
Øystre Slidre kommune 

Bygdinvegen 1889 

2940 Hegge nes 

 

Att: Saksbehandler Knut Frode Framstad                            Oslo, 20.11.2018 

 

 

SAK: Innspill Planprogram – Deregulering/Plan for 3/469 – Beito Eiendom 

Stakkstølie Nord Hytteforening har blitt kjent med søknad om planlagt utbygging av et 

LNFR-område ved Garlio. 

 

Det er med stor bekymring vi registrerer at Øystre Slidre Kommune vurderer å omregulere et 

område som i gjeldende kommuneplan er avsatt til LNFR-område for å etablere et nytt 

hyttefelt. Dette hytteområdet vil i tillegg ligge tett opp til en svært mye benyttet trase både for 

å komme inn i fjellet retning Vinstervann/Olevann og bort til flatene ved Hødnestølen. 

 

Ved å åpne opp for en så ukritisk nedbygging av et LNFR-område tett opp mot 

Nasjonalparken vil Øystre Slidre Kommune fremstå som en svært lite miljøvennlig kommune 

som på sikt vil virke lite attraktivt for friluftsglade hytteeiere. Med en for kraftig nedbygging 

av friområdene vil kommunen risikere at potensielle hytteeiere vil velge seg bort fra 

kommunen og heller etablere seg med hytter i kommuner som fører en langt bedre 

miljøpolitikk. 

 

Etter en høring stiller samtlige medlemmer i Stakkstølie Nord Hytteforening seg bak 

innsigelsene mot en utbygging av et LNFR-område. Vår forenings innspill er helt i tråd med 

argumentene innkommet i mail datert 09.11.2018 fra Garlivegen hytteforening og i brev 

datert 20.11.2018 fra Beitostølen Hytteforening. 

Våre viktigste motargumentere for en planlagt omregulering er: 

• Manglende miljøvern - Fjellgrensen er lagt unaturlig høyt opp på eiendom 3/469, og 

området er godt synlig fra fv. 51 på strekning Båtskaret-Garli i Nasjonalparken 

• Planforslaget er i strid med gjeldene kommuneplan for området Betiostølen/Garli 

• Det finnes andre områder hvor det er mulig å foreta utbygging som viser bedre 

miljøhensyn 

• Ny hyttebygging må ikke legges så forstyrrende tett opp til en av de mest benyttede 

ferdselsårene både for tur- og skigåere. En utbygging vil ødelegge frikorridoren mot 

fjellet. 

• Kommunen har i tidligere reguleringsplan besluttet å regulere 3/469 inn i LNFR-

område og dermed unnta det for hytteutbygging med begrunnelse i områdets 

landskapselementer med åpen myr og skogkledd kolle, samt estetiske argumenter.  

 

Stakkstølie Nord Hytteforening anmoder på det sterkeste Øystre Slidre Kommune om å 

opprettholde tidligere fornuftige begrunnelse om fortsatt å regulere dette til LNFR-i mail 

datert 09.11.2018 Garlivegen hytteforeningområde. Vi ber derfor om at Øystre Slidre foretar 

en grundig konsekvensutredning og tar hensyn til de sterke innspill som har fremkommet fra 

et vesentlig antall av Beitostølens hytteeiere. 

 

Med vennlig hilsen 

Stakkstølie Nord Hytteforening 

Sign. 

Torunn Holst  



Styreleder                                           Kopi: Garlivegen Hyteforening og Beitostølen Hyttforening 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


