
Tilgjengelig på Facebook 
 
Styremøte 23.11.2020 Beitostølen Hytteforening (BHF) 
Møtet ble gjennomført på Zoom  
 
Deltakere: Petter A. Knudsen, Erik Garaas, Knut Sem. Erik Borch-Nielsen og Thomas Engen 
Forfall: Grete Marit Wea 
 

1 Medlemsutvikling pr 31.10.20                                                                          
Det er registrert 432 medlemmer.  
De 11 medlemmer som ikke har betalt pr dato slettes i registeret. Dette reduserer 
registrerte medlemmer til 421. 
Ifølge statistikk fra Øystre Slidre kommunen (ØSK) er det 1668 privateide hytter på 
Beitostølen. Hvis vi tar med Garlivegen Hytteierforening og Ole og Hedalen Vel 
dekker vi 30% av totale hytter på Beitostølen. Mao. potensialet er stort for nye 
medlemmer. 
De 13 hytteforeningene som har samarbeidsavtale med ØSK dekker i dag 1130 
hyttemedlemmer av totalt registret 3434 (år 2018) hytter i kommunen.  
Dvs. en dekning på 33%. 
 

2 Rekruttering nye hytteforeninger                                                                   
Styret sender ut e-post med Informasjonsbrev til alle de hytteforeninger og vel som 
vi kjenner til i vårt område på Beitostølen neste uke. I utsendelsen vedlegges BHS’s 
brosjyre og link til BHF’s hjemmeside og link til BHF’s Årsberetning 2019. 
Oppdatert Brosjyre legges på vår hjemmeside. 
 

3 Regnskapsoppdatering pr 31.10.2020                                                            
Under posten Andre kostnader ligger kr 12 500 til vaktordningen under 
hytteforbudsperioden som vi gjorde sammen med Beitostølen Utvikling. 
Vi utbetaler planlagt støtte til Løypeforeningen og Liastølen for 2020. 
 

4 Løypeforeningen                                                                                                
Revidert protokoll fra årsmøtet i Løypeforeningen den 21.9.2020 er fortsatt ikke 
oppdatert etter kommentarer fra BHF ved Petter A. Knudsen. 
BHF må følge opp Løyperforeningen når rapport fra «Arbeidsgruppe for organisering 
av Beitostølen Løypeforening" foreligger. Det vil bli kalt inn til ny generalforsamling 
på nyåret. 
Driftsstøtten fra ØSK er meget begrenset og dekker ikke underskuddet. 
 

5 Refleksjoner rundt Øystre Slidre kommunes (ØSK) høringsnotat 
Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2032                      
Høringsnotat fra ØSK med alle dokumenter er sendt ut til alle de 13 hytteforeninger 
som er tilsluttet samarbeidsavtalen. Hytteforeningene har svarfrist til 4.1.2021.  
De viktigste sakene vil trolig være oppfølgning av Fjellgrensepolitikk, VA-tilknytning 
(ikke relevant for Beitostølen) og utvikling av Hyttepolitikk mht. utbygging og 
arealplanlegging i vernesoner/LNFR-områder. 



 
 
 
Link til kommunenes hjemmeside for dokumentene er: 
https://www.oystre-slidre.kommune.no/oystre-
slidre/hoyringettersyn/kommuneplanen-sin-samfunnsdel.11404.aspx 
 
Den del av høringsnotatet fra kommunen som omfatter Deltidsinnbyggeren er som 
følger: 
Hytte- og velforeiningane i Øystre Slidre Innspel frå hyttelaga er todelt:  
Meiner ein må sjå på deltidsinnbyggarane som ei sekundærmålgruppe – etter 
innbyggarane. Dei meiner og ein må skilje mellom turistar/gjester i kommunen og 
deltidsinnbyggarane. Dei støtter fullt opp om visjonen rein naturglede. Dei ynskjer 
at kommunen blir arealnøytral og utbyggingsgrense blir sikra. I framtidige planar 
ynskjer ein at relasjonen til deltidsinnbyggarane har ein sentral plass.  
Ein må ha eit trygt og tilgjengeleg helsetilbod for alle og ha tilstrekkeleg med 
legevaktkapasitet i sesongtoppane. Den andre delen av innspelet er frå leiaren i Ole 
og Hedalen vel. Innspelet er eit strategiplanforslag til korleis ein 
hyttestrategi/deltidsinnbyggarstrategi kan utarbeidast og sjå ut.  
Kommentar:  
Hyttelaga kjem med omfattande og gode innspel til samfunnsdelen. Mange av 
innspele er teke omsyn til i planutkastet. 
 
