
Foto: Knut Erik Balle Hagen



Føringer i 
kommuneplanens 
samfunnsdel

Det er nå flere fritidsboliger 
enn boliger i Gausdal, og 
fritidsinnbyggerne tilbringer 
stadig mer tid i kommunen vår. 
De utgjør en viktig ressurs, og 
bidrar til aktivitet og 
verdiskaping. Samtidig har 
kommunen ansvar for å yte 
tjenester også til 
fritidsinnbyggere.

Fritidsbolig- og reiselivspolitikk: 

• Vi skal ha balanse i videre 
fritidsboligutvikling med fokus på 
naturens tålegrense. Fjellområdene 
våre er, og skal fortsatt være, 
attraktive for fastboende, 
fritidsboligeiere og besøkende. 

• Vi skal fortette eksisterende 
fritidsbolig-/hyttefelt framfor å ta i 
bruk nye arealer. Ved utarbeidelse 
av reguleringsplaner i beiteområder 
skal forholdet til beiterettigheter 
avklares før vedtak. 

• Vi skal ivareta kulturlandskap og 
kulturmiljø for stedsidentitet og 
attraktivitet. 

• Vi skal være en stolt og ansvarlig 
nasjonalparkkommune.



Markagrense og grense mot bygda



Politiske 
føringer:

• Fokus på definering av sentrum, og ivareta 
næringsarealer ved fortetting av sentrum. 

• Ivareta seter- og kulturlandskapet på Skei



Dette skal utredes:

• Det vil bli foretatt en grundig vurdering av avsatte utbyggingsområder for 
fritidsbebyggelse, bolig og næringsareal som ikke er tatt i bruk i siste planperiode. Det vil 
være viktig å se kommunedelplan for Skei og Kommunedelplan for Veslesetra (…) og 
planreserven må dermed sees i sammenheng. Balanse mellom eksisterende 
planreserver og forventet utbyggingstakt bør stå i forhold til hverandre i planforslaget. 

• Planforslagets virkninger for et vitalisert sentrum med større breddetilbud/ turistrelatert 
næringsbebyggelse skal utredes 

• Det bør utredes et kriteriesett for hva som må være på plass for at kommunen skal kunne 
gi tillatelse til midlertidig bruksendring for bosetting på hytta





Medvirkning



Beitedyr og gjerding

• Innenfor planområdet foregår det beiting av storfe og sau. I 
sentrumsområdet er det i gjeldende plan satt bestemmelse om 
inngjerding av hele sentrumsområdet eventuelt større 
sammenhengende områder/tomter i klynger. Gjerde rundt 
enkelttomter her er ikke tillatt. 

• I fritidsboligområdene utenfor sentrum er regler for gjerder tatt inn i 
den enkelte reguleringsplanen. På grunn av at reguleringsplanene er 
av ulik alder og kvalitet, varierer også bestemmelsene for gjerder
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Eiendomsskatt

• Vedtak om å ta i bruk skatteetatens 
formuesgrunnlag som utgangspunkt for 
beregning av eiendomsskatt for boliger ga 
grunnlag for omtaksering

• Ingen vedtatt lokal reduksjonsfaktor fra 
tidligere

• I 2021 behandlet sakkyndig nemnd rundt 
540 klager, rundt 430 er likelydende klager 
fra fritidsboligeiere på Skeikampen.

• Rundt 70 klager fikk medhold. 


