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III Årsberetning for perioden juli 2021 – juni 2022

1 Styret
• 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 

2 Målsetningen for perioden har vært:

• Medlemsverving i ny områder – Økt representasjon 

• Sikre bærekraftig drift av og utviklingsmuligheter for Løypeforeningen

• Utvikle samarbeidet med kommunen og sikre fornuftig Arealdel.

• Innspill til kommunen på utbygging av hytteområder i LNF-områder og sikre 
fjellgrenseavklaring.

• Stoppe og avgrense utbyggingsplaner som er i strid med gjeldende 
reguleringsplaner. Spesielt planene for Aasgarden III og Liahaugstølen.



III Årsberetning 2021-2022

3 Medlemsoversikt  

2017 =   323  

2018 =   351

2019 =   394 

2020 =   429

2021 = 572

2022 =   608 pr 1.6.2022

2023 =   700 målsetning for neste år

På Beitostølen er det registrert 1650 hytter. 

Legger vi til Ole og Hedalen Vel samt Garlivegen Hytteierforening dekker vi i dag ca. 46% 
av registret hytter på Beitostølen. 



III Årsberetning 2021-2022

3 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 I 23 Aasgarden II 26

Furudammen 19 Øvre Lien 15

Beitogrenda                     24 NY

Totalt kollektive medlemmer 472

Individuelle medlemmer 136

Totalt 608



III Årsberetning 2021-2022

4 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 1362 medlemmer. 

Potensialet er fortsatt stort. Det er i kommunen registrert 3530 hytter og 1070 
leiligheter, dvs. totalt 4600, hvorav 1650 er lokalisert på Beitostølen. 



III Årsberetning 2021-2022

Informasjon om Øystre Slidre kommune (ØSK) 
• Beitostølen er inne i en kritisk periode hva gjelder utbyggingsplaner og reguleringer 

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

• Det er avgjørende at BHF jobber aktivt med å komme med høringsinnspill overfor de 

politiske prosesser som finner sted i Formannskapet og Kommunestyret.

Kommunestyret Antall medlemmer i

Partier % Formannskapet Kommunestyret

SP 52,3 3 11

AP 23,4 1 5

H 12,7 1 3

SV 7,3 1

V 4,4 1



III Årsberetning 2021-2022

4 Samarbeidsavtalen med kommunen omfatter følgende hovedsaker: 

A Naturressurs og stølsdrift 
• Gjenåpning av seterlandskap og seterdrift

• Vedlikehold av historiske stier og løyper 

B Reguleringsplaner

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 



III Årsberetning 2021-2022

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

1 Aasgarden III fra Areal+ AS

1 Aasgarden fra Areal+ AS



III Årsberetning 2021-2022

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

1 Aasgarden III (forts.)

• Brev er sendt i 2022 til ØSK fra BHF, Stakkstølen Syd Hytteforening 
og Aasgarden I og II den 16.5.22, 11.5.22, 12.5.22 og 14.3.22. 

• Det er også sendt brev til Innlandet Fylkeskommune.

• I tillegg har lokale hytteeiere i området sendt inn innlegg. 

• Samtidig har Valdres avisa dekkes våre klager og synpunkter i en 
rekke artikler. Sist 21.5.22 hvor de beskriver at Statsforvalteren er 
kritiske til utbygging av Aasgarden III.

• Formannskapet hadde møte 17.3.22 og saken er foreløpig i prosess 
etter at Detaljreguleringsplan ble lagt frem.



III Årsberetning 2021-2022

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

1 Aasgarden III (forts.)

• 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.

• Reguleringsplanen presses frem av kommunen før Arealdelen er klar

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



III Årsberetning 2021-2022

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

1 Aasgarden III (forts.)

Rådmannens kommentar om status:

«Her er planutkastet vore på høyring, og det har kome mange 

høyringsinnspel som planavdelinga no går gjennom og vurderer. 

Vi skal gå gjennom saka i administrasjonen over sommaren, og det er 

difor for tidleg å seie når saka kjem opp til politisk handsaming i 

formannskapet og kommunestyret, men vanlegvis i eit av dei første 

formannskapsmøte over sommaren.»



