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SAK:  Planprogram – Deregulering/plan for 3/469 – Del av Beito Eiendom 

 Garliområdet 

 

Beitostølen Hytteforening ønsker å få komme med våre kommentarer til den planlagte 

utbygging av Garlio-området. VI viser også til Garlivegen Hytteforenings eget innspill til 

kommunen og ulike artikler i Valdres pr 13.11.18 om saken. 

 

Beitostølen Hytteforening er bekymret for den utbygging som finner sted i dette sårbare 

område og har følgene kommentarer: 

• Planforslaget er, som det er nevnt i innstillingen, i strid med gjeldende kommuneplan 

for Beitostølområdet, og dette vil lett kunne gi en presedensvirkning på eventuelle 

senere utbygginger i randområdet for fritidsområde og naturvern. 

• Vi mener det er tilgang til utbyggingsområder i andre deler av Beitostølen, som ikke 

ligger så nær ferdselsområdet for skiløyper og gangstier som ved Garliområdet. 

• Kommunen har tidligere besluttet å ta dette ut av regulering for hyttebygging med 

begrunnelse til landskapselementer, med åpen myr og skogkledd kolle samt estetiske 

argumenter, og vi ber kommunen opprettholde tidligere fornuftige begrunnelse for 

området også i 2018.   

• Vår alvorligste innvending er som nevnt av Garlivegen Hytteforening;  

Fjellgrensen er lagt unaturlig høyt oppe på eiendom 3/469, og området er godt synlig 

fra Båtskaret på fv. 51, og således godt synlig for alle som benytter området sommer 

og vinter. Bevaring av det mest brukte friluftsområde på Beitostølen med mulighet 

for et visuelt inntrykk uten hytter i nær horisont er viktig for alle fritidsbeboere. 



Vi er derfor av den oppfatning at en evt. utbygging må avvises og uansett begrenses 

vesentlig ved at fjellgrensen trekkes lenger ned. 

• Dagens skiløyper og turstier går over området som eneste tilgang til fjellet for svært 

mange fra Garliområdet og ikke minst området på nedsiden av Bygdinvegen. En 

utbygging som foreslått, vil ødelegge frikorridoren mot fjellet. 

 

Beitostølen Hytteforening mener det derfor er helt nødvendig at det gjennomføres en 

grundig konsekvensutredning hvor overfor nevnte bekymringer vil tas hensyn til. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Petter A. Knudsen 

Styreleder  

Beitostølen Hytteforening 

 

 

Kopi sendt. Iver Andersen 

   Garlivegen Hytteforening 


