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III Årsberetning for Beitostølen Hytteforening (BHF) 2021 - 2022 

1 Styret 
Styresammensetning og tidsperiode  

Petter A. Knudsen   Styreleder 2021 - 2023 

Erik Garaas   Nestleder 2021 - 2023 

Erik Borch-Nielsen  Kasserer 2021 - 2023 

Knut Sem   Medlem 2020 - 2022 

Grete Marit Weea  Medlem 2020 - 2022 

Thomas Engen  Medlem 2020 - 2022 

Styret har hatt 4 styremøter i perioden august 2021 – juni 2022. Styrereferat er gjort 

tilgjengelig på foreningens hjemmeside og omtales på foreningens Facebook-side.  

Hovedsaker for styret 
Styret har hatt søkelys på følgende saker etter siste årsmøte i 2021. 

• Medlemsverving i nye hytteområder - Økt representativitet 

• Sikre bærekraftig drift av og utviklingsmuligheter for Løypeforeningen 

• Utvikle samarbeidet med kommunen og sikre en fornuftig Arealdel. 

• Innspill til kommunen på utbygging av hytteområder i LNFR områder og 

fjellgrenseavklaring.  

• Stoppe og avgrense utbyggingsplaner som er i strid gjeldende reguleringsplaner. 

Dette gjelder for tiden spesielt planene for Aasgarden III og Liahaugstølen  

 

2 Medlemsoversikt  
Medlemsutvikling 2017-2022: 

2017 323 

2018 351 

2019 394 

2020 429 

2021 572   

2022 608   pr 1.6.2022 

 

Kollektive medlemmer   

Stakkstølie Syd Hytteforening   98 

Stakkstølie Nord Hytteforening  47 

Haugsynlie Hytteeierforening   59 

Lomtjednlie Hytteeierforening  43 

Tjendbakkhaugen Hytteforening  21 

Sameiet Hegge leiligheter I    36 

Sameiet Hegge leiligheter II   16 

Sameiet Størrtjednlie 1   24 

Bitigrenda Sameie    14 

Beitostølen Hyttepark 2     7 

Sameiet Aasgarden Byggetrinn 2  26 



Sameiet Aasgarden Byggetrinn 1  23 

Tomtesameiet Furudammen   19 

Øvre Lien vel     15 

Beitogrenda Sameie    24 Ny 

Totalt kollektive medlemmer                         472 

Individuelle medlemmer             136 

TOTALT                608 

Bjødnabakken Veglag har til vurdering kollektivt medlemskap i BHF og vi jobber med mulig 

etablering av hytteforeninger i Markahøvda.  

Som følge av sakene rundt utbygging av bla. Finntøpplie, Liahaugstølen og Aasgarden III, 

hvor kommunen presset på prosessen rundt oppstart av nye hyttefelt kombinert med 

utsettelse av avklaring rundt revisjon av ny Arealdel, har flere funnet interesse for 

innmelding i BHF.  

BHF forventes å vokse til 700 medlemmer i løpet av 2023. Legger vi til Ole og Hedalen 

Hytteforening og Garlivegen Hytteeierforening, som begge omfatter Beitostølområdet, vil vi 

dekke 46% av antall registrerte hytter på Beitostølen.  

3 www.beitostolenhytteforening.no 
BHF’s hjemmesider oppdateres løpende med styremøtereferat og innspill til kommunen 

vedr. Arealplaner og store reguleringsplaner om hytteutbygging. Innspill fra lokale 

hytteforeninger legges også inn på vår hjemmeside. 

BHF følger løpende med på de saker som vedrører hytteutbygging på møtene til 

Formannskapet og Kommunestyret. Se punkt 5 E).   

 

4 Informasjon om Øystre Slidre kommunen 
Beitostølen er inne i en kritisk periode hva gjelder fremtidig utbyggingsplaner og 

reguleringer knyttet til arbeidet med Arealdelen og hyttepolitikk for perioden 2022-2035. Se 

punkt 5 E). Det er avgjørende at BHF jobber aktivt med å komme med høringsinnspill overfor 

de politiske prosesser som finner sted i Formannskapet og Kommunestyret. 

