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SAMMENDRAG: 
 
Skeikampen Pluss BA skal bygge skibru over Skeisvegen like nord for Sør-Skeikrysset. Dette 
skjer som del av gjennomføring av tiltak i utbyggingsavtale i forbindelse med 
områderegulering Skei sør. Brua finansieres av innestående utbyggingsavtalemidler. 
Fylkeskommunen godkjenner ikke Skeikampen Pluss BA som avtalepart og eier av brua 
fordi de ikke er en juridisk enhet som de kan tinglyse heftelser på. De krever derfor at 
kommunen skal være eier og underskriver av vedlagte gjennomføringsavtale. Kommunen 
har videreført ansvar og vedlikehold til Skeikampen Pluss BA, jfr. vedlagte avtale som det 
er enighet om. På grunn av uheldige omstendigheter i kommunikasjonen med 
fylkeskommunen har en kommet veldig i tidsnød, fordi Skeikampen Pluss nå må 
undertegne avtale med produsenten av brua for å rekke å produsere og montere brua før 
neste vinter. Kommunedirektøren tilrår at kommunen underskriver de to vedlagte 
avtalene, og tar på seg eierskap for skibrua.  
  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn 
I tilknytning til reguleringsplaner for utbygging i Skei/Austlid-området, inngås det 
utbyggingsavtaler mellom kommunen og grunneier/utbygger. Grunneier innbetaler et avtalt 
beløp pr. tomt til kommunen, og beløpet avsettes på sperra fond. Når grunneier 
gjennomfører avtalt tiltak, dekkes kostnaden med dette ved overføring fra fondet. 
 
Ved krav om bygging av skiløyper er det vanligvis Skeikampen Pluss BA som står for bygginga 
og får refundert kostnaden.  



  
 
 

  
 
 

 

 
I Skei sør-området er det egen utbyggingsavtale. Grunneierrepresentantene som følger opp 
utbyggingsavtala og Skeikampen Pluss er enige om at det viktigste tiltaket som skal 
gjennomføres der i år, er bygging av skibru over Skeisvegen.  
 
Tiltaket 
I samsvar med reguleringsplanen skal det bygges skibru over Skeisvegen, litt nord for Sør-
Skeikrysset og vegen inn til den nye butikken. Den skal også gå over en nybygd gang- og 
sykkelveg. Under skibrua skal det skiftes ut en kulvert for Vaskeribekken til større dimensjon 
(2 meter innvendig diameter). 
 
Det er nybygd skiløype langs Skeisvegen i området, som er forlenga fra skibrua og oppover 
på Sør-Skei. Løypa skal gå over skibrua, forbi den nye butikken (Skeiporten), videre til 
lysløypa og skistadion og øvrig løypenett mot Veslesetra. Det blir derfor en veldig viktig 
forbindelse mellom hytteområder og løypenett på østsida og vestsida.  
 
Skeikampen Pluss har engasjert Sweco til å prosjektere skibrua. Den ble godkjent av 
Vegdirektoratet i februar. Areal + har stått for prosjektering av stikkrenne/kulvert. Det 
foreligger et konkret tilbud fra Moelven Limtre til Skeikampen Pluss på levering og 
montering av limtrebrua. De har forhåndsbestilt plass i produksjonen slik at den kan leveres 
denne sesongen. 
 
Økonomi 
Finansiering av tiltaket er sikra gjennom innestående utbyggingsavtalemidler. 
Grunneierrepresentant, Skeikampen Pluss og kommunen er enige om at dette er et 
prioritert tiltak. Dette framgår også av vedlagte avtale. Fylkeskommunen er forespurt om å 
dekke kostnader med ny stikkrenne, men de har ikke funnet midler til dette. Skeikampen 
Pluss og grunneierrepresentanten har derfor sagt at de tar den kostnaden nå, for det vil 
være veldig uhensiktsmessig å gjøre det etter at skibrua er bygd.  
 
Prosess 
Første møtet med fylkeskommunen som vegeier var den 07.09.2020. De har ikke hatt noen 
innvendinger underveis. Den 05.11.2020 fikk vi første utkast til gjennomføringsavtale fra 
fylkeskommunen. Kommunen var da oppført som byggherre, og eierskap var ikke tema i 
dette forslaget. Vi ba om at Skeikampen Pluss i stedet skulle være avtalepart som byggherre. 
Direkte svar på dette fikk vi ikke. Men etter diverse påminnelser fra vår side, så mottok vi 
nytt utkast til gjennomføringsavtale den 18.03.2021. I dette forslaget er kommunen oppført 
som eier av brua, og med drifts- og vedlikeholdsansvar, mens Skeikampen Pluss er oppført 
som byggherre.  
 
