
Møte mellom Øystre Slidre kommune og samarbeidende hyttevel og -
foreningene 25.05.2020. 
 

Deltagere 
Fra Øystre Slidre kommune: 
Rådmann Jostein Aanestad, Ordfører Odd Erik Holden og  
Prosjektleder for Klima+ Annie Onsager 
Fra Samarbeidende hyttevel og -foreninger:  
Petter A. Knudsen, Steinar Gjengaar, Steinar Thon, Arne Wangensteen, Rolf J. Karlsen, Erling 
Eriksen, Vidar Halvorsen og Erling Aass 
Dag H. Berggrav og Frantz L. Nilsen deltok via Teams. 
Iver Andresen og Magne Vestheim var ikke tilstede. 
 

Forkortelser og kontaktpersoner: 
ØSK Øystre Slidre Kommune 

Rådmann J. Aanestad er kontaktperson overfor HVF  
HVF Gruppen av samarbeidende hyttevel og -foreninger som er tilknyttet 

Samarbeidsavtalen av 31.12.2019 
 Se vedlagte liste over de hyttevel og -foreninger som pr dato er tilknyttet gruppen. 

P. A. Knudsen fra BHF står som kontaktperson overfor HVF, og ansvarlig for 
utsendelse av informasjon fra ØSK til alle medlemmer av HVF. 

BHF Beitostølen Hytteforening 
BU Beitostølen Utvikling 
DIB Deltidsinnbygger (hytteeier med familie) 

 
Møteagenda 
Møteagendaen baserte seg på HVFs skisse til agenda oversendt ØSK pr. 3.4.2020. 
Neste møte er fastsatt til 31.8.2020 på Tingvang klokken 1300-1500. 
 

1 Klima+ 
Leder for kommunens Klima+ prosjekt Annie Onsager innledet med informasjon om tiltaket 
og hva kommunen legger i bærekraftig utvikling videre. Dette var meget relevant for HVF. 
 
6% av alt husholdningenes energiforbruk går til hytter. ØSK har 3200 innbyggere og 4100 
fritidsboliger. Prosjekt skal inspirere til bærekraft for nye hyttefelt og hytter samt 
oppgradering av gamle hytter. Presentasjonen er sendt til alle deltakerne i HVF. 
Innhold: 

• Arealforbruk:  størrelse, infrastruktur, natur 

• Materialforbruk og transport under byggefase 

• Energi forbruk og fleksibilitet 

• Transport til og fra fritidsbolig  

• Miljøavtrykk bruk og drift 
I presentasjonen står det: Vi skal skape eit kompetansemiljø for framtidsrettet hyttebygging 
der byggeprosess og bruk, inkludert transport, skal gi et positiv/nøytralt klimaavtrykk.  
Miljøet skal inkludere planleggere, arkitekter, utbyggere, entreprenører, eiendomsutviklere, 
markedsførere og kommunen gjennom sin plan- og byggesaksforvaltning. 



Synspunkter frå HVF: 

• HVF og DIB bør med som innspiller til prosjektet. 

• Utbygging av breband bør også tas med som effektiviseringselement. 

• Bruk av spørreundersøkelser om DIBs bruk og behov, bør kunne brukes med aktiv 
medvirkning av ØSK for om mulig få frem fakta om muligheter for mer bærekraftig 
hytteutvikling 

• Tilbud om bruk av tilgjengelige kontorer og møtelokaler er interessant for HVF. 
 

2 Naturressurs og stølsdrift 
Rolf Jørn Karlsen fra Vangsjøen Vel innledet om lokale tiltak og samarbeidsmuligheter med 
ØSK og muligheter for oppfølgning fra det enkelte vel. Han understreket at HV representerte 
en stor bredde av hyttemiljøer og behov og tok opp følgende saker: 

• Gjenåpning av seterlandskap og seterdrift 

• Kartlegging av fugleliv 

• Vedlikehold av historiske stier og løyper 

• Tilrettelegging av seterdrift og bruk med historiske innslag og familiedager for aktive 
DIBs 

• Kompetanseutvikling av DIBs vedr. natursårbarhet og bevaring av sårbare fuglearter 

• Viktigheten av samarbeid med grunneiere vedr. bruk av seterdrift og innretning av 
virkemidler ble tatt opp av E. Eriksen, særlig knyttet til området Øystre Beitostølen 
vel sitt nærområde 

 

3 Erfaringene fra beredskapssituasjonen etter CV19 
ØSK informerte om status og kommunens handlingsplan under perioden frem til i dag: 

• ØSK har fulgt de nasjonale rådene til punkt og prikke. Det har funker meget bra. 

• ØSK har ikke etablert separate kommunale vedtak bortsett fra av avlysning av et 
nasjonalt junior-renn på langrenn. 

• Samarbeidslinje med næringsliv og hytteeiere har skapt ro blant innbyggerne.  

• Var med på å initiere samarbeid mellom BU og BHF om hyttevakthold i perioden med 
hyttebesøksforbud. 

