
 

 

 

 

     Interesseorganisasjon for eiere av fritidsboliger på Beitostølen 

 

Styremøte Beitostølen Hytteforening 24.9.2018  

 

I Målsetning videre for styrearbeidet i BHF 
• Få til en bedre og aktiv dialog med Øystre Slidre kommune gjennom en 

samarbeidsavtale og muliggjøre at Beitostølen Hytteforening kan være en interessant 
partner for kommunen. 

• Se på muligheter for å kunne forbedre representativiteten blant hytteeierne 

(deltidsinnbyggerne) og derigjennom få en bedre slagkraft. 

• Sikre god drift og økonomi for Løypeforeningen gjennom å påvirke kommunen til å 

bruke deler av eiendomsskatten lokalt på Beitostølen til direkte glede for 

hytteeierne. 

II Saker 
1. Årsmøtet 4.8.2018 

Protokoll fra Årsmøtet er sendt ut til alle individuelle medlemmer og kollektive 

medlemmer for videre distribusjon innen de enkelte hytteforeninger. 

 

Dato for neste årsmøte blir 3.8.2019 med oppstart klokken 1700 

Innkalling sendes til alle medlemmer for videredistribusjon blant de kollektive 

medlemmer, samt innlegg på Facebookside og www.beitostølenhytteforening.no før 

årsmøtet i 2019. 

 

2. Løypeforeningen  

Protokoll fra Årsmøtet 27.8.2018 er tilgjengelig på www.beitolangrenn.no. 

Se spesielt under punkt 6 «Orientering om bruk av eiendomsskatten» fra Ordfører K. 

B. Melbybråten. 

 

Sikring av drift av Løypeforeningen, og derigjennom gode skiløyper, er en hovedsak 

for Beitostølen Hytteforening. Problemstillinger er knyttet til forholdet at de 

kollektive medlemmer dropper medlemskap i Løypeforeningen og de individuelle 

medlemmer svikter som følge av innføring av eiendomsskatten samtidig som Øystre 

Slidre kommune ikke øker driftstilskuddet vesentlig fremover. Ref. brev fra 

Lomtjednlie Hytteforening som avvikler sin kollektive kontingent til Løypeforeningen 

 



3. Markedsføring av Beitostølen Hytteforening 

A www.beitosølenhytteforening.no 

Sidene oppdateres løpende. 

B Informasjonsbrosjyre for medlemsverving 

Informasjonsbrosjyre skal utarbeides. 

Tanken er å bruke denne til utsendelse til alle tilgjengelige adresser fra hytteforeninger 

og sameierforeninger som pr. i dag ikke er medlemmer i Beitostølen Hytteforening, samt 

bruk på www- og facebook-sidene.  

 

C Øystre Beitostølen Vel 

Initiativ tas til å få diskutert med styret i Øystre Beitostølen Vel om vellet bør melde seg 
kollektivt inn i Beitostølen Hytteforening. 

 

D Mulighet for tilgang til hytteadresser  

Når det kan bli aktuelt å få til dialog med Østre Slidre kommune, skal vi prøve muligheten 

for direkte utsendelse/verving gjennom kommunens adresseregister. 

 

E Informasjonsbulletin til medlemmer 

Dette tas opp ved neste styremøte. Forslag til innhold/saker: 

i. Utvikling av Beitostølen sentrum 

ii. Oppdatering og drift Løypeforeningen for vinteren 2019-20 

iii. Nye gang- og sykkelveier i området 

iv. Informasjon om Fagernes helsesenter 

v. Utvikling og planer for Valdresflya servicesenter 

vi. Samarbeidsplan med Øystre Slidre kommune  

       F Markedsundersøkelse blant medlemmer 

Vurdering av en e-postbasert research for å finne ut om medlemmers behov og 

prioriteringer vedr. saker som Beitostølen Hytteforening skal ta opp. Samtidig få 

oppdatert referanse til bruk av hytta/fritidsboligen og bruk av service- og 

handelstilbudet lokalt på Beitostølen. Dette kan være interessant overfor vår samtale 

med Øystre Slidre kommune og ikke minst markedsføring gjennom evt. artikkel i 

Valdres media.  