Deltidsinnbyggaren som ressurs  
Med flott natur, lang skisesong og nærleik til mange fine turmål er Øystre Slidre, 
med Beitostølen i spissen, eit godt besøkt område og ein populær hyttekommune. 
Oppleving av rein naturglede er like viktig for deltidsinnbyggaren som det er for 
innbyggarane.  
Me må leggje til rette for at deltidsinnbyggaren kan ta gode og riktige val i høve 
klima og miljø. I helgene kan Øystre Slidre ha rundt 8000-12000 deltidsinnbyggarar, 
fordelt på 3532 hytter, 1070 leilegheiter og 550 stølshus (her blir over 60 % brukt 
som hytte) (november, 2020).  
Hyttene blir besøkt ulikt og ujamt og dette kan gi utfordringar i helse- og 
omsorgstenester og akuttilbod. Det gjev også eit større behov for tilrettelegging i 
lokalsamfunnet for ulike tilbod og aktivitetar.  
Deltidsinnbyggarane, med sine ressursar og kunnskap, har stor verdi for utviklinga 
av kommunen.  
Deltidsinnbyggaren har hjarte for staden, eit engasjement og eit ynskje om å kunne 
medverke til kva og korleis kommunen prioriterer i planar og budsjett. At 
deltidsinnbyggarane har kjennskap til utfordringar og planar i kommunen vil gjera 
at det er lettare å sjå felles løysingar på kommunen sine utfordringar.  
 
Deltidsinnbyggarane fører til stor etterspørsel etter varer og tenester. 
Innbyggarane i kommunen og regionen får eit vesentleg betre handelstilbod enn 
me elles ville hatt. For å møte dei nasjonale føringane rundt arealbruk vil 
kommunen leggje vekt på å fortette dei eksisterande hytteområda og slik redusere 
trongen for nye utbyggingsareal. 



 
 
 
Mål:  
Øystre Slidre kommune skal vera ein attraktiv hyttekommune, der 
deltidsinnbyggaren trivs og får ei kjensel av å høyre til, slik at dei nyttar hytta mest 
mogleg eller vel å flytte til kommunen.  
 
Strategiar:  

• Me skal ha tett dialog med hyttelaga (og årlege møter) og invitere 
deltidsinnbyggaren til å engasjere seg i dagleglivet og i utviklinga av 
lokalsamfunnet.  

• Me skal i lag med næringslivet sikre eit betre grunnlag for å sjå effekt av 
deltidsinnbyggaren, og utvikle måleparametrar.  

• Me skal sikre god tilgang til rekreasjonsområder i nærleiken av alle 
hytteområda, for i større grad unngå å nytte bil.  

• Me skal arbeide for føreseielege VAløysingar med ein realistisk utbyggingsplan. 
 Me skal vektlegge potensielle konfliktar rundt ulik bruk av utmark sterkare i 
kommunal planlegging.  

• Me skal arbeide for gode breibandløysingar og legge til rette for felles 
kontorløysingar.  

• Me skal sjå på moglegheitene for utvikling av private helsetenester. 
 
 

6 Reguleringsplaner for nye hytteområder 
Pr. dato er det ikke registrert konkret utkast til reguleringer for hytter i ØSK. 
 

7 Skibrua FV 51                                                                                                       
I området for Størrtjednlie legges det nå opp til skibru fra Menkelie og som skal 
krysse FV 51 og kobles til Carl-heisen. Firma Arealpluss holder i saken overfor ØSK. 
 

8 Øystre Slidre Næringspark/REKO og kobling til BHF’s hjemmeside   
Vi fortsetter det prinsipp at eksterne leverandører og tjenestetilbydere ikke kan 
legges inn direkte på vår hjemmeside. Men disse kan via BHF’s facebook-side legge 
inn kommentarer med kobling/link til sine egne sider. Vi følger opp overfor Øystre 
Slidre Næringspark om denne muligheten.                                                                     
 

9 Klima+ Klimahytter 
bygging av Grønne hytter                                                                      
Saken gjelder Framsyn Fritid AS sin planlegging av hyttefelt ovenfor Stølslie som til 
dels ligger i LNF områder. Styret i BHF mener at slik utbygging og evt. fremtidig 
regulering ikke rettferdiggjøres mer som følge av klimavennlige hytter. Vi følger 
saken som vanlig regulering av nytt hyttefelt. 
 
 
 



10 Innspill til årsberetning 2020 for BHF                                                            
Vi planlegger å sende ut en årsberetning for BHF i februar. Saker som bør 
kommenteres ut over standard informasjon og regnskap vil være: 
- Hytteforbudssaken 
- Felles vakthold under hytteforbudsperioden sammen med Beitostølen Utvikling 
- Koronahåndtering i ØSK 
- Innspill til kommunens plan for Samfunnsdelen vedr. hyttepolitikk mm. 
- Medlemsverving 
- Kommuneøkonomi og eiendomsskatt 

 

11 Møteplan 
Neste styremøte vil være på Zoom den 8.2.2021 kl 1900 

 
 
 