• Utsendelse av felles informasjonsskriv fra ØSK, BU og HVF til alle hytteeiere. 

• Kommunal virksomhet er i stor grad tilbake i normal drift 

• Viktig at ALLE er nå velkomne og opplever at de er velkomne til kommunen. 

• MEN: Følg reglene. Hold avstand. 

• En kommune på ØSKs størrelse vil ikke være i stand til å levere helsetjenester til alle 
innbyggere og alle hyttebrukere til enhver tid.  

 
Kommentar fra HVF: 

• P. A. Knudsen takket for vaktholdordningen på Beitostølen og initiativet til et felles 
informasjonsskriv. 

• S. Gjengaar understreket behovet for at alle instanser fra kommunen også 
kommunelegen har en positiv holdning til DIB. 

• E. Aass oppfordret ØSK til en revisjon av beredskapsplaner vedr. helsetjenester 
generelt, og det ble ønsket mer fokus på DIBs som gruppe og bruker knyttet til planer 
og beskrivelse av Valdres lokalmedisinske senter. 

 



ØSK vil ta dette med som innspill til samarbeidet mellom Valdreskommunene. 
 
Kommunene er pliktig til å ha en fungerende helsetjeneste overfor de som er i kommunen, 
ikke bare fastboende. Dette må selvsagt dimensjoneres fornuftig. Informasjon om Valdres 
lokalmedisinske senter er viktig overfor DIB, og også som «salgsargument» overfor alle 
besøkende og ikke minst potensielle hytteeiere. 
 

4 Reguleringsplaner  
P. A. Knudsen innledet litt om HVFs opplevelse og forståelse av Årsberetning 2018 og 

Kommuneplan 2014-2014. 

• Bruk av begreper og målgrupper beskrevet i rapportene som «Besøkende» og 

«Gjester» oppleves ikke som dekkende for det HVF forstår med våre medlemmer, 

som er DIB. DIB har et helt annet forhold til ØSK enn tilfeldige gjester og 

gjennomfartsbesøkende, og ofte er virkeligheten et større relativt engasjement 

overfor ØSK enn overfor sin lokale hjemkommune. Dette bør derfor i større grad 

fremover for ØSK gi mulighet for en mer definert og aktiv hyttepolitikk og strategi 

der DIB er bruker og målgruppe for kommunen. 

• DIBs andel av eiendomsskatten utgjorde i 2018 12,5 mill. kroner tilsvarende 62% 

av total eiendomsskatt. Bare området Beitostølen stod for 42% av totalen alene. 

• Viktig for HVF er strategi for drift og utvikling av løypeforeningen. Se neste punkt. 

• HV savner også planer fra Eidsiva Nett og bredbåndsutvikling i hytteområdene 

• De næringspolitiske forhold som er knyttet til DIBs tilstedeværelse er ikke 

analysert i kommunen og HVF tror at det kunne være nyttig for ØSK videre å 

legge hytteutvikling og hyttepolitikk koblet med Klima+ tydeligere frem i 

årsberetningene fremover. Årsberetning for 2019 er ikke tilgjengelig pr. dato, og 

ønskes ettersendt til HVF for videre distribusjon. 

• Innspill til Kommuneplans samfunnsdel er ikke aktivert, da HVF mangler innsikt og 

forståelse om hvordan kommuneplansystemet virker og hvordan det forventes at 

HVF kan og bør spille inn sine synspunkter. Vi trenger åpenbart veiledning og 

hjelp til å finne frem til en fornuftig måte å gi tilbakemeldinger på. 

• Visjonen om «Rein naturglede» er for alle DIBs og HVF en viktig ramme. HVF har 

derfor store forventninger til visjonen, og ser frem til hvordan dette skal være 

rammen for videre hyttestrategi, Klima+ og kommunens utvikling. 

 

Tiltak 

Kommuneplanen samfunnsdel er den delen vi kan reagere på og påvirke nå.  Arealdelen 

(plankartet) kommer etter planen på høring i 2021/2022. 

• Derfor vil det på neste møte mellom ØSK og HVF gis bred informasjon om 

kommuneplansystemet med innspill og dialog med kommunens arealplanleggere 

og fagpersoner.  

• Dette møtet finner sted 31.8.2019, og skal danne grunnlaget for HVFs interne 

høringsnotat til ØSK.  

• Frist for innlevering med notatet til ØSK vedr. samfunnsdelen er satt til 28.9.2020: 

 



ØSK understreket at en Årsberetning er mer som en «rapport» over hva som er gjort og 

resultater for siste år, mens kommuneplanens samfunnsdel er der hvor prioriteringer for 

kommunen diskuteres og behandles for årene 2020- 2032. ØSK har oversendt HVF 

kommunens 10 på topp-hovedprioritering i gjeldende økonomiplan til orientering.  

Samfunnsdelen skal inneholde strategier og overordnede mål. Tema rundt DIB vil bli drøfta i 

den nye revisjonen. HVF skal samordne et felles høringsnotat. 