 

I Øystre Slidre er det 2021 registrert 3 236 beboere. Det har ikke vært noen vesentlig 

befolkningstilvekst de siste årene. I 2018 var det registrert 3 221 beboere. 

Antall stemmeberettigede i kommunevalget 2019 var 2 672 personer. Det var kun 1 596 dvs. 

62,8% som stemte i kommunevalget.  

Her er fordelingen på partier etter kommunevalget i 2019: 
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Kommunestyrevalget 2019 

Parti 
Prosent Stemmer 

 Mandater 

kommunestyret Medlemmer av 

formannskapet 
% ± totalt ±  totalt ± 

Senterpartiet 52,3 +22,3 829 +386  11 +5 3 

Arbeiderpartiet 23,4 −23,4 371 −322    5 −5 1 

Høyre 12,7   +0,4 202   +19    3  1 

Sosialistisk 

Venstreparti 

  7,3   +7,3 115 +115 
 

  1 +1  

Venstre   4,4   −0,6 69     −4    1   

Andre    −6,0    −88   −1  

Valgdeltakelse/Total 62,8 % 1 596  21 5 

   

 

I Formannskaper sitter følgende sentrale politikere: 

Odd Erik Holden SP Ordfører 

Arnfinn Beito  SP Varaordfører 

Kristin Fystro  SP 

Bjarne Budal  AP 

Bente Oxhovd  H 

 

I årsberetningen 2021 for Øystre Slidre kommune står det under punktet «Utvikling i 

lokalsamfunnet» følgende hovedmål: 

• Innbyggertallet skal holdes på dagens nivå og minst øke med 1% i året i snitt 

• Deltidsinnbyggere skal øke med minst 1% i året. 

• Antall gjestedøgn skal dobles innen 2035.  

Antall gjestedøgn i 2021 var 247 000. 

 

    5 Samarbeidsavtalen med kommunen 
Samarbeidsavtalen mellom hytteforeningene i Øystre Slidre og kommunen ble etablert i 

2019. BHF står som koordinator og kontaktperson overfor kommunen, som er representert 

ved Ordfører og Kommunaldirektør (tidligere betegnet som Rådmann). Det er pr. dato 

tilsluttet 15 hytteforeninger og vel. 

Kommunen har som overordnet visjon for sitt arbeide «Rein naturglede», noe alle 

hytteforeningene gir full tilslutning til. Siste møte med kommunen var 13.5.2022.  

Referat fra møtet med kommunen er lagt ut på BHF’s hjemmeside. Vi planlegger et nytt 

møte innen 3. kvartal for å følge opp Revidert Arealplan. Kommunens første «Utkast til 

Arealdel 2022-2033» planlegges lagt fram i august. Det legges opp til en høringsfrist på seks 

uker etter behandling i Formannskapet. BHF vil sende et eget innspill. 
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Følgende hytteforeninger er tilsluttet samarbeidsavtalen: 

▪ Rensend Vel                                            

▪ Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel 

▪ Luskeråsen Vel 

▪ Blilie Hytteforening 

▪ Javnlie Hytteforening 

▪ Vangsjøen Vel 

▪ Ole og Hedalen Vel  

▪ Øyangen Vel   

▪ Garlivegen Hytteeierforening  

▪ Juvike Vel 

▪ Lykkjetjedn Hyttevelforening 

▪ Beitostølen Hytteforening 

▪ Grønolia Hytteforening 

▪ Fathaugen Hytteforening 

▪ Bjødnaholet Vel 

 

Totalt representerer vi nå 1 362 medlemmer. Potensialet er fortsatt stort, da det i 

kommunen er registrert 3 530 hytter og 1 070 leiligheter totalt 4 500 enheter, hvorav 1 650 

er lokalisert på Beitostølen. 