Dette kom veldig bardus på Skeikampen Pluss og kommunen, etter som vi ikke hadde vært 
forespeila dette på forhånd. Det har vært flere drøftinger i dagene etterpå, både internt i 
fylkeskommunen og mellom partene. Men fylkeskommunen er helt klare på at de ikke vil eie 
brua, og de må ha tinglyst heftelse på den som skal eie brua. De sier at Skeikampen Pluss BA 



  
 
 

  
 
 

 

ikke er en juridisk enhet de kan tinglyse heftelser på, og ser ingen andre aktuelle enn 
kommunen.   
 
 
VURDERING: 
 
Utbyggerne av brua har kommet opp i en veldig vanskelig situasjon og med stort tidspress 
etter som dette spørsmålet om eierskap har kommet så seint i prosessen. Skeikampen Pluss 
har som nevnt forhåndsbestilt plass i byggeprosessen hos Moelven Limtre, og var i ferd med 
å signere på avtala da dette kom opp. Moelven Limtre har gitt frist til påske med bindende 
avtale, ellers må de utsette produksjon og montering. I praksis betyr det trolig ett års 
utsettelse. Og Skeikampen Pluss kan ikke signere på avtala med Moelven Limtre så lenge 
gjennomføringsavtala med fylkeskommunen ikke er på plass.  
 
Kommunen har derfor laga ei avtale der Skeikampen Pluss tar på seg drifts- og 
vedlikeholdsansvaret i praksis. Dette blir det samme ansvaret som de har ellers med 
skiløyper og skibruer. I denne avtala inngår også representant for de som har underskrevet 
utbyggingsavtala som gir finansiering til bygginga. Avtala er omforent mellom partene.  
 
Kommunedirektøren synes det er veldig uheldig at dette forholdet om eierskap til brua ikke 
har vært avklart før, men ser den veldig vanskelige situasjonen som utbyggerne av brua har 
kommet i. Kommunen er også kjent med at det er en tilsvarende bru på Beitostølen, som 
Øystre Slidre kommune er eier av. Så dette er ikke en helt ny situasjon.  
 
Kommunedirektøren mener det er begrensa risiko å eie denne brua etter som finansieringa 
er på plass. Risikoen er om Skeikampen Pluss en gang i framtida blir nedlagt eller går 
konkurs, og at kommunen da må overta drift og vedlikehold. Slik situasjonen er i dag synes 
ikke det sannsynlig, da organisasjonen har et godt system for å få inn driftsmidler og ellers 
blir sett på som en veldig viktig utviklingsaktør av andre parter i reiselivsmiljøet.  
 
Kommunedirektøren tilrår at gjennomføringsingsavtale med fylkeskommunen godkjennes, 
samt at vedlagte avtale med Skeikampen Pluss og utbyggere innen Skei sør godkjennes.  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/21 den 25.03.2021. 
 
Behandling: 
 
Saken ble trukket. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Ingen behandling. 
 
 
NYE SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saka ble trukket fra behandling på kommunestyremøtet i mars fordi Skeikampen Pluss ville 
undersøke andre måter å organisere dette på. Det er etterpå gjort grundige undersøkelser 
om dette, og flere instanser har vært i kontakt med fylkeskommune. Fylkeskommunens 
konklusjon er at de kun godkjenner kommunen som avtalepart og eier av brua, men det er 
ok at Skeikampen Pluss er byggherre og står for drift av brua.  
 
Skeikampen Pluss har etter dette tatt ny kontakt med kommunen og bekrefta at de går for 
denne løsningen.  
 
I gjennomføringsavtala er det gjort ei endring ved at fylkeskommunen har tatt ut kravet om 
at det må skilles ut en eiendom som brua står på, og med tinglyst hjemmel.  
 
 
NY VURDERING: 
 
Kommunens involvering i denne saka er den samme som slik det var lagt opp til forrige 
gangen saken ble fremma, bortsett fra litt forenkling ved at det ikke kreves tinglyst hjemmel 
til en egen eiendom som brua står på. Etter som Skeikampen Pluss går for denne løsningen 
etter nøye å ha undersøkt andre muligheter, fremmer kommunedirektøren saka på nytt med 
samme innstilling som sist.  
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte gjennomføringsavtale med Innlandet 

fylkeskommune om skibru over Skeisvegen, og påtar seg ansvaret som eier av brua.  
 

2. Det er en forutsetning at vedlagte avtale med Skeikampen Pluss BA og representant for 
grunneierne i utbyggingsavtala underskrives av partene.  
 

3. Avtalene underskrives av kommunedirektøren.  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 49/21 den 09.06.2021. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
 
 
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte gjennomføringsavtale med Innlandet 

fylkeskommune om skibru over Skeisvegen, og Gausdal kommune påtar seg ansvaret 
som eier av brua.  
 

2. Det er en forutsetning at vedlagte avtale med Skeikampen Pluss BA og representant for 
grunneierne i utbyggingsavtala underskrives av partene.  
 

3. Avtalene underskrives av kommunedirektøren.  


