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SAK: Finntøpplie 

Anmodning om å legge bort planen om skiløype under fv. 51 på Beitostølen, og 

konsekvensene for Finntøppvegen 

 

1 Bakgrunn for anmodningen 

I planer for området rundt Finntøppvegen, senest i planen for Finntøpplie, har det kommet 

fram at kommunen legger opp til en ny skiløype langs området Solbakkin. Den skal gå fra der 

nåværende løype mellom Lomtjednlie og Haugsynlie kommer fram til Finntøppvegen og opp 

til undergangen under fv. 51, gjennom denne og videre oppover mot eksisterende løypenett, 

gjennom eksisterende bebygget område.  

Beitostølen Hytteforening har store motforestillinger til denne løypa. Vi har skrevet om dette 

ved et par anledninger, senest i punkt 4.4. i vårt høringsbrev av 26.1.2021 til kommunen om 

utbygging av Finntøpplie. Vi har imidlertid aldri fått noe svar fra kommunen som tyder på at 

man har sett ordentlig på hva det er man egentlig har foreslått. Vi vil derfor be kommunen gi 

oss konkrete opplysninger om hvordan man tenker seg at planen om en ny løype her kan 

gjennomføres i praksis.  

2 Problemer med å anlegge løype som foreslått 

Ved befaring i terrenget og etter samtaler med lokalkjente konstaterer vi følgende: 

2.1 

Opp fra Finntøppvegen, og da på høyre side av veien Solbakkin, ser det relativt greit ut å 

legge en løype fram til gangveien på sydsiden av fylkesveien, bortsett fra at det ligger en 

hytte på høyre side. Den er det ikke gitt at man kan komme rundt. Er det avklart om det er 

mulig å legge løypa på baksiden av denne hytta, eller om den evt. kan rives?  

2.2 

Ovenfor hytta venter en ny utfordring, nemlig en asfaltert gangvei som til nå naturligvis er 

blitt brøytet om vinteren. Den kan opplagt ikke brøytes om en brukbar skiløype skal krysse. 

Det er vel neppe opp til kommunen å bestemme at gangveien ikke skal brøytes om vinteren?  



2.3 

Framme ved fv. 51 kommer neste utfordring: Undergangen og «spiralen» på den andre 

siden. Å lage brukbare forhold i selve undergangen vil være arbeidskrevende og uansett gi 

dårlige forhold det meste av vintersesongen. Hvem skal tilføre snø og hvor skal snøen tas 

fra? I praksis vil det bli nødvendig å ta av seg skiene gjennom undergangen. 

2.4 

«Spiralen» som fører opp til gangveien på nordsiden av fylkesveien er ikke egnet som 

skiløype. For å komme videre fra undergangen må man derfor foreta ytterligere utsprenging, 

og i stort omfang. Er det gjennomførbart i praksis? Dette er antakelig den vanskeligste og 

mest kontroversielle del av planen. 

2.5 

Hvordan man, etter å ha sprengt seg fram et godt stykke oppover, skal komme seg videre 

gjennom et utbygget hytteområde til eksisterende løypenett, ser for oss meget problematisk 

ut. Her er det også det som kort kan beskrives som «grunneierproblematikk». 

3 Hva vi ber kommunen om å gjøre 

Som nevnt innledningsvis, har vi ikke har fått noe svar fra kommunen som klargjør hvordan 

man tenker seg å anlegge en brukbar skiløype som foreslått.  

Vi ber derfor kommunen om følgende: 

3.1 

Vurdere om det er fornuftig å gjennomføre planen om å legge en skiløype som foreslått.  

3.2 

I tilfelle man vil holde på planen, beskrive mer detaljert hvor man mener løypa skal gå og 

hvilke terrenginngrep og andre tiltak, f.eks. overfor grunneiere, man anser som nødvendige, 

jf. punktene 2.1-5 ovenfor. 

3.3 

Revurdere den delen av planen for Finntøpplie som forutsetter flytting av (deler av) 

lysløypetraséen til nordsiden av Finntøppvegen. Dette er særlig aktuelt hvis kommunen 

kommer til at planen om skiløype som beskrevet ikke skal gjennomføres. Blir denne 

flyttingen gjennomført, vil det jo medføre at løypa må krysse Finntøppvegen i plan mellom 

Finntøpplie og Tjednbakkvegen, noe som vil være en klar forverring i forhold til å krysse 

innkjøringen til Haugsynlie, slik det gjøres nå. Etter utbygging av Finntøpplie og oppgradering 

av Finntøppvegen til gjennomfartsvei på helårsbasis, vil jo trafikken på Finntøppvegen bli 

mange ganger større enn den er nå. Flytting av veien vil dessuten være en betydelig ulempe 

for de hytter som i dag har lysløypa mellom seg og veien. 

Vi vil i denne forbindelse nevne at vi ikke er kjent med om det foreligger planer for 

Finntøppvegen og lysløypetraséen øst for reguleringsområdet Finntøpplie. Det skaper 

usikkerhet også med hensyn til å vurdere forslaget innenfor reguleringsområdet.    

Vi vil avslutningsvis i dette punkt nevne at vi har sett gjennom «Høringsutkast revisjon sti- og 

løypeplan», lagt fram av kommunen 21.5.2021. Beitostølen Løypeforening har gitt innspill til 

denne planen, men løype under fv. 51 er ikke fremmet som noe ønske fra dem.  



4 Avslutning      

Vi ber om at kommunen foretar en grundig vurdering av om man virkelig vil legge en 

skiløype under fv. 51. Vi ber også om at kommunen vurderer omlegging av Finntøppvegen på 

nytt, spesielt om nevnte løype bli droppet.   

Det er mange med tilhold på nedre del av Beitostølen som blir berørt av de planer som 

foreligger. Vi vil derfor orientere lokale vel- og hytteforeninger om at vi nå har tatt saken om 

skiløype under fv. 51 opp med kommunen. 
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