 

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  
BHF har vært aktivt med innspill og reaksjoner på utbyggingen av Aasgarden III, Finntøpplie 
og Liahaugstølen sammen med de lokale hytteforeninger og vel som er direkte berørt.  
BHF har med sine innlegg hatt prioritet på følgende forhold: 

• 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  

Alle disse forholdene er under sterkt press særlig på Beitostølen, da kommunen vil øke antall 

hytter i perioden 2022-2033 med 45%, gjennom regulering av nye hyttefelt med økt BYA%, 

samt fortetning og bruk av leilighetsbygg.  

BHF har ved flere anledninger overfor kommunen påpekt mangel på en overordnet 

hyttepolitikk og arealplan. 

 



Høringsinnspill til kommunens reguleringsplaner fra BHF vedr. Aasgarden III ble sendt inn til 

kommunen 11.5.2022. Samtidig sende Sameiene Aasgarden I og II inn sitt innspill 12.5.2022. 

Disse ligger tilgjengelig på BHF’s hjemmeside 

  

C VA planer 

Som tidligere nevnt er dette i hovedsak ikke relevant for de fleste hytteområder på 

Beitostølen, men meget viktig for beregning av ny tilknytningsavgift i områder uten tilgang til 

kommunalt vann og kloakksystem. Det er nå vedtatt en revidert VA-plan som skal sikre 

vanntilknytning for økt utbygging av hytter i kommunen. 

Dette vil innebære investering på +/- 500 mill. kr, og medføre økt tilknytningsavgift for nye 

hyttefelt, samt for alle fritidsboliger økt vann- og avløpsavgift i årene som kommer. 

 

D Kommunens Samfunnsdel 2020-2032 

Kommunens Samfunnsdel ble ferdig høsten 2020. Her står det bla. under avsnittet: 

Deltidsinnbyggaren som ressurs»: 

• Oppleving av rein naturglede er like viktig for deltidsinnbyggarane som det er for 

innbyggarane.  

• 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.  

Under strategiplanen for å oppnå dette står det bla. at kommunen skal: 

• Ha tett dialog med hyttelaga (og årlige møter) og invitere deltidsinnbyggarane til å 

engasjere seg i dagleglivet og i utviklinga av lokalsamfunnet.  

• I lag med næringslivet sikre eit betre grunnlag for å sjå effekt av deltidsinnbyggarane, 

og utvikle måleparametrar.  

• Sikre god tilgang til rekreasjonsområder i nærleiken av alle hytteområda, for i større 

grad unngå å nytte bil.  

• Vektlegge mulige konflikter rundt ulik bruk av utmark sterkare i kommunal 

planlegging.  

• Arbeide for gode breibandløysingar 

 
E Kommunens Arealdel 
Arealdelen eller Arealplan for perioden 2022-2033 planlegges å bli lagt frem med et første 
utkast til Formannskapsmøtet den 23.6.2022.  
Innspill fra BHF sammen med 6 andre hytteforeninger ble sendt kommunen 31.1.2022.  
Våre kommenterer tok opp følgende hovedpunkter: 

• Lokal byggeskikk i Valdres og Øystre Slidre er på ingen måte entydig, men hyttelaga 

ber om at kommuneplanen i større grad er seg bevisst hvilken byggeskikk som skal 

utvikles, og hvordan dette skal utformes i rammer for hytte- og bustadsbebyggelse i 

den kommende perioden. 

• Hyttelaga støtter målet om å ivareta områdets opprinnelige preg og kvaliteter. Det er 

derfor viktig at man i arealdelen definerer dette preget og de kvaliteter som her tas 

opp på en tydeligere måte, slik at attraktiviteten til Øystre Slidre opprettholdes og 

ikke minst videreutvikles. 

 



• Innspill til bestemmelser som setter rammer for videre hyttefelt. 

• Minimumsstørrelse for hyttetomter 

• Flermannsboliger og sameier med opptil 6 enheter bør planlegges som tun 

• Det bør etableres felles bygningstyper i et hyttefelt mht. mønehøyde, 

takvinkel og materialbruk. 

