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Støvplage i Finntøppvegen 

 
Med utgangspunkt i vedtak i kommunestyret av 29.4.2021 om utbygging av Finntøpplie, vil 

Beitostølen Hytteforening (BHF) med dette brev ta opp spørsmålet om forbedret 

vedlikehold, helst asfaltering, i Finntøppvegen. 

 

BHF har registrert at flere hytteeiere er plaget med støv fra veien i tørkeperioder. Denne 

plagen er betydelig og har økt gjennom årene, i takt med den utbygging som har skjedd. 

Med den planlagte utbygging i Finntøpplie vil plagen øke ytterligere så lenge veien ikke er 

asfaltert. Nå kjøres det dessuten daglig flere lass med masse for midlertidig deponering i 

Finntøpplie. Ekstra mye plaget er hytteeierne i Sameiet Bitigrenda, som ligger langs øvre del 

av Finntøppvegen, mellom fv. 51 og krysset med Tjednbakkvegen. De har i år også fått 

ulempen med shuttlebussene til og fra skistadion, noe som medfører økt trafikk i helgene og 

betydelig mer støv når veien ikke er snødekket. 

  

Sameiet har tatt opp med kommunen (ØSK) spørsmålet om å få gjort noe med dette 

problemet, som det også ble skrevet om i Avisa Valdres i august i fjor. Svaret fra ØSK har 

vært at Finntøppvegen er privat, og at man således ikke har ansvar og derfor ikke kan gjøre 

noe. 

 

BHF er kjent med at det er meningen at ØSK på sikt skal overta eierskapet til Finntøppvegen. 

Veien skal, i tillegg til å være adkomstvei til det nye hyttefeltet i Finntøpplie, til en viss grad 

også fungere som en avlastningsvei for trafikken gjennom Beitostølen sentrum. Vi regner 

med at veien vil bli asfaltert i denne sammenheng, men er redd for at det kan være mange 

år til det skjer, særlig hvis man skal vente med kommunal overtakelse til Finntøpplie er ferdig 

utbygget. 



Vi mener at støvplagen nå er så stor, og med utsikter til å bli enda større med utbygging i 

Finntøpplie, at ØSK bør foreta seg noe overfor grunneierne. Da det særlig er begynnelsen av 

Finntøppvegen, regnet fra fv. 51, som er problemet, vil vi sterkt oppfordre ØSK til å gå i 

dialog med de aktuelle grunneiere – det kan ikke være mange det er snakk om – med sikte 

på å få asfaltert denne delen så snart som mulig. Denne delen av veien vil – etter det vi 

forstår – ikke bli berørt av den omlegging som er beskrevet i planene for Finntøpplie, så det 

vil neppe være noen ulempe for ØSK å bekoste asfaltering her allerede nå. 

Vi vil finne det svært urimelig om grunneierne vil motsette seg en slik løsning. Skulle det mot 

formodning ikke være mulig å få asfaltert her snart, må grunneierne se til at det blir brukt 

støvbindende veisalt hver gang støvplage truer. Dessuten bør veien skiltes med fartsgrense 

30 km/t, da fartsreduksjon vil redusere støvplagen noe. Å endre skiltingen er antakelig noe 

ØSK ikke kan pålegge grunneierne, men å oppfordre til det må være greit å gjøre. Det vil for 

øvrig være gunstig med 30 km/t på hele Finntøppvegen slik den fremstår nå, av 

trafikksikkerhetsgrunner: Her er det mange fotgjengere i veibanen, både sommer og vinter. 

Vi regner med at ØSK forstår at de som sogner til Finntøppvegen, og særlig hytteeierne i 

Sameiet Bitigrenda, har vært så lenge plaget med støv fra veien at de nå fortjener at det blir 

gjort noe for å redusere ulempen betraktelig. Om ØSK ikke har et formelt ansvar for å gjøre 

noe, ville mange sette stor pris på om den likevel forsøkte å gjøre noe nå, i samarbeid med 

grunneierne.   
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