
Øystre Slidre kommune 

Bygdinvegen 1989 

2940 Heggenes 

 

v/ Ordfører Kjell Berge Melbybråten 

Kopi til: Beitostølen Løypeforening (BL), Beitostølen Vel (BV), medlemmer Lomtjednlie 

Hytteeierforening (LH). 

 

Vedr.: Eiendomsskatt, fellesgoder og løypeavgift. 

Lomtjednlie Hytteierforening avholdt sitt årsmøte 29. mars og behandlet bl.a. informasjon fra 

kommunen om innføring av eiendomsskatt og foreningens kollektive bidrag til Beitostølen 

Løypeforening. Med bakgrunn i årsmøteforhandlingene ble det besluttet å sende brev til Øystre 

Slidre kommune om eiendomsskatten og hytteeiernes bidrag til løypekjøring. 

Bakgrunn: 

Hytteeierne har i en årrekke bidratt individuelt til skiløypene på Beitostølen, men for å sikre og 

forenkle innbetalingen av disse bidragene, ble det på årsmøte i 2011 besluttet å starte en kollektiv 

innkreving av løypeavgiften. Denne ordningen har fungert bra og LH har innkrevet løypeavgiften (kr 

950.- i 2017) sammen med sin medlemskontingent.  

På grunn av kommunens innføring av eiendomsskatt, kom ordningen på nytt opp til behandling i 

årsmøte for 2018, og følgende vedtak ble fattet: 

«Med bakgrunn i at Øystre Slidre kommune innfører eiendomsskatt fra 2018, var den klare 

tilbakemeldingen fra medlemmene at vi bør gå vekk fra kollektiv innbetaling til Løypeforeningen.  

Årsmøte besluttet å gå bort fra kollektiv innkreving av løypeavgiften, som for sesongen 

2018/2019 var budsjettert med kr 950.-. Som følge av denne beslutningen blir budsjettet justert 

tilsvarende. Oppdatert budsjett godkjennes og sendes ut sammen med den signerte protokollen 

fra møte.» 

Eiendomsskatt og løypeavgift: 

Det er ingen tvil om at det blant hytteeierne forventes at kommunen fremover vil bidra med 

betydelig mer midler til Løypeforeningen BL, enn den har gjort til nå. Det har vi selv kunnet 

konstatere i forbindelse med den runden vi har hatt med våre medlemmer og andre hytteeiere på 

Beitostølen. Vi regner med at de fleste hytteeierforeningene nå vil overlate ansvaret for bidraget til 

løypenettet til hver enkelt hytteeier, dette er som kjent en frivillig ordning og kan derfor få store 

konsekvenser for BL sin økonomi. Dette er selvfølgelig ingen tjent med, og vi på vår side oppfordrer 

våre medlemmer til å bidra. 

Når kommunen nå innfører eiendomsskatt, stiller saken seg annerledes og vi som hytteeiere 

forventer at en stor andel av skatten blir prioritert til utvikling, vedlikehold og drift av løypenettet,       

i tillegg til utvikling av andre fellesgoder på Beitostølen.  

Etter det kommunen selv har opplyst, vil den i 2018 ta inn ca. 12 mill. kr i eiendomsskatt fra hytter og 

fritidsboliger, hvorav ca. 7,5 mill. kr fra Beitostølen. Hva kan hytteeierne få igjen for det? Det er 

vanskelig å se for seg noe mer konkret og nyttig enn bidrag til drift og utvikling av sti- og løypenett. 

Dette vil naturligvis gjelde alle hytteområder i kommunen, men for Beitostølens vedkommende er 



det et vesentlig poeng at de som eier fritidseiendom der, må betale 80 % mer i eiendomsskatt enn 

eiere av tilsvarende fritidsbolig andre steder i kommunen. At en eiendom på Beitostølen vil ha noe 

større verdi enn en tilsvarende i f.eks. Javnlia, er nok udiskutabelt, men 80 % mer er mye. 

Eigendomsskattkontoret i kommunen har bekreftet at ingen andre områder enn Beitostølen har en 

høyere såkalt sonefaktor enn 1,0, Beitostølen har altså 1,8, bortsett fra at enkelte områder for 

fastboende har 1,1.  

At over 60% av eiendomsskatten vil være direkte bidrag fra Beitostølen, er etter vår oppfatning en 

politikk som kan legge en demper på både private og næringslivets investeringer i reiselivsutviklingen 

på Beitostølen. Siden vi som hytteeiere ikke har noen stemmerett i kommunen, frykter vi at dette 

bare er starten på en ytterliggere skattlegging av hytteeierne, og lett blir en «melkeku» for 

kommunen. 

Mange av hytteeierne på Beitostølen har en lang historie og eierskap, undertegnede har vært på 

Beitostølen siden 1984 og fulgt utviklingen, som først og fremst tok fart når hytte- og leilighets 

utbygging startet. Det er derfor ingen tvil om at det er en nær sammenheng mellom fritidsboliger og 

lokal verdiskapning.  Blant kommunene i Oppland klarer Øystre Slidre seg ifølge NHO sitt «Kommune 

NM» svært bra, og er i kategoriene «nest best» og plasserer seg som nr. 6 av totalt 26 kommuner i 

Oppland (og nr. 162 av totalt 426 i landet). Det er reiselivet sammen med bygg og anleggsvirksomhet 

som er de største næringene.  Kommuneøkonomien før innføring av eiendomsskatt er også «nest 

best» og kommunen rangeres som nr. 7 i Oppland. Det er med andre ord mange positive indikatorer 

for kommunen, som forteller oss at grunnlaget for å innføre eiendomsskatt ikke burde være 

presserende nødvendig.  

Viktige verdiskapningsfaktorer for etablering av fritidsboliger: 

▪ Fritidsboliger gir stor sysselsettingseffekt i byggefasen 

▪ Bidrar og beholder kompetanse og arbeidskraft 

▪ Fritidsboliger med høy standard skaper mange overnattingsdøgn 

▪ Flere personer handler lokalt og gjør at butikker overlever 

▪ Handletilbudet blir også bedre for lokalbefolkningen 

▪ Stimulerer etablering av servicebedrifter og øker sysselsettingen 

▪ Flere som handler gir bedre tilbud 

Vi har fått opplyst fra BL at årets bidrag fra kommunen vil bli øket, og av et budsjett på kr 3,5 

millioner kommer kr 700.000 som et bidrag fra kommunen. Sett i lys av den totale eiendomsskatten 

på 7,5 mill. fra Beitostølen, er bidraget til BL svært beskjedent. 

Vi ber om at kommunen orienterer om sine planer for disponering av eiendomsskatten, og hvilke 

konkrete tiltak som skal settes inn for å bedre sti- og løypenett og andre fellesgoder som kommer 

fritidsbolig-innbyggerne på Beitostølen til nytte.  

Med dette ser vi frem til kommunenes redegjørelse. 

Beitostølen, 18.07.18 

Med vennlig hilsen 

Lomtjednlie Hytteeierforening 

Geir Lundkvist 

Styreleder 