• Unngå regulering av hyttefelt med en blanding av rekkehus, enkeltstående 

hytter og leiligheter 

• Mønehøyde skal vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra landskapsmessige og 

funksjonelle forutsetninger som topografi, silhuettvirkning, forhold til 

vegetasjon ol. 

• Utarbeide en kommunedelplan for utvikling av kommersielle servicetilbud i 

kommunen knyttet til de utviklingsrammer som er lagt i samfunnsdelen for 

Beitostølen sentrum og Heggenes. 

• Hindre utbygging av sentra utenfor disse områdene (Beitostølen sentrum) 

som blander bygging av blokker med leiligheter og næringsdriftstilbud inne i 

hyttefelt. 

• Utarbeide en plan for Beitostølen sentrum som avgrenser sentergrensene fra 

hytteområdene 

• Utarbeide felles prinsipper for fortetting og utbygging.  

• Etablere en felles BYA% for hyttefeltene både eksisterende og nye som 

begrenses til 25% BYA 

• Stoppe byggefeltlaner på myrområder 

• Lysforurensning 

o Unngå permanente lyskilder som gatelys og lignende i hyttefelt som 

skaper lysforurensning i områdene 

o Vurdere rammer for permanente utelyskilder i hyttefeltene. 

o Blanding av leiligheter og blokker i hyttefelt med enkeltstående hytter 

eller rekkehushytter skaper en lys-opplevelse som er negativ 

 
Planarbeidet er sterkt forsinket og vil sikkert ikke være endelig vedtatt i Kommunestyret før 
våren 2023. Alle saksdokumenter til Formannskapsmøtene fremover vil ligge tilgjengelig på 
kommunens hjemmesider torsdagen før møtet. 
Første utkast til Arealdelen planlegges lagt frem for behandling i Formannskapet den 23.6. 
Her kan det imidlertid oppstå forsinkelser. BHF vil sammen med de øvrige hyttelaga i 
kommunen ha møte med kommunen medio august. 
 
På årsmøtet i BHF den 6.8 vil styret gjennomgå utkastet til Arealdelen fra kommunen og se 
på hva dette betyr spesielt for Beitostølen. 
 
Det er meget viktig at BHF engasjerer seg i dette arbeidet for å sikre at Beitostølområdet 
utvikles fornuftig. Planene for Aasgarden III fra Norske Fjellhytter og Liahaugstølen fra 
Fremsyn Fremtid AS viser at det er et stort press på kommunen for igangsettelse av nye 
hyttefelt i vårt område. 
 
 



6 Tilknytning til Fjellgrensenettverket i Valdres 
I forbindelse med innspillene til Arealdelen har BHF blitt tilknyttet det såkalte 

Fjellgrensenettverket i Valdres. Det er en sammenslutning av bla. Den norske Turistforening, 

Naturvernforbundet, lokale naturvernengasjerte grunneiere i Valdres samt hytteforeninger i 

de 5 Valdres kommunene. Nettverket ønsker å sikre en felles avklaring av fjellgrensene i 

kommunene, og derigjennom hindre utbygging av sårbare naturområder. Det har vært 

gjennomført et teams-møte den 10.2.2022 med alle ordførere i Valdres om denne saken, og 

Fjellgrensenettverket har sendt et eget høringsinnlegg til alle kommunene vedr. revisjon av 

arealplanene, som nå pågår i alle de 5 kommunene.  

 

7 Valdres Hytteforum / Visit Valdres 
BHF er medlem av Valdres Hytteforum, som er en sammenslutning av de store 

hytteforeningene i de 5 Valdreskommunene. Forumet møtes to ganger i året og er 

representert i styret i Visit Valdres og på andre interkommunale møteplasser. 

Kontingenten for BHF er kr 3.- pr medlem. 

 

Visit Valdres er en interkommunal virksomhet for de 5 Valdres kommunene, og drives av 

støtte fra kommunene og næringslivsorganisasjonen, som bla. Beitostølen Utvikling, 

Visit Valdres sin visjon er: Valdres – Norges mest attraktive besøks- og opplevelsesregion 

gjennom fire årstider. 

