
Møtereferat fra møte med Øystre Slidre kommunen (ØSK) og 
hytteforeningen den 22.2.2021 
 
Deltagere:  
ØSK:  
Ordfører Odd Erik Holden og Rådmann Jostein Aanestad 
Hyttevel og -foreninger (HVF):  
Petter A Knudsen, Erling Aass, Iver Andersen, Dag Henrik Berggrav, Rolf Jørn Karlsen, 
Steinar Thon, Arne Wangensteen, Frantz L. Nilsen, Erling Eriksen 
 
AGENDA:  
1. Arealplan for kommunen fremover 

a. Avklaring av Fjellgrensepolitikk 
b. Innspill på regulering av LNF-områder til næring, bolig og hyttebygging 
c. Reguleringssaker spesielt i prosess. 

2. VA planer 
3. Driftstøtte og sikring av løypeforeninger 
4. Eiendomsskatt- nivå og beregning 
5. Konkretisering av kommunens hyttepolitikk generelt i ny Kommuneplan 
Agenda ble gjennomgått og godkjent.  
 
Rolf Jørn Karlsen fra Vangsjøen vel tok opp forslaget til ny løypetrase ved Buahaugen 
ved Vangsjøen. Han gav ros til kommunen, kommunens løypeutvalg og 
skogbrukssjefen for rask avklaring etter at alle berørte grunneiere hadde godkjente 
den nye løyetraseen, slik at den kan tas i bruk allerede i vinter. 
 
 

1. Arealplan for kommunen fremover 
A Avklaring av Fjellgrensepolitikk 

Innledning fra HVF: 
Etter det HVF erfarer er nå andre kommuner i Valdres i prosess for å konkretisere 
Fjellgrenser. Vi ser frem til en tilsvarende tydeliggjøring og tilpasning til dette også for 
Øystre Slidre. Fastsettelse av Fjellgrenser må tilpasses lokale forhold og danne 
tydelige rammer for fremtidige regulering. 

 
Svar fra Rådmann; 
Dette er spørsmål både til Arealplanen og Reguleringsplaner. Planhierarkiet gjelder. 
Fjellgrensepolitikk er en typisk sak under Arealplanen, som er planlagt i 2021 og 
2022.  
Fjellgrense/Utbyggingsgrense. Eksisterer gjennom hele kommunen fra Skrautvål 
(grensen til Nord-Aurdal) opp til Beitostølen. Uttrykt som videreføring av 
eksisterende Utbyggingsgrense betyr ikke at den etter revidert plan skal ligge 
nøyaktig der den i dag ligger. 
Utenfor Fjellgrensen/Utbyggingsgrensen skal det (normalt) ikke bygges ut. 
Innenfor kan det, (men skal det nødvendigvis ikke) bygges ut. 
 



 
 
 
Petter A. Knudsen spør hvor grensen går i dag. 
Svar fra Rådmann:  
Gjeldende utbyggingsgrense er del av kommuneplanen. Kan søkes opp i det 
elektroniske kartet under fanen: Kommuneplan + Kommunedelsplanene for 
Beitostølen og Gravfjellet/Yddin; Der fremkommer grensen som en grønn stiplet linje 
med benevnelse «Markagrensen» 
 
Petter A. Knudsen spør hvor grensen går ved Garli.  
Svar fra Rådmann:  
Reguleringen er delvis innenfor og utenfor. En egen utbyggingssak kan fravike 
grensen, men som en hovedregel ligger den fast. 
Erling Aass kommenterer at grensen holdes fast med mindre det blir gitt dispensasjon 
fra «Overordnet myndighet». 

 
B Innspill på regulering av LNF-områder til næring, bolig og hyttebygging 
Innledning fra HVF: 
Vi ønsker at LNF-områder og andre verneområder skal respekteres på samme sett 
som Fjellgrensen/Utbyggingsgrensen i kommende plan- og byggesaker. 
Det vil derfor være en stor forbedring dersom kommuneplanen trakk tydelige grenser 
i forhold til områder regulert til vern og beskyttelse og landbruksformål ved bla. å 
benytte den etablerte benevnelsen LNF. 