III Årsberetning 2021-2022
B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

2 Liahaugstølen fra Framsyn Fritid AS



III Årsberetning 2020-2021
B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

2 Liahaugstølen (forts.)

• I 2021 ble det sendt inn en rekke klager fra BHF, Ole og Hedalen Vel samt stølsdrifteiere, 

fastboende, lokale organisasjoner, Fjellgrensenettverket i Valdres.

• Etter siste årsmøte i BHF er det sent inn klager på Formannskapets behandlingsprosess med brev av 

15.12.21, 20.10.21, 19.10.21 og 25.9.21. Siste Detaljreguleringsplan for Liahaugstølen er datert 15.6.22

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

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.



III Årsberetning 2020-2021

B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

2 Liahaugstølen (forts.)

Rådmannens kommentar om status:

«Vi reknar med å få sendt over framlegg til reguleringsplan frå plankonsulenten utbyggar 
har engasjert i løpet av hausten. 

Forslaget vil bli vurdert av administrasjonen, før formannskapet legg planen ut på høyring, 
med høyringsfrist min. 6 veker. 

Etter høyringa skal høyringsinnspela vurderast, før planen vert lagd fram for politisk 
handsaming i formannskapet og kommunestyret. 

Vanlegvis vil ein planprosess ta 3 – 6 mnd. frå vi får planforslaget sendt over frå 
plankonsulent, til planen er vedteken av kommunestyret.»



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.)

• 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.

• ØSK tar over ansvaret for vegen og tilhørende vedlikehold



B Reguleringsplaner og utbygginger i prosess

4 Logistikkhuset Beitostølen sentrum

Arealdelen skal dekke en egen plan for Beitostølen sentrum. Dette skal omfatte 

omfang/grenser, parkeringsplan og begrensninger vedr. høyde på bygg og design.

Bildet er av første planutkast.



III Årsberetning 2020-2021

C VA planer 

• Det er vedtatt en revidert VA-plan som skal sikre vanntilknytning for økt utbygging 
av hytter i kommunen.

• Investering på +/- 500 mill. kr vil medføre økt tilknytningsavgift for nye hyttefelt

• For alle fritidsboliger blir det økt vann- og avløpsavgift i årene som kommer.

D Sti og løypeplaner

Rådmannens kommentar om status:

Denne vart vedteken av kommunestyret i juni. 

Eit område (Javnlie – Hedalsstølane) skal det arbeidast vidare med fram til 
årsskiftet.



III Årsberetning 2020-2021
E Revisjon av kommunens Samfunnsdel ferdig 2020

Deltidsinnbyggerne som ressurs – sitat fra Samfunnsdelen:

• Opplevelsen av rein naturglede er like viktig for deltidsinnbyggerne som det er for 
fastboende. 

• Øystre Slidre kommune skal være en attraktiv hyttekommune, der 
deltidsinnbyggerne trives og får en følelse av å høre til kommunen. 

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

• Ha tett dialog med hyttelaga. 

• I lag med næringslivet sikre et bedre grunnlag for å avklare verdien av 
deltidsinnbyggerne. Ref. analyse fra Menon Economics

• Sikre god tilgang til rekreasjonsområder i nærheten av alle hytteområdene, for i 
større grad unngå å bruk av bil. 

• Vektlegge mulige konflikter rundt ulik bruk av utmark sterkere i kommunal 
planlegging. 

• Arbeide for gode brebåndløsninger. Ref. fiberløsning fra Eidsiva Net.



III Årsberetning 2021-2022

F Arealdel for perioden 2022-2033 - ferdig våren 2023

BHF’s innspill til ØSK av 31.2.2022  vedr. rammer for videre hyttefelt:

• Minimumsstørrelse for hyttetomter

• Felles bygningstyper i et hyttefelt mht. mønehøyde, takvinkel og materialbruk.

• Unngå nye hyttefelt med en blanding av rekkehus, enkeltstående hytter og leiligheter

• Mønehøyde skal vurderes ut fra landskapsmessige og funksjonelle forutsetninger som 
topografi, silhuettvirkning, forhold til vegetasjon ol.

• Utarbeide en sentrumsplan for Beitostølen med klare sentergrenser

• Hindre utbygging av sentra utenfor Beitostølen sentrum som blander bygging av blokker 
med leiligheter og næringsdriftstilbud inne i hyttefelt.

