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Til alle som benytter stier og skiløyper  
på Holsåsen  
 
Vintersesongen 2022-2023 er i gang, og mange av dere har allerede lagt bak dere flere skiturer i de 
flotte skiløypene på Holsåsen. Holsåsen Sti- og Løypenemnd (HSL) har ambisjoner om å levere 
skiløyper av høy standard gjennom hele sesongen. På sommerstid har Holsåsen en rekke fine turstier 
som er merket med nye skilt, og nye klopper er bygget. Men verken nye skilt eller flotte skiløyper 
kommer av seg selv. Turskilt og preparering av skiløyper koster veldig mye, men gjøres mulig på 
grunn av gode tilskudd fra Hol kommune, frivillige bidrag fra hytteeiere og fastboende, samt 
reklameinntekter fra infotavle og hjemmeside.  
 
Fra 2016 innførte Hol kommune eiendomsskatt på alle hus og hytter, og vedtok samtidig at 40% av 
denne skulle brukes til å opprettholde en god standard på stier og skiløyper i kommunen. De siste 
årene er økonomien i Hol kommune blitt kraftig svekket av ulike grunner. Kommunestyret har siden 
opphevet vedtaket om bidrag til sti og løyper fra eiendomsskatten, men det er fortsatt politisk vilje 
til å prioritere dette formålet. I denne situasjonen, hvor tilskudd til skiløyper ikke er en lovpålagt 
ytelse for kommunen, hefter det stor usikkerhet om størrelsen på tilskuddet fra kommunen til stier 
og løyper i årene som kommer. For at vi fortsatt skal kunne tilby ønsket standard og frekvens på 
løypekjøringen på Holsåsen, er vi helt avhengig av at vi klarer å få flere hytteeiere og fastboende til å 
betale frivillige bidrag.  
 
HSL er kjent med at flere av hytteeierne som har kjøpt hyttetomt de siste årene, har kjøpekontrakter 
der «kjøper er forpliktet til å betale et årlig bidrag til preparering av skiløyper og vedlikehold av stier 
m.m. etter at hytten er bygget med tilsvarende beløp som andre hytter i området, p.t. 1000 kr per 
år». HSL forvalter dette arbeidet og betaling gjøres derfor direkte til HSL. Det forventes at alle som er 
omfattet av denne betalingsplikten betaler iht avtale.  
 
HSL har satt bidraget i 2023 til kr 1000,- 
 
HSL oppfordrer også fastboende og øvrige hytteeiere til å betale kr. 1000. Alle bidrag er svært 
kjærkomne.  
 

Bidrag betales til kto.nr. 2333.33.12220  
Merkes: Bidrag HSL 2023, «Navn», «Hytte adresse» (