 
Svar fra Rådmannen: 
I Arealplanen kan områder reguleres til næringsformål, boligformål, hyttebyggging 
eller som LNF/LNFR (Landbruks-, Natur-, Friluftsområder, samt Reindrift). Det er 
viktig med en presis forståelse for hva dette faktisk betyr: LNF(R) er ikke et 
verneområde/omsynsområde, men er kun et område som ikke er åpnet for annet 
formål. Metodikken i arealbrukssammenheng er;  
- hvilke områder som skal reguleres til særskilt formål. F eks til hyttebygging. 
- hvilke områder er udisponert (altså i LNF områder) 
ØSK er avhengig av aktivitet for å oppnå vekst i økonomien, noe som betyr at deler av 
LNF-områdene kan omdisponeres.  
Kommunestyret er ansvarlig for evt. omregulering av LNF områder, dog innenfor 
regler fastsatt i Plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-
06-27-71/KAPITTEL_2-4-2#%C2%A711-7 ) 
 
Det er viktig å sikre visjonen om «Rein naturglede», men samtidig åpne noen 
områder for bærekraftig utvikling. Da blir det spesielt krevende å veie 
interessekonflikter mellom de som allerede er etablerte og nye som gjerne vil komme 
inn. 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-2#%C2%A711-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-2#%C2%A711-7


Erling Aass:  
Kommentar til prosessen rundt søknader om regulering for utbygging i LNF områder i 
kommunen: Flere forsøker å komme den grundige og balanserte prosessen i 
forkjøpet. Bør vente på den grundige prosessen. 
Rådmannen er enig i at dette er en betydelig utfordring. Kommunen tar hensyn til 
hovedprosessen. 

 
C Reguleringssaker spesielt i prosess. 

1 Finntøpplie 
Ref. høringsuttalelse fra Beitostølen Hytteforening av 26.01.2021. 
Hovedpunktet:  

• Ønske om å kunne redusere ulempene av en utbygging for dem som holder til i de 
tilgrensende områder.  

• Beholde et løypenett som er bedre enn det planen legger opp til  

• Revurdere utnyttelsesgrad godt over 25 % som er angitt i KDP.  

• Spesielt vil bebyggelse i tre etasjer, slik det er lagt opp til på deler av 
området, være uheldig 

Rådmannen svarer:  
Flere av problemområdene er «kvittert ut» i løpet av behandlingen. Beholder de 
eksisterende løypene. 
 

    2 Størkjenlie  
Rådmannen er inhabil siden han eier egen tilstøtende tomt.  
Ordfører:  
Planutkast blir jobbet med. Konsekvensutredning er under arbeid. Det er utbygger og 
faginstans som er inne nå. Politisk saksbehandling avventer.  

 
   3 Stølslie  

Ref. en rekke innlegg og artikler i saken i Valdres Avisa. 

• Vi ber at kommunen i denne saken vil legge til grunn samme prinsipper som 
tidligere praktisert. Ref. kommunens brev 14. januar 2020 i en mindre 
utbyggingssak (ref: AMUGUN - 20/313) hvor kommunen uttalte på generelt 
grunnlag: «Kommunen fører ein veldig restriktiv haldning til frådeling av 
hyttetomter utanfor regulerte hyttefelt.» 

• Det må legges til grunn at kommunens holdning er enda mer restriktiv når en 
betydelig del av det aktuelle området, utenfor regulert hyttefelt som ønskes 
bebygd, er LNF-område. 

• Utbyggers (Framsyn Fritid AS) markedsføring av klimavennlige bygg overser hvor 
disse byggene er planlagt plassert, nemlig i et LNF-område. Dette må vurderes i 
strid med kommunens egen visjon «rein naturglede». 

• Kommunen bør skaffe seg oversikt over alle tomter som er avsatt til 
hytteutbygging, men som pr. dato ikke er bebygd.  

• Slike undersøkelser må gjennomføres før kommunen vurderer omregulering av 
det LNF-området som her er til vurdering. Dette antas også å være i tråd med 
Statsforvalterens syn. 

 
 



Rådmannen svarer:  
Kommunestyremøte 18.2.2021 diskuterte pågående saker. Politikere bør også vente 
til saken er fremmet for førstegangsbehandling. «Mitt råd» er å vente til dette. Fram 
til dette er det forslagsstillerne som eiere planprosessen. 
 