• Utarbeide felles prinsipper for fortetting og utbygging. 

• Etablere en felles BYA% for hyttefeltene som begrenses til 25% BYA

• Stoppe byggefeltplaner på myrområder

Rådmannens kommentar om status:

«Vi planlegg no høyring av KPA rundt årsskiftet. Etter høyring vil det vanlegvis
ta minst 3 – 6 mnd. før planen er klar for handsaming i kommunestyret.»



III Årsberetning 2021-2022

5 Drift av Beitostølen Løypeforening 

• Dagens ordning er basert på frivillig tilknytning. 

• ØSK har sammen med næringslivet på Beitostølen etablert Beitostølen Fellesgoder 
AS. Selskapet eies av kommunen 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



III Årsberetning 2021-2022

5 Drift av Beitostølen Løypeforening (forts.)

Økonomirapport – status regnskap pr. 16. juni 2022 (1000 kr)

Inntekter: 2 094

Næringsliv 1 026

Hyttesameiere/foreninger 436

Privatpersoner/Løypeklubben 442

ØSK tilskudd løyper 100

Norsk Tipping (grasrot) 81

Dugnadspenger ØS, frivillige 8

Kostnader: 1 970

Løypekjøring 1 538



III Årsberetning 2021-2022

5 Drift av Beitostølen Løypeforening (forts.)

Rapport fra styret

Flya ble kjørt tom 17.5.22. 

Prosjekt i sommer vil være:

• Jobbe med sommerstier

• Grønn 1 må gruses

• Skibru over Fintøpvegen er i gang satt

• Løypeforeningen har sendt klage til ØSK vedr. regulering og 

revisjon av ny Sti og løypeplan

Generalforsamling i Løypeforeningen avholdes 23.9.22 kl 0900



Sak 3 Årsberetning 2021-2022

5 Eiendomsskatt 

• Kommunestyret har vedtatt å ikke øke eiendomsskatten for 2023. 

• Eiendomsskatten med 3 0/00 utgjorde 24 mill. kroner for 2021 .

• Hytteandelen av eiendomsskatten i Øystre Slidre utgjør 58%. 

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

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



Sak 3 Årsberetning 2021-2022

6 Valdres Hytteforum / Visit Valdres

• BHF er medlem av Valdres Hytteforum, som er en sammenslutning av de store 

hytteforeningene i de 6 Valdreskommunene.

• 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 næringslivsorganisasjonene, som bla. 

Beitostølen Utvikling,

• Det er registrert 20.000 hytter/boenheter i Valdres, og med et snitt på 3,3 personer 

pr enhet og med et snitt på 50 bruksdøgn i året. Dette betyr at ca. 80 % av alle 

gjestedøgnene i regionen genereres av deltidsinnbyggerne, og 20 % kommer fra 

turister i kommersiell utleie.



Sak 3 Årsberetning 2021-2022

6 Valdres Hytteforum / Visit Valdres

Informasjon fra analysen til Menon Economics pr 13.6.2022.

Sammendrag:

• Deltidsinnbyggerne er de klart viktigste bidragsyterne til lokaløkonomien i Valdres.

• Deltidsinnbyggerne i Valdres stod for mer enn 2,7 millioner gjestedøgn i 2021, og de hadde 
et estimert forbruk på 1,12 milliarder kroner. Deltidsinnbyggerne la igjen dobbelt så mye 
penger i regionen som kommersielt overnattende gjester.

• Hyttebyggingen fører til stor aktivitet i regionens bygg- og anleggsnæring, og det har gitt 
arbeid til folk som ellers kunne gått ledige. 60 prosent av omsetningen knyttet til 
bygningsarbeidet tilfaller lokalt næringsliv.

• Samlet bidrar reiselivet og deltidsinnbyggerne til 1752 direkte og indirekte arbeidsplasser i 
Valdres. Det utgjør over 30 prosent av alle sysselsatte i regionens næringsliv. 

• Disse skaper en omsetning i regionen på 2,4 milliarder kroner. Hele 75 prosent av denne 
omsetning drives av deltidsinnbyggernes forbruk og byggingen av fritidsboliger.



Menon Economics forts.

