid. 
Beitelaget ønsker ikke at vann- og avløpsanlegg 
skal dimensjoneres for å klare så mange nye 
enheter i framtida. 

Framtidig vannforbruk i planen er stipulert for 
en utbyggingstakt på 70 nye hytter i året. 
Dagens planreserve kommer ikke i tillegg til 
disse. Dvs at med dagens planreserve på ca 
1500 enheter, så er det tatt høyde for at man 
kan åpne for nye områder på til sammen 2000 
enheter over de kommende 50 årene. 
Politikerne har anledning til å gi andre føringer 
for hva vi skal dimensjonere va-anlegg for på 
Skei i sitt arbeid med ny kommundelplan Skei. 

Naturvernforbundet i Gausdal, jnr. 24, 
25.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Interessegruppe for bevaring av Gausdal 
Nordfjell, jnr. 25, 26.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Jon Sivert Engeland, jnr. 26, 26.03.21 
 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 



Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Frøyseseterlaget, jnr. 27, 26.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

Trond Vestad, jnr. 28, 26.03.21 
 
Innspillet går på Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet 
som mulig ny vannkilde på Skei. 

Et eget prosjekt som går på valg av vannkilde på 
Skei pågår. Rapporten fra dette arbeidet skal ut 
på høring og politisk behandling vil komme på 
et senere tidspunkt. 

 