4 Planutkast Aasgarden fra Areal+ AS 
Se eget møtereferat fra møte 22.2.2021 med Beitostølen Hytteforening og ØSK om 
saken og reaksjonen på planutkastet.  
Ordfører svarer: 
Kommunen trenger ytterligere Konsekvensutredninger i Aasgarden-saken. Lurt å ha 
mest mulig kunnskap om saken før diskusjonen starter. 
 

 

2. VA planer 
Konkretisering av planprosessen videre mht. tid og omfang samt kostnadsbelastning. 

 
Rådmann svarer: 
Plan for VA og for spredt avløp. Mye arbeid gjenstår i revideringsarbeider med begge planer. 
Gamle planer er alt for ambisiøse ift. kommunens ressurser. Kostnader 500+ millioner 
kroner. Rådmann delte skjerm av Terminplan for Vassmiljø, forsyning og avløp, som skal 
diskuteres 18. mars og behandles 22. april med kommunestyrebehandling 29. april. 
Sti og løypeplan. Til høring 18. mars sammen med Beitebruksplanen. Parallell tidsplan. 
Kommunestyrebehandling 3. juni. 
VA-planen til høring vil bli på ca. 20 sider. Krevende dilemma. Avløpsnettet er mange steder 
svært sårbart, og særlig er det overbelastning fra Beitostølen. Arbeidet hindres av fremdrift 
på ledning ned til Heggenes. Betydelig investering i økt kapasitet på Heggenes. 
 
Andre utfordringer er kapasitet drikkevann i området Heggenes og sørover. Dertil kommer 
krav om reservevannkilde i tillegg til Olevann med Mellsenn som reserve for hele 
kommunen. Sterke ønsker for VA-ledninger til alle boliger sør for Heggenes og i tillegg til alle 
større hyttefelt i kommunen. 
 
Hvordan skal vann og avløp løses for de områder som ikke blir bygget ut med kommunal VA-
løsning? Dilemma opp mot miljøkrav. Det kan også bli en kort liste over noen få godkjente 
individuelle løsninger. Disse spørsmål er ennå ikke avklart. 
 
Dag Henrik Berggrav:  
Hva kan hytteeiere på Juviken gjøre fremover?  
Svar:  
Vente å se hva som legges frem i april/juni.  
Spørsmål: Kan vi forvente tydeligere løsninger i mellomtiden?  
Svar: 
Mellsenn er utpekt som fremtidig drikkevannskilde. Dette betyr særskilte krav til sikring 
rundt dette vannet.  
Spørsmål: Hvis det IKKE blir fellesløsninger for offentlig avløp, og det kan ta 5 – 10 år før 
avklaring kommer, skal vi bære vann frem til da? 
 



Svar: 
Rådmannen kunne ikke gi noe annet svar enn at vi håper på gode løsninger og at han har 
forståelse for frustrasjonen. 
 
Arne Wangensteen uttrykte at Blilie-området er utsatt for de samme problemene som 
Mellsenn- området. VI mener samme som Juvike Vel. 
 
Rådmannen informerte om fremtidig forventet kostnadsbelastning knyttet til VA. Endringer i 
tilknytningsgebyr og årlige avgifter som abonnentene skal dekke vil komme til å øke 
betraktelig. 

 

3. Driftstøtte og sikring av løypeforeninger 
Problemkomplekset gjelder ikke bare finansiering av driften (selv om dette er akutt), men i 
tillegg gjelder dette både planlegging av nye eller oppgraderte sti- og løypevalg, samarbeid 
med grunneiere om avståelse/tillatelser av grunn og finansiering av investeringer for anlegg, 
infrastruktur og utrustning. 
Problemkomplekset er etter vår vurdering underkommunisert i plandokumentene. 
Det er behov for en mer helhetlig beskrivelse og forståelse, med medvirkning fra alle 
interessehavere (også grunneierne) i hele den økonomiske siden av saken.  

