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Resultater fra brukerundersøkelse 

 

 Svar fra 501 fritidsboligeiere i områdene rundt 
Skeikampen, Austlid og Raudsjøen senhøst 2014.  

 Svarprosent på 66,7 %.  

 

www.ntu-as.no 



Bruksdøgn 

Eget og venners/families bruk: 

 Sommer: 25 døgn  

 Vinter: 35 døgn  

 

Utleie: 

 3 døgn, fordelt på alle fritidsboligene – også de som ikke leier ut.  

 7 % leier ut fritidsboligen.  

Samlet årlige bruksdøgn pr. fritidsbolig: 63 døgn  



Hvorfor fritidsbolig på Skeikampen? 
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Hvorfor har du fritidsbolig på Skeikampen? 



Tanker om standardheving 

*) De planlagte påbyggene har et gjennomsnittlig areal på 30 m2. 

  

 48 % har tanker om fornying, påbygg eller standardheving.  
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Ønske om økt tillatt byggegrense/utnyttelsesgrad 

Kunne du ha tenkt deg å bygge flere 
m2 dersom tillatt byggegrense eller 
tomtens utnyttelsesgrad  
(% av tomtestørrelse) på 
fritidsboligtomten ble økt  
(jfr. kommunale bestemmelser)?  

Bør det være felles utnyttelsesgrad 
for alle fritidsboliger i kommunen? 
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Viktigheten av ikke-kommersielle aktivitetstilbud i 
Gausdal 
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Hvor viktige er disse forholdene for at fritidsboligen skal benyttes like 
mye eller mer i fremtiden?   

Svært viktig Ganske viktig Verken/eller Lite viktig Ikke viktig Vet ikke



Viktigheten av infrastruktur 
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Anslått årsforbruk for alle 1260 fritidsboliger i 
Skeikampen-området – Summert 

Type forbruk Kjøpt i Gausdal 
(kr) 

Kjøpt  i 
Lillehammer/Øyer 

(kr) 

Kjøpt andre 
steder (kr) 

Håndverkere, graving, 
vaktmestertjeneste mv. 

59 014 000 3 638 000 7 962 000 

Møbler, redskap, byggevarer 
og annet kjøp til fritidsboligen 

19 170 000 17 255 000 14 576 000 

Mat og dagligvarer 38 351 000 5 971 000 11 765 000 

Klær, sportsutstyr, bøker, 
blomster og annet varekjøp 

12 127 000 6 910 000 5 716 000 

Servering/restauranter 9 622 000 2 428 000 - 

Aktiviteter 6 471 000 1 357 000 - 

Frisør, spa og andre tjenester 5 517 000 1 090 000 - 

SUM 150 273 000 38 649 000 40 019 000 

66 % 17 % 17 % 

Alle tall er inkl. mva. 



Vurdering av forhold og bestemmelser i Gausdal 
kommune  

Fritidsboligeierne er i hovedsak fornøyd med servicenivå og 
saksbehandlingstid for administrasjonen i kommunen.  

Øvrige svar gitt i åpne kommentarfelt: 

For høy eiendomsskatt og kommunale avgifter. Skatter og 
avgifter er skjevfordelt - bør være likt for hytteeiere og 
fastboende.  

Større andel av eiendomsskatten bør tilbakeføres til 
hytteområdene til formål som løypepreparering/stier, 
veier/brøyting, renovasjon, infrastruktur/videreutvikling, 
brannberedskap mv. 



Hvorfor har vi fritidsbolig på Skeikampen 

 

Svar gitt i åpne kommentarfelt  

 

1. Helårsdestinasjon - allsidig aktivitetstilbud og 
turmuligheter både sommer og vinter  

2. Snøforhold/snøsikkert  

3. Godt miljø/stemning, lav snobbefaktor  

4. Barnevennlig/familievennlig. Passer for alle 
aldersgrupper 



 

 

 Svar fra 55 næringsdrivende i Gausdal kommune. 

 Svarprosent på 33 %. 
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Resultater fra næringslivsundersøkelsen 

 



Andel omsetning og sysselsetting knyttet til 
fritidsboligene 

www.ntu-as.no 

 16 % av de næringsdrivende mener at 50 
% eller mer av omsetningen kommer fra 
fritidsboligbrukerne. 

 

 34 % av de næringsdrivende mener at 50 
% eller mer av sysselsettingen i bedriften 
er knyttet til fritidsboligrelatert 
omsetning.  



Hvilken betydning har den fritidsboligrelaterte 
omsetning for fortsatt drift og utvikling av bedriften 

www.ntu-as.no 
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Konklusjon – omsetning detaljvarehandel 

 Omsetningen for detaljvarehandelen i Gausdal var i 2013 kr 47 602 
pr. innbygger. Tilsvarende tall i andre fritidsboligkommuner som 
Ringebu var kr 72 041 og i Nord-Aurdal kr 139 482. 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 
30 % av detaljvarehandelen i Gausdal. 

 



Konklusjon/veien videre 

Det er et ytterligere behov for å dokumentere:  

 Hva fritidsboligeierne betyr for det lokale 
næringslivet 

 Hvor stor andel av kommunens driftsbudsjett som 
fritidsboligeiere bidrar med, gjennom  

 skatter (eks. eiendomsskatt),  

 avgifter (eks. feie-, vann-, avløp- og renovasjonsavgift)  

 og andre inntekter (eks. byggesaksgebyrer)  

 Annet? 



Konklusjon/veien videre 

Norsk Turistutvikling AS (NTU) mener at undersøkelsene 
dokumenterer at fritidsboligeierne i dag har stor betydning 
for næringslivet i Gausdal kommune og derved har stor 
betydning for sysselsetting og økonomi i Gausdal kommune. 

 

Det vil være fordelaktig for både næringslivet, kommunen og 
fritidsboligeierne om effekter kartlegges for alle 
fritidsboliger i Gausdal. Det vil gi et godt framtidig 
planleggingsgrunnlag for alle aktører, og vil også 
representerer et viktig tiltak for å øke kompetansen om dette 
området.  