 

Det er registrert 20.000 hytter/boenheter i Valdres, og med et snitt på 2,75 personer pr 

enhet og med et snitt på 55 bruksdøgn i året. Dette betyr at ca. 80 % av alle gjestedøgnene i 

regionen genereres av deltidsinnbyggerne, og 20 % kommer fra turister i kommersiell utleie. 

Visit Valdres står for driften av turistkontoret på Beitostølen sentrum. 

Visit Valdres vil gjennom Menon Economics gjennomføre en såkalt Ringvirkningsanalyse som 

skal bla. undersøke spesielt hva deltidsinnbyggere og hytteutbyggingen betyr for 

kommunenes inntektsgrunnlag og verdiskapning.  

Første analyserapport skal legges fram for Valdres Rådet den 13.6.22. Hvis mulig presenteres 

deler av dette på årsmøtet til BHF. 

 

8 Drift av Beitostølen Løypeforening 
Dagens ordning er basert på frivillig tilknytning. Kommunen har sammen med næringslivet 
på Beitostølen etablert Beitostølen Fellesgoder AS. Selskapet eies av Øystre Slidre kommune 
50%, Beitostølen Utvikling 30%, Beitostølen Invest 10% og Beitostølen Resort 10%. Dette skal 
sikre en mer langsiktig og fornuftig drift av Løypeforeningen. 
BHF registrerer fortsatt at flere hytteeiere ikke er medlem av Løypeforeningen. Kun 40% av 

registrerte hytteeiere betaler inn løypeavgift på kr 950. God økonomisk drift og 

utviklingsmuligheter for Beitostølen Løypeforening er avgjørende for alle aktive 

deltidsinnbyggere.  

Styret i BHF ønsker ikke å etablere en kollektiv tilknytning til Løypeforeningen, men vil 

samarbeide med Løypeforeningen i forbindelse med en vervekampanje mot nye 

medlemmer. BHF støtter Løypeforeningen med kr 5 000.- hvert år. 

  



9 Sti og Løypeplan 
BHF sendte inn innspill og reaksjoner på utkast til kommunens Sti og Løypeplan 30.3.2022. 
BHF ser positivt på utviklingen av sykkelstier, men dette på legges på en slik måte at man 
ikke ødelegger naturopplevelsen i de nære områdene ved Beitostølen. 
Kommunens Sti og Løypeplan er også fulgt opp med innspill fra Ole og Hedalen 
hytteforening og Beitostølen Løypeforening.   
 
 
 

10 «Mitt Valdres» App’en 
Statsforvalteren i Innlandet har initiert og finansiert et prosjekt som skal etablere en felles 
informasjons-APP for Valdres mot målgruppen deltidsinnbyggere og gjennomreisende 
turister. Vestre og Øystre Slidre kommune vil være prøvekommuner. BHF, gjennom Valdres 
Hytteforum, deltar i utviklingen av APP’en. 
Målsetningen er å etablere en gratis felles informasjonsdatabase for all næringsvirksomhet, 
kulturtilbud, kommunale tjenester og generelle servicetilbud med mulighet for individuell 
behovstilpasning i oppslagene. 
Noe lignende er under utvikling for Trysilområdet. 
 
Beitostølen Utvikling jobber parallelt med å utvikle en informasjons-APP for Beitostølen kalt 
visitbeitostølen.no. BHF må avklare hvordan vi evt. vil tilknytte oss denne 
informasjonskanalen. 
 
 

11 Eiendomsskatt 
Kommunestyret har vedtatt å ikke øke eiendomsskatten for 2023.  
Eiendomsskatten for 2021 utgjorde 24 mill. kroner. 
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.  

 

12 Utfordringer fremover 
BHF har følgende prioritering for videre arbeid i 2022 - 2023 

• Medlemsverving i nye hytteområder - Økt representativitet gir økt slagkraft 

• Følge opp Arealdelen og sikre en bærekraftig og fornuftig hytteutvikling 

• Følge opp utbyggingsprosjektene som er i prosess og derigjennom spesielt hindre 

utbygging av hytteområder i LNFR- og myrområder samt sikre en tydeligere 

fjellgrenseavklaring 
 

Forslag til vedtak: 
Årsberetning tas til etterretning. 