Gjestedøgn

• Hyttene i Øystre Slidre er benyttet i snitt 50 døgn pr år

• Snitt antall personer pr hytte er 3.3 som benytter hytta

• Det gir 166 gjestedøgn for deltidsinnbyggerne pr hytte pr år

Antall  gjestedøgn i Øystre Slidre fordelt på brukere:
Fritidsboliger 518 064 66%

Hotell 133 919 17%

Camping 113 247 14%

Utleie/Airbnb 20 883 3%

Totalt 786 113       100%



Menon Economics forts.

• Deltidsinnbyggeren legger igjen pr døgn kr 263.- i forbruk 

samt kr 151.- i vedlikehold for oppgradering av hytta

• 40% av all varehandel tilskrives deltidsinnbyggeren og turister

• Direkte verdiskaping av reiselivsrelatert forbruk og investeringer 
legger grunnlag for 20 % av verdiskapingen og 31 % av 
sysselsettingen i næringslivet i Valdres

• Medlemmene i BHF står for 1/3 av finansieringen av driften 
Beitostølen Løypeforening



Menon Economics forts.

Kommunale inntekter fra deltidsinnbyggerne i ØSK

1000 kr

Eiendomsskatt 14 038 3 0/000 - 58 % av total eiendomsskatt

Vannavgift 3 416

Avløpsavgift 5 831

Feieavgift 964

Renovasjon 4 732

Totalt 28 969

Skatteinntekter fra sysselsatte (330 årsverk) direkte relatert til tilreisende 
(turister og deltidsinnbyggere) er beregnet til kr 34 774 725. 



Menom Economics forts.

Kommunale utgifter knyttet til deltidsinnbyggerne i ØSK

1000 kr

Hjemmetjeneste (helse og omsorg) 3 132

Primærhelsetjenesten 3 240

Plan og byggesaker 1 950

Andre tekniske tjenester 3 474

Totalt 10 152



7 Bredbånd fra Eidsiva Bredbånd

• Eidsiva Bredbånd oppgraderer fritidsboligkundene sine på 
Beitostølen fra tradisjonell COAX-kabel til moderne fiberbredbånd. 

• Mer eller mindre uendelig kapasitet 

• Hastigheten er symmetrisk – like raskt opp som ned 

• Tilgang til Altibox sine underholdningstjenester

• Oppgraderer til fiber uten ekstra kostnader eller egeninnsats

• Det er etablerte røranlegg i mange av hytteområdene på Beitostølen. 
Dette betyr så få naturinngrep og så lite graving som mulig



8 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

• Spesielt hindre utbygging av hytteområder i LNFR- og myrområder

• Sikre en tydeligere fjellgrenseavklaring



IV Regnskap 2021

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                   



IV Balanse pr 31.12.2021

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              



Beitostølen Hytteforening

IV Regnskap og Balanse 
Revisjonsberetning
Jeg har revidert foreningen Beitostølen Hytteforenings regnskap for 2021.

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

forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling pr. 31.12.2021, 

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

regnskapslovens regler for god regnskapsskikk i Norge.

Eiksmarka, 3. februar 2022

Anne-Marie Hokholt

Forslag til vedtak 
• Årsmøtet tar til etterretning Årsberetningen for 2021-2022  

•  Årsmøtet godkjenner Regnskap for 2021

• Årsmøtet godkjenner Budsjett for 2023



V Medlemskontingent

Forslag til vedtak:
Medlemskontingent for 2023 fastsettes til kr 100.-

VI Vedtak

Fra Stakkstølie Nord Hytteforening:.

Vi ber om et vedtak om at det skal søkes til de rette instansene om å få redusert 
hastigheten på strekningen fra Beitostølen Sentrum til Garli.



Begrunnelse for vedtak

Nedjustering av hastighet på RV 51 fra Beitostølen sentrum til Garli

Denne saken har vi fremmet tidligere, men det ble den gang avvist å gjøre noen endringer fra dagens 80 km/t. Vi mener imidlertid det siden den gangen har blitt vesentlige 
endringer i forutsetningene som gir en økt risiko for trafikkuhell. Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør derfor dette søkes om på nytt.

Antall hytter som har tilkjørsel på denne strekningen har økt med flere hundre.