 

P. A. Knudsen sender ut Kommuneplanens samfunnsdel og Planprogram til HVF. 

 

Saker som HVF ønsker tas opp på det forberedende møtet 31.8.2020 for videre avklaring 

og opplæring: 

• Definisjon og forståelse av Fjellgrenser og hvor dette går i dag. 

• Avklaring av områder som er Vernet 

• Avklaring av områder som tilhører status LNFR og hvilke reguleringspolitiske regler 

som gjelder for slike områder 

• Områder som er pr. dato regulert for hytteutbygging og hvilke begrensninger som 

gjelder mht. BUA og annet under Klima+ 

• Tettstedsutvikling for Beitostølen og Heggenes 

• VA planer 

• Bruk av www.valdreskart.no 

• På hvilke saker og områder er det fra ØSK ønskelig med innspill fra HVF. For 

eksempel: 

o Helsetjenester og beredskap overfor DIBS 

o Hytteutbygging og hyttepolitikk 

o Bredbåndsutvikling i hytteområder 

o VA 

o Sikring av drift for løypeforeninger 

o Annet 

 

5 Planer for Vann og Avløp 
ØSK:  

• Planarbeider VA har vært delt mellom to planer. Hovedplan og plan for spredd avløp. 

Planen er å revidere handlingsdelene av disse planene og samordne dem i løpet av 

2020.  

• Kommunen mangler i dag kapasitet til å kunne følge opp eksisterende VA 

handlingsplaner. 

• Lokale anlegg anses ikke tilrådelig i en del områder 

• Reviderte planer skal være ferdig innen 2020, og her skal også vurderes om det skal 

settes et kostnadsmessig tak for tilknytningsavgift. 

• Kostnadene er pr dato ikke ferdig analysert. 

• I planene så lang har ØSK ikke gjort beregning av kostnader og heller ikke 
synliggjort gebyrpåvirkningen. Gebyrnivåer vil øke BETYDELIG.  

• Noen kommuner har satt tak på tilknytningsavgift på sekundærsiden. ØSK har 
ikke dette inne. 



HVF kommenterer: 

Juvike området:  Oppleves som lite realistisk med hovedplanens tidsplan 

Luskeråsen:  Registrert mange bekymringer om kostnadssituasjonen med 

antydninger om kr 500’+/-. Dette vil på ingen måte kunne gjenspeile 

seg i en fremtidig hytteverdiøkning. 

Javnlie: Ønsker muligheten for en revisjon av eksisterende avløpssystem 

• Hytteeierne har bekymringer om kostnader. ØSK har konkretisert kostnadene 
på kommunens hånd – ikke sekundærledninger og prislappen for hyttene. 

• Hyttetomtene er stukket for lenge siden, og ikke med tanke på VA.  

• Stort behov etter konkret, pålitelig informasjon – særlig om kostnader. 

 

6          Drift av Løyperforeninger 
HVF ved P. A. Knudsen innledet kort om HVFs bekymringer for driftsøkonomien for 
løypeforeningen og spesielt knyttet til Beitostølen løypeforening. Tilgjengelig informasjon fra 
Beitostølen viser sviktende individuelle medlemsandel (34%) og underskudd i drift for de 3 
siste årene, samt at alle lokale hytteforeninger som hadde kollektiv medlemskontingent 
tilknyttet løypeforeningen nå har avviklet dette, med begrunnelse innføring av 
eiendomsskatt. 
S. Gjengaar: Etterlyste en helhetlig koordinert løypeordning innen kommunen. Innenfor ØSK 
eksisterer 3 løypelag. Det oppleves urimelig at løypekvaliteten avhenger av hvilket løypelag man 
sokner til.  

 
På siste samarbeidsmøte kom ØSK med innspill på å vurdere ulike mer helhetlige 
løsningsmodeller.  
 
ØSK: 
Dagens ordning er delvis basert på frivillig deltakelse. Kommunen har hatt møte med BU og 
andre løypelag for å se på ulike tiltak vedr. finansiering av løypeforeningene. 

• Alternative løsninger kan være pålegg som tinglyses for nye hytter og hyttefelt.  

• Finansiering via eiendomsskatten kan by på problemer i og med at denne er styrt av 
staten på nivå (0/00) og bruk/fordeling er styrt av det til enhver tid sittende 
kommunestyret. 

• I Økonomiplanen for ØSK, kapittel1; Ti på topp-listen. står både løypeplan og 
løypedrift, og infrastruktur for DIBs. 

• Dette er en sak som krever mye politisk kløkt og mot for å finne gode løsninger, der 
både DIBs og fastboende samt næringsliv er villige til å finne driftsmodeller for 
løypeforeningen fremover. 

 
Inntil dette er løst vil HVF ved Wangensteen gjerne at ØSK igjen påtar seg ansvaret for å 
sende ut «frivillig-giro» for lokal løypeforeningsstøtte basert på kommunens tilgjengelige 
adresseregister. 
 
Petter A. Knudsen 
Referent 
 
 
Liste over HVF’s medlemmer er sendt ut separat. 