 

 

 

 



IV  Regnskap og balanse 

Regnskap 2021. Estimat 2022 og Budsjett 2023 

 

For Budsjett 2022 ble det lagt inn en mulighet for å kunne gjennomføre en 
markedsundersøkelse blant alle registrerte hytteeiere i Øystre Slidre. Kommunen fant ikke 
mulighet for å gjennomføre dette. Vi vurderer i 2023 en undersøkelse rettet kun mot egne 
medlemmer i BHF. 
Diverse kostnader i 2020 dekket vaktordning under påskeperioden med hytteforbud pga. 
corona, et prosjekt knyttet til sikteskiver på fjelltoppene, reisekostnader til møte med 
kommunen og abonnement Valdres avisa. I 2021 dekker posten reisekostnader til 2 møter 
med kommunen og Valdres avisa. For Estimat 2022 og Budsjett 2023 er reisekostnader ført 
på egen konto i regnskapet. 
 

Balanse 31.12. 

     

Forslag til vedtak: 
Regnskap 2021 og Budsjett 2023 godkjennes.  

Resultat 2020 Resultat 2021 Estimat 2022 Budsjett 2023

Inntekter

Kontingenter 42 200                 58 400                60 600                60 000                

Norsk Tipping 1 048                    1 510                   1 500                  500                      

Andre inntekter 100                       -                       3 100                  

Sum inntekter 43 348                 59 910                65 200                60 500                

Utgifter

Årsmøteutgifter 2 476                    1 800                   3 500                  4 000                   

EDB/WEB 5 462                    7 750                   5 000                  6 000                   

Gebyrer/porto 1 427                    1 008                   1 500                  1 500                   

Diverse kostnader 23 240                 4 972                   3 500                  3 500                   

Valdres Hytteforum 2 160                    1 647                   2 750                  3 000                   

Bidrag Liastølen 5 000                    5 000                   5 000                  5 000                   

Bidrag Løypeforeningen 5 000                    5 000                   5 000                  5 000                   

Markedsundersøkelse 25 000                

Reisekostnader -                        -                       3 500                  3 500                   

Sum utgifter 44 764,60           27 176                29 750                56 500                

Finansinntekter 66                          -                       

Resultat 1 350-                    32 734                35 450                4 000                   

Resultat Resultat Estimat Budsjett

Balanse 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

Bank 160 852               193 486              229 000             233 000              

Sum eiendeler 160 852               193 486              229 000             233 000              

Egenkapital 160 752               193 486              229 000             233 000              

Forskudd medlem 100                       -                       -                      -                       

Sum gjeld og egenkapital 160 852               193 486              229 000             233 000              



Punkt V Medlemskontingent 
Medlemskontingent med kr 100.- pr medlem foreslås uendret for 2023. 

 

Punkt VI  Vedtak 
Innkomne forslag til vedtak ettersendes. 

Frist for innsendelse er 10.7.2022. 

 

 

 

Styret i Beitostølen Hytteforening 

 

10.6.2022 

 

Petter A. Knudsen   Erik Garaas   Erik Borch-Nielsen 

   

Knut Sem   Grete Marit Weea  Thomas Engen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt VII Valg – Innstilling fra valgkomiteen 
Forslag fra valgkomiteen vil bli ettersendt før møtet. 
 
Valg på medlemmer i Valgkomiteen: Periode  Forslag Ny periode 
Tor Hannibal Fossum   Leder    2020-2022 
Nils Herman Hornnæss Medlem  2020-2022 
Hans Petter Fernander Medlem 2020-2022 
XX 
 
Valg av styremedlemmer   Periode  Forslag  Ny periode 
Knut Sem      Medlem  2020 - 2022 
Grete Marit Weea    Medlem  2020 - 2022 
Thomas Engen  Medlem 2020 - 2022 
XX 

 

Valg av revisor 

Gjenvalg av revisor Anne-Marie Hokholt 

 

 


