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VIII Etter årsmøtet: Innlegg ved Nicolay Flaaten (Booking Service AS Beitostølen):

«Beitostølen 2033. Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi dit»



III Årsberetning for perioden juli 2020 – juni 2021

1 Styret
• Petter A. Knudsen   Styreleder 2019 - 2021 
• Erik Garaas   Nestleder 2019 - 2021 
• Erik Borch-Nielsen  Kasserer 2019 - 2021 
• Knut Sem   Medlem 2020 - 2022 
• Grete Marit Weea Medlem 2020 - 2022 
• Thomas Engen   Medlem 2020 - 2022 

Målsetning

• Videreutvikle dialogen med kommunen (ØSK) 

• Forbedre representativiteten blant hytteeierne (deltidsinnbyggerne) og 
derigjennom få større slagkraft.

• Sikre god drift og økonomi for Løypeforeningen gjennom å påvirke 
kommunen til å bruke deler av eiendomsskatten lokalt på Beitostølen.

• Være aktiv innspiller overfor kommunen knyttet til reguleringsplaner for 
nye hyttefelt og utvikling av kommunens Samfunnsdel og Arealdel.



III Årsberetning 2020-2021

2 Medlemsoversikt  

2017 =   323  

2018 =   351

2019 =   394 

2020 =   429

2021 = 572 pr 1.7.2021

2022 =   600+  plan for budsjett 2022

Det jobbes med å etablere hytteforeninger under BHF i Markahøvda, Bjørnolia og Beitogrenda.

40% av hyttene på Beitostølen-området er tilknyttet hytteforeninger.



III Årsberetning 2020-2021

2 Medlemsoversikt 

Kollektive medlemmer:

Stakkstølie Syd 98   Stakkstølie Nord   47 

Haugsynlie 59     Lomtjednlie 43 

Tjendbakkhaugen 21     Størrtjednlie 24

Hegge I 36 Hegge II 16

Bitigrenda 14     Beitostølen hyttepark 7

Aasgarden 1 23 Aasbarden 2 26

Furudammen 19 Øvre Lien 15

Totalt kollektive medlemmer 448

Individuelle medlemmer 124

Totalt 572



III Årsberetning 2020-2021

3 Samarbeidsavtale med Øystre Slidre Kommune 
15 hytteforeninger og vel er tilknyttet avtalen med BHF som koordinator.

- Rensend Vel - Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel 

- Luskeråsen Vel - Blilie Hytteforening 

- Javnlie Hytteforening - Vangsjøen Vel 

- Ole og Hedale Vel  - Øyangen Vel   

- Garlivegen Hytteeierforening  - Juvike Vel 

- Lykkjetjedn Hyttevelforening - Grønolia Hytteforening

- Fathaugen Hytteforening - Bjønaholen Vel

- Beitostølen hytteforening 

Totalt representerer vi nå 1350 medlemmer. 

Potensialet er fortsatt stort. Det er i kommunen registrert 4100 hytter

hvorav 1650 er lokalisert på Beitostølen. 



III Årsberetning 2020-2021

Samarbeidsavtalen med kommunen har fokus på følgende saker: 

A Naturressurs og stølsdrift 
• Gjenåpning av seterlandskap og seterdrift

• Vedlikehold av historiske stier og løyper 

B Reguleringsplaner
• Definisjon og forståelse av fjellgrenser og hvor grensene skal trekkes fremover.

• Avklaring av områder som er vernet og som tilhører status LNF (landbruks-, natur- og 
friluftsområder), og hvilke reguleringspolitiske regler som gjelder for slike områder

• Områder som er pr. dato regulert for hytteutbygging, og hvilke begrensninger som gjelder 
mht. BYA % (andel bebygd areal – fotavtrykk) og rammer for BRA (størrelsen på hyttene). 

• Byggestil og visuell opplevelse 

• Tettstedsutvikling for Beitostølen 



III Årsberetning 2020-2021

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

1 Aasgarden fra Areal+ AS

1 Aasgarden fra Areal+ AS



III Årsberetning 2020-2021

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

1 Aasgarden fra Areal+ AS (forts.)

Ref. brev til ØSK av 30.3.2021 fra BHF.

• Konflikter med gjeldende reguleringsplan for tilhørende hytteområder med en 
helt annen fortetning (BYA%) 

• Bygging av leiligheter i 5-6 etasjer midt oppe i et eksisterende hyttefelt.

• Problemstillinger knyttet til visuell opplevelse av en slik utbygging i strid med 
visjonen om «Rein naturglede» og byggeskikk på Beitostølen. 

• Konflikt med sentrum og satellitt-senter med utbygging av 
næringsvirksomhet i konkurranse med Beitostølen sentrum.

BHF ber om at utbyggingsplanen stoppes inntil rammene for Arealdelen er 
fastsatt.