Valdres Hytteforum er meget interessert i en felles research-mal/spørreguide som 

kan brukes opp mot flere hytteforeninger i Valdres. Knut Nes vurderer her mulig 

støtte fra Valdres Hytteforum via ValdresRådet. 

 

Mulighet vurderes for en undersøkelsesmetode begrenset til en Facebook 

undersøkelse som er enkelt og gratis.   

4. Plan for Samarbeidsavtale med Øystre Slidre Kommune 
Under Beitostølens Hytteforenings årsmøte refererte rådmann Ø. Langseth til 

Telemarksforskning som kunne vise at 2,5 0/00 i eiendomsskatt var «nødvendig» for 

å dekke kommunens driftsutgifter ved hytteeiere/hyttedrift.  

http://www.beitosølenhytteforening.no/


Se link til forskningsrapport/artikkel vedr. «Hyttekommunens økonomi» fra 

tidsskriftet Samfunnsøkonomen, hvor det klargjøres om driftsutgifter for kommunen 

til hjemmehjelptjenester, primærhelsetjenester og tekniske tjenester samt analyse og 

reguleringsbehandling basert på nto-tall (justert for egenandeler).  

 

Kommunen er forpliktet til å dekke tjenester til hjemmehjelp og primærhelsetjeneste 

til de som til enhver tid befinner seg i kommunen. Justert for andel av formueskatt på 

hytteeiendommene, samt økt beregnet skatteinntekt fra regulære innbyggere som 

følge av økt inntekt i handel og servicevirksomheter rettet mot hytteeiere, samt 

eiendomsskatt kommer hyttekommunene netto. ut meget gunstig. Se artikkel side 

53-63 og spesielt konklusjon 
https://www.samfunnsokonomene.no/content/uploads/2017/08/Samfunns%C3%B8konome

n-nr.-1-2017-PDF.pdf 

 Videre arbeide 

For å sikre at vi har en felles policy fra alle hytteforeninger i Øystre Slidre (ref. 

tilsvarende løsning for Tyin Filefjell Hytteforum overfor Vang kommune) vil 

Beitostølen Hytteforening ta kontakt med Vangsjøen Vel for en felles henvendelse 

overfor Øystre Slidre kommune. 

 

Beitostølen Hytteforening vil ta kontakt med Øystre Slidre kommune med forslag om 

en Samarbeidsavtale basert på modellen fra Vang kommune. Brevet stiles til ordfører 

med kopi til rådmann.  

 

5.     Reguleringsplaner – respons 

A Vindmøllepark på Valdresflye, Vang, Hedalen og Tyin. Innspill fra NVE. 

Saken følges opp av Valdres Hytteforum ved Knut Nes. 

 

 B Skibru over Beitostølvegen for skiløype Grønn 1 

 – Områdeplanen for Størrtjednlie 

Vi har ingen innspill på reguleringsplanen her til Øystre Slidre kommunes brev 

av 24.9.18. Vi har tidligere pr 10.1.18 kommentert i brev til kommunen vedr. 

Størrtjednlie. Ref. forutsetningen om at den tidligere Størrtjednlieheisen over 

fv 51 ikke lenger er aktuell. 

 

 C Skiløype ved Lomtjednet og Haugsynlie 

  Beitostølen Hytteforening har sendt brev med kommentarer til kommunen.  

Lomtjednlie Hytteforening har sendt separat brev til kommunen den 16.8.18. 

Kommentarene knyttes til «lysforurensning» ved bruk av lysløype i 

hytteområdet og valg av løypetrase nær hyttetomtene. 

 

D Reguleringsplan for gangvei til Skistadion 

 Beitostølen Hytteforening har ingen merknader på reguleringsplanen. 

Brev fra kommunen av 21.9.18 videresendes leder av Lomtjednlie 

Hytteforening Geir Lundkvist. 

https://www.samfunnsokonomene.no/content/uploads/2017/08/Samfunns%C3%B8konomen-nr.-1-2017-PDF.pdf
https://www.samfunnsokonomene.no/content/uploads/2017/08/Samfunns%C3%B8konomen-nr.-1-2017-PDF.pdf


 E Reguleringsplan for Solbakkin 

  Ikke aktuelt med innspill fra Beitostølen Hytteforening her. 

  

6. Møteplan 2. h. år 2019 

Neste styremøte blir 26.11.18. 


