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Ordfører Hans Oddvar Høistad 



Agenda 

• Status helsetjenester  

• Status revisjon av planbestemmelser for hytteområdene 

• Vesleseter spesielt 

• Status kommunereform 

• Opplevelser og aktiviteter (særlig av året) 

 
– Tar spørsmål og synspunkter etter hvert tema 

– Kan vi ikke kvittere ut et tilfredsstilende svar på direkten, så svarer vi 
gjerne mer fyldig på e-post. (Legg igjen e-postadr. etter møtet.) 

 

 



Hyttesektoren og Gausdal 

• Hyttesektoren er viktig for Gausdal og Lillehammer-regionen da den 
gir grunnlag for økt omsetning i næringslivet, sysselsetting (direkte 
og indirekte), arrangementer samt tilrettelegging som også kommer 
lokalbefolkningen til gode. (Jobber med kartlegging.) 

• Hyttepolitikken er dynamisk og bruken av virkemidler og ressurser 
vurderes årlig. 

• Et tettere og mer aktivt samarbeid med aktørene på Skeikampen er 
mulig blant annet fordi: 
– Skeikampen Pluss 

– Samarbeidsutvalget 

– Skeikampen Marked og Skeikampen Eiendom 

• Hyttepolitikken bygger på dialogen med aktørene og blir utviklet 
ytterligere i årene fremover – også overfor andre hytteområder i 
Gausdal. 

 

 



Planrevisjoner – hva og hvorfor 

• Eksisterende og potensielle hytteeiere ønsker større mangfold 
og valgmuligheter når det gjelder valg av hytte og renovering 
av eksisterende. 

• Ny og spennende arkitektur med nye uttrykksformer preger 
hyttemarkedet. 

• Skal Gausdal fortsatt være en konkurransedyktig og attraktiv 
hyttedestinasjon,  må den nye arkitekturen og de nye trender 
reflekteres i bl.a. reguleringsbestemmelsene. 

• Prosess igangsatt etter innspill fra bl.a. kommunens 
planutvalg, hytte/tomteutviklerne og hytteeierne. 

 

 



Byggeskikksveileder under utarbeidelse   

• Hensikten med veilederen er å sikre en fortsatt 
bærekraftig utbygging av kommunens 
utmarksarealer til hytte- og fritidsbebyggelse. 

• Formålet er å ha mindre detaljstyring, og legge større 
vekt på helhetlige og arkitektoniske gode løsninger.  

• Dette skal baseres på totalvurdering av relevante 
forhold, som bl.a.  hyttas tilpasning i landskapet,  
fjernvirkning av vindusvolumer, tomtebearbeiding 
etc.  

 



Prinsippene vi ønsker implementert 

• Dialog og samhandling bærende prinsipper i 
saksbehandling og tilrettelegging 

• Tett samarbeid mellom kommunen og berørte 
interesser ved utarbeidelse av reguleringsplaner 

• Hyppigere bruk av forhåndskonferanser tidlig i 
byggeprosessen 

• Raskere finne handlingsrommet og rammer for 
utbygginga. 

 



Fremdriftsplan byggeskikksveileder 

• Planlagt behandling og framdrift: 
– Planutvalget utarbeider et høringsutkast som  

behandles i mai 2015 

– Høringsrunde med berørte instanser/interesser 
sommer 2015 – hytteeier vil gjennom SU og 
tilknyttede foreninger, få saken til behandling 

– Sluttbehandling i planutvalget/kommunestyret 
september/oktober 2015 

– (Ulike utfordringer i eksisterende, nye og ikke-
vedtatte felt.)  



Kommunedelplan Vesleseter  

 

 



Kommunedelplan Vesleseter 

Planlagt fremdrift: 

• Ferdigstille planmaterialet like over påske. 

• Møte i referansegruppa 27. april 

• 1. gangs behandling i planutvalget 8. mai med forslag 
om utlegging til offentlig ettersyn og høring. 

• Dersom alt er greit: Planen ferdigbehandles i 
kommunestyret i oktober/november. 

• Dersom behov for ny høring: Sluttbehandling i 
januar/februar 2016. 



Nytt helsesenter, Segalstad Bru 

• Skal inneholde helsestasjon, legesenter, 
fysioterapi, psykolog og familieteam 

• Planlagt åpning skiftet august/september (er 
pr dd i rute) 

• Åpent daglig. Koordinert med Lillehammer i 
helger, ferier og kvelder. 

• Oppdatert info på www.gausdal.kommune.no 
frem mot og etter åpning (skal omfatte 
relevante helsetjenester) 

http://www.gausdal.kommune.no/


Kommunereform 

• Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer har 
vedtatt utreding av ny felles kommune. 

• Utredinger på 17 ulike temaer under arbeid frem 
mot 1. juni. 

• Fremdriftsplan vedtas medio april. 
• Mål om separate og (eventuelle likelydende) 

vedtak i november. 
• Egen nettside under utarbeiding. 
• Ønsker også hytteeiernes synspunkter til 

postmottak@gausdal.kommune.no  

mailto:postmottak@gausdal.kommune.no


Utviklingen av destinasjon Skeikampen 

• Samarbeidsutvalget 

• Skeikampen Pluss  

• Skeikampen Marked  

• Skeikampen Eiendom 

• Skeikampen Skiarena 



 
Skeikampen Skiarena 
 
 
 
 

Skeikampen Skiarena AS er planlagt 
eid av Follebu Skiklubb, Gausdal 
Skilag, Tretten Skiskytterlag og 
Vestringen Idrettslag –samt  
Skeikampen Pluss. 
 

•Full tilgang utenom 
arrangementer 
•Lysløype 
•Rulleskitrasé 
•Tidligsnø 



Nyveien Austlid-Olstad 

•   • Tilgjengeliggjør 
attraksjonene og 
opplevelsene på 
Skeikampen og i 
Espedalen/Vestre-
Gausdal for flere 
hytteeiere 

• Bedre muligheter for å 
bygge egne turer – 
særlig på sykkel 



Langsuaruta 

• Lillehammer – Fagernes 

• Juli – september 

• Helt nye muligheter 

– rundturer til fots 

– opplevelser på sykkel 

• Kontakt 

– www.opplandstrafikk.no 

– reiselivsbedriftene i 
Langsua 

 
Bilder: FMO, DNT, Forlagsliv 

http://www.opplandstrafikk.no/


Opplevelser og aktiviteter  

• Gausdal er en del av destinasjon Lillehammer. 
Gir et enormt utvalg: www.lillehammer.com 

• Lillehammer Rett i lomma (app. iPhone/iPad 
og Android) 

http://www.lillehammer.com/


www.gausdal.kommune.no 
 
postmottak@gausdal.kommune.no 
 

Følg Gausdal kommune og kom gjerne 
med innspill 

http://www.gausdal.kommune.no/
mailto:postmottak@gausdal.kommune.no