Ref. Formannskapsvedtaket 24.6.21 vedr. Liahaugstølen



III Årsberetning 2020-2021
B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

2 Liahaugstølen fra Framsyn Fritid AS



III Årsberetning 2020-2021
B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

2 Liahaugstølen fra Framsyn Fritid AS (forts.)

Ref. brev til ØSK av 13.4.21, 11.5.21 (sendt til Framsyn Fremtid AS) og 23.6.21 sendt til 
Formannskapet. Alle brev fra stølsdrifteiere, fastboende, lokale organisasjoner, Ole og 
Hedalen Vel og BHF. Fjellgrensenettverket i Valdres sendte også bev inn den 12.6.21. 

Det ble den 23.6.21 sendt 375 e-postprotester til ØSK med krav om å utsette utbyggingen

Konfliktene med utbyggingen er knyttet til: 

• Fjellgrensepolitikk

• Avvente Arealdelplan for hele kommunen før utbygging av enkeltområder

• Bevaring av stølsdrift og tilhørende beiteområder

• Omregulering av gjeldende LNF områder

• Fortetning og endring av visuell profil overfor omkringliggende hytteområder

• Valg av skitraseer og tilgangsmuligheter for stier og løyper inn mot fjellområdene.

Formannskapsmøtet 24.6.21 vedtok å stoppe planene om videre utbygging inntil Arealdelen er 
avklart i kommunen. 



III Årsberetning 2020-2021

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

3 Finntøpplie



III Årsberetning 2020-2021

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

3 Finntøpplie (forts.)

Ref. brev til ØSK 26.1.2021 fra BHF

Ref. brev til ØSK 10.5.2021 om støvplage og vedlikehold av vegen

• Forhold knyttet til regulering av lysløyper og omregulering av Finntøppvegen

samt plan for tilførselsveier for løyper og stier fra feltet.

• Behov for en totalplan for skibruer og tilførselsveier i Beitostølområdet. 

• Selv om utbyggingsplanen nå er vedtatt i Kommunestyret den 29.4.2021 ber 

BHF om at ØSK igjen ser planen i forbindelse med den nye Arealdelen og ikke 

minst utbedringer av Finntøppvegen.



B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

4 Logistikkhuset Beitostølen sentrum

• Ingen innvendinger fra BHF

• Statsforvalteren ber om utredning av støyplager



III Årsberetning 2020-2021

Samarbeidsavtalen med kommunen har fokus på følgende saker (forts)

C VA planer 

Dette er i hovedsak ikke relevant for de fleste hytteområder på 
Beitostølen

Generelle problemstillinger:

• Økt tilknytningsavgift med kr 250 000 + 

for nye hytter og rehabilitering av gamle hytter uten VA

• Økt vann- og avløpsavgift for alle hytter fremover, som følge

av investeringer for ØSK ( 500 Mill kr) i nye VA ledninger i hele kommunen.



III Årsberetning 2020-2021
Samarbeidsavtalen med kommunen har fokus på følgende saker (forts)

D Revisjon av kommunens Samfunnsdel
Samfunnsdelen ble ferdig høsten 2020 med bidrag fra BHF gjennom 
samarbeidende hytteforeninger. 

Målsetning:

«Øystre Slidre kommune skal vera ein attraktiv hyttekommune, der 
deltidsinnbyggaren trivs og får ei kjensle av å høyre til, slik at dei nyttar hytta 
mest mogleg eller vel å flytte til kommunen» 

E Kommunens Arealdel

• Arealdelen eller arealplan for perioden 2022-2033 skal gjøres ferdig høsten 2021 
og legge grunnlaget for rammene for alle regulerings- og utbyggingsplaner

• Viktig at BHF engasjerer seg i dette arbeidet for å sikre at Beitostølområdet 
utvikles fornuftig.

• Planene for Aasgarden og Liahaugstølen viser at det er et stort press på 
kommunen for igangsettelse av nye hyttefelt i vårt område.



III Årsberetning 2020-2021

4 Drift av Beitostølen Løypeforening 
Dagens ordning er basert på frivillig tilknytning. 

Det vurderes ulike tiltak vedr. finansiering av Løypeforeningene.

• Nasjonal turistskatt, eller 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 ( maks 4/000) og bruk/fordeling er styrt av det til 
enhver tid sittende kommunestyre. 

• I Økonomiplanen for kommunens «10 på topp-listen» står både løypeplan 
og løypedrift 

• Dette er en sak som krever mye politisk kløkt og mot for å finne gode 
løsninger, der både deltidsinnbyggere og fastboende samt næringsliv må 
sammen finne bærekraftige driftsmodeller for løypeforeningen 

• Beitostølen Utvikling AS er fortsatt ikke formelt etablert



Sak 3 Årsberetning 2018-2019

5 Eiendomsskatt 

• Kommunestyret har vedtatt å ikke øke eiendomsskatten (3/000) 
for 2022.

• Hytteandelen av eiendomsskatten i Øystre Slidre utgjør 56%. 