 
Rådmannen svarer: 
Dette gjelder alle typer bruk av utmark med alle typer «redskap». Dette omfatter derved 
skiløyper, sukkestier, gangstier og ridningsløyper. 
Det er vesentlig å ta hensyn til landbruk. Men også friluftsliv. 
Sti og løypeplan; god drift av eksisterende OG investering i nye. Men driften av eksisterende 
kommer først. Dernest kommer nærhet til bolig og hytte. 
Kommunen ønsker å eie sti og løypenettet i regulerte områder. (Hittil kun vært leie) Dette 
endrer på forhold som har vært etablert i mange år. Fortsatt leie i utmark. 
Kommunen prioriterer først etablering av nytt sti- og løypenett, deretter eventuelt 
driftstilskudd etter behov. 

 
Finansieringen vil fortsatt være avhengig av et spleiselag for drift.  
Kommunen har etablert et nytt selskap; Beitostølen Drift AS, som skal finansiere sti og løyper 
i dette området basert på en plan over de beste 5 årene.  
I kommunen forøvrig skal de to øvrige løypelagene forsøkes samkjørt for å sikre beste drift 
av løypene. Kommunen er positiv til at dette realiseres. 
Kommunen ser det som viktig på kort sikt å sikre et godt vedlikehold av de eksisterende 
løypenett som er i kommunen. 

 
Kommunen har besluttet å legge inn heftelse på i alle fremtidige utbyggingssaken at alle 
kjøpere/leiere skal yte 1000 kr året i løypebidrag. 
Spørsmål fra kommunen om det samme kan forsøkes formalisert også overfor eksisterende 
hytte-folk og deltidsinnbygger via vel og foreninger. 

 
Petter A. Knudsen kommenterte at de er bra at det blir tatt tak i dette. Beitostølen 
Hytteforening hat tilbudt seg overfor Beitostølen Løypeforening og være aktive med 



markedsføring av Løypeforeningen overfor sine hyttemedlemmer vedr. tilskudd til 
løypelaget. Dette er tatt opp også med Beitostølen Utvikling AS. 
 
Rolf Jørn Karlsen kommenterte at dette er musikk i ørene mine. Stordriftsfordeler. Men det 
er en utfordring i forhold til eiendomsskatten. Enkelte hytteeiere vil ikke støtte løypelagene 
men henviser til kommunen og skatteinntektene fra eiendomsskatten. 

 
Ordfører svarer: 
Det er også viktig med tilkomst fra bolig- og hyttefelt. 
Rolf Jørn Karlsen; Bør ikke alle løypelagene være med i Løypeutvalget (gruppen nedsatt ifm. 
SLP. Arbeidsgruppe for SLP. Her sitter løypelagene. 
Arne Wangensteen;  
Bra med løypelagene, men det er også viktig å ha med seg at det også er forbindelse med 
nabokommunene.  

 

4. Eiendomsskatt- nivå og beregning 
Petter A. Knudsen kommenterte at det vil alltid være et slikt punkt i dette møtet. 
Rådmann svarer: 
I den kommunebudsjett for 2021 er ingen endringer, men samme nivå som i 2020. Store 
deler går til næringsutvikling og løyper. 
 

5. Konkretisering av kommunens hyttepolitikk generelt i ny 
Kommuneplan 

Rådmannen informerer: 
Samfunnsdelen til kommuneplanen ble vedtatt i forrige uke. Takker for gode innspill fra HVF, 
og mye er tatt inn i planen. Planen er konsentrert (15 sider) for at den skal bli lest. Fokus på 
målsetting og strategier. 
 
Revidering arealplanen er planlagt rett over sommeren, men kan bli fremskutt til juni. 
Av de innspill som kom til Samfunnsdelen, er nok mer enn halvparten relevante for 
Arealplanen.  
Prosessen vil bli kunngjort, og Hyttevel og -foreninger blir invitert. 
Satser på at Arealplanen blir hovedtema i høstmøtet. Rådmannen sender innkalling. 
Alle inviteres til å gi innspill når prosessen åpnes. 
 
Erling Aass kommenterte behovet for å «raska på» for å få frem planene raskest mulig for å 
komme særinteresser med dårlig tid i forkjøpet. 
Rådmannen forsikret om at ev. reguleringsforslag som åpenbart blir fremmet for å komme 
reviderte arealplan i forkjøpet ikke ville bli tatt til behandling. 

 
6 Møteplan 
Neste møte er satt til 4.10.2021 klokken 1300-1500. 

 
 
Referent 
Erling Eriksen 