Trafikken på Rv 51 har økt dramatisk.

Det er etablert 2 miljøstasjoner på strekningen.

Fra alle de nye hyttefeltene må man krysse RV51 for å komme inn på gangveien som går parallelt med veien. Gangveien er mye brukt både som turvei og for å gå ned til 
sentrum.

Kryssene hvor Berganåvegen og Markahøvdvegen kommer inn på RV51 er dessuten der de to miljøstasjonene på strekningen er plassert. Miljøstasjonene brukes av alle 
hyttefeltene på begge sider av vegen. Disse kryssene oppleves som trafikkfeller med 3 veier som møtes og sammen er ganske uoversiktlige. Er man på miljøstasjonen må 
man passe seg for trafikken på RV51 som kommer dundrende, samtidig må man være oppmerksom på trafikk fra hyttefeltene som kommer opp en bakke og er ganske 
uoversiktlig.

Trafikken på Rv51 har økt kraftig, både av privatbiler, bobiler og tungtransporter. Spesielt er tungtransporter og busser ganske skremmende når de kommer i 80 - 90 km/t 
nedover og passerer hytteveiene som kommer inn fra begge sider.

Til tross for at det er en gangvei på strekningen, brukes veibanen også av både syklister og rulleskiløpere og spesielt av barn og unge.

Det totale trafikkbildet er til tider ganske uoversiktlig og trafikkfarlig. Det er trolig kun snakk om tid før det skjer en alvorlig ulykke på strekningen.

På grunn av de mange dødsulykkene vi har på veiene i Norge diskuteres jo nå også om den generelle hastigheten på landeveier skal settes fra 80 til 70 km/t. Det er hevet 
over enhver tvil om at hastighet er et viktig moment når trafikksikkerhet vurderes. Med de trafikkutfordringene vi har på denne strekningen er det veldig relevant å få 
redusert hastigheten til 50 eller 60 km/t. Det er mange strekninger langs RV51 som har vesentlig mindre trafikk av og på veien som allerede har 60 km/t.



VI Vedtak (forts.)

Søknad til Statens Vegvesen og Innlandet Fylkeskommune sendt 2.8.22

Redusert hastigheten på strekningen fra Beitostølen Sentrum til Garli.

Svar 4.8.22 fra Innlandet Fylkeskommune:

• Dette er nyttig informasjon for oss. 

• Nå er vi kjent med utfordringer som oppleves i områdene tilknyttet 

flere av turist og utfartsområdene våre, herunder Beitostølen. 

• Vi vil foreta en helhetlig gjennomgang av alle våre fylkesveger for å få 

riktige fartsgrenser på hele fylkesvegnettet. 

• Alle henvendelser vi får om fartsgrenser blir tatt vare på og vil bli 

brukt i dette arbeidet. Dette arbeidet vil ta tid ettersom 

fylkesvegnettet er på nær 7.000 kilometer. 

• Det kan derfor ta noe tid før vi har sett på fartsgrensen på din veg.



VII Valg  av styret

Innstilling fra valgkomiteen 

Valg av styremedlemmer Periode Forslag Ny periode

Knut Sem   Medlem 2020-2022 gjenvalg 2022-2024

Thomas Engen Medlem 2022-2022 gjenvalg 2022-2024

Grete M. Weea Medlem 2020-2022 slutter

Bernhard Mellbye Medlem Ny 2022-2024

Jan Bjerk Medlem Ny 2022-2024



VII Valg 

Valgkomiteen innstiller også til medlemmer av valgkomiteen

Valg på medlemmer i Valgkomiteen: Periode Forslag Ny periode

Tor Hannibal Fossum  Leder  2020-2022 gjenvalg 2022-2024

Hans Petter Fernander Medlem   2020-2022 gjenvalg 2022-2024

Nils Herman Hornnæss Medlem 2020-2022 gjenvalg 2022-2023

Revisor

Gjenvalg av Anne-Marie Hokholt



Beitostølen Hytteforening

Takk for oppmøte

Øystre Slidre kommune - Visjon: Rein naturglede

Bjarne Budal (A) leder i Beitostølen Utvikling AS 

og medlem av Formannskapet og Kommunstyret: 

«Beitostølen anno 2033 –

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