• Hyttene på Beitostølen dekker hele 38% av total eiendomsskatt 
til kommunen. 

• Bruken av eiendomsskatter er fra kommunens side basert på at 
45 % skal går til kommunal drift og 55 % skal gå til 
næringsutvikling. 



Sak 3 Årsberetning 2018-2019

6 Valdres Hytteforum / Visit Valdres

• Utvikling av felles politikk for fjellgrenser i alle de 5 
Valdreskommuner 

• Utvikling av felles kommunikasjons-APP i Valdres

• Tilrettelegge for direkte dialog mellom deltidsinnbyggere og tilbydere  
fra reiseliv, næringsliv, tjenestetilbydere og destinasjonsselskaper samt 
kommuner.

• Prosjekt ledet og finansiert av Innlandet Fylkeskommune ferdig 2022

• Øystre Slidre vil være testkommune



7 Utfordringer fremover 

BHF har følgende fokus for videre arbeid i 2021 - 2022 

• Medlemsverving i nye hytteområder - Økt representativitet

• Sikre bærekraftig drift av og utviklingsmuligheter for Løypeforeningen

• Utvikle samarbeidet med kommunen og sikre en fornuftig Arealdel.

• Utbygging av hytteområder i LNFR områder og fjellgrenseavklaring

• Stoppe utbyggingsplaner som er i strid med dette og den reviderte Arealdelen. 

Dette gjelder for tiden spesielt planene for Aasgarden og Liahaugstølen



IV Regnskap 2020



IV Balanse pr 31.12.2020

Balanse 31.12.2019 31.12.2020

Bank 162 102             160 852            

Sum eiendeler 162 102             160 852            

Egenkapital 162 102             160 752            

Forskudd medlem 100                    

Sum gjeld og egenkapital 162 102             160 852            



Beitostølen Hytteforening

IV Regnskap og Balanse 
Revisjonsberetning
Jeg har revidert foreningen Beitostølen Hytteforening’s årsregnskap som viser et 

underskudd på kr.1.350,- Årsregnskapet består av balanse pr. 31.12.2020 og 

resultatregnskap avsluttet per denne datoen.

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling pr. 31.12.2020, 

og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler for god regnskapsskikk i Norge.

Eiksmarka, 3. februar 2021

Anne-Marie Hokholt

Forslag til vedtak 

• Årsmøtet godkjenner Årsberetningen for 2020-2021  

•   Årsmøtet godkjenner Regnskap for 2020

• Årsmøtet godkjenner Budsjett for 2022



V Medlemskontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent til kr 100.- for 2022.

VI Vedtak - Revisjon av Vedtekter §3 Medlemskap
Nåværende: §3 Medlemskap

Alle som ønsker å støtte formålet med Beitostølen Hytteforening, §1, kan være medlem. 

Medlemskap kan være individuelt eller kollektivt for lokale hytteforeninger mv innenfor 
Hytteforeningens geografiske arbeidsområde. 

Individuelt og kollektivt innmeldte medlemmer har samme rettigheter mht. deltakelse (møte 
og talerett) og valgbarhet. Stemmeretten for kollektivt innmeldte medlemmer utøves av den 
aktuelle hytteforening etter fullmakt fra enkelte medlemmer.

Forslag til revidert: §3 Medlemskap

Alle som ønsker å støtte formålet med Beitostølen Hytteforening, §1, kan være medlem. 

Medlemskap kan være individuelt eller kollektivt for lokale hytteforeninger mv. innenfor 
Hytteforeningens geografiske arbeidsområde. 

Individuelt og kollektivt innmeldte medlemmer har samme rettigheter mht. deltakelse 
hva gjelder møterett, talerett, stemmerett og valgbarhet. 



VII Valg  av styret

Innstilling fra valgkomiteen 

Periode      Forslag    Ny periode 

Petter A. Knudsen   Styreleder 2019 - 2021       gjenvalg 2021-2023

Erik Garaas   Nestleder 2019 - 2021        gjenvalg 2021-2023

Erik Borch-Nielsen  Kasserer 2019 - 2021   gjenvalg 2021-2023

Knut Sem   Medlem 2020 - 2022

Grete Marit Weea Medlem 2020 - 2022

Thomas Engen Medlem 2020 - 2022



VII Valg 

Valgkomiteen innstiller også til medlemmer av valgkomiteen

Periode Forslag Ny 
periode

Nils Herman Hornnæss Leder  2020-2022

Tor Hannibal Fossum  Medlem 2020-2022

Hans Petter Fernander Medlem 2020-2022

Revisor

Anne-Marie Hokholt



Beitostølen Hytteforening

Takk for oppmøte

Øystre Slidre kommune og Beitostølen 

Visjon: Rein naturglede

Nicolay Flaaten (Booking Service AS Beitostølen); 

«Beitostølen anno 2033

Hvor er vi - Hvor går vi - Hvordan kommer vi dit»


