
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Kommunedelplan for Skei 
 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum)  
 

14.06.2022 
Trenger nok 1,5 time - kanskje 2? 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Gausdal kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

Rigmor.myhre@gausdal.kommune.no 
Lars.Kristian.Hatterud@gausdal.kommune.no 
Torbjørn.Furuhaugen@gausdal.kommune.no 
 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Kommunedelplan for Skei 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Normert tid for rullering, ikke godt styringsverktøy 
lenger, sterk vekst i destinasjonen, gammel SOSI-
versjon  

 

Skjema 
• Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante 

vedlegg. 
• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 
• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no. 

 
Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 
 
Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig 
for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Planforslag under utarbeidelse. Offentlig ettersyn 
høst 2022 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Stor grad av samsvar med gjeldende KDP/ vedtatte 
reguleringsplaner. 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Tror ikke det 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

Byggeskikk, sentrumsfunksjoner, Golf, alpint 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 
 

1) Litt om prosessen og politisk 
arbeid/premisser 

2) Planforum bli kjent med planforslaget 
3) Planforum bli kjent med sentrale 

problemstillinger 
4) Peke på sentrale utfordringer – eget notat 

med vedlegg sendes inn kort tid før 
innsendingsfrist 31.5.2022 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

STIN med samfunnssikkerhet (for vurdering av 
utkast til ROS), NVE, FKIN herunder nye tids 
kulturarv,  

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 
 

Gjeldende KDP finnes i Innlandsgis, 
planavgrensningen blir den samme som gjeldende 
plan, ikke utvidelse av planområdet ref. 
planprogrammet. 

 
**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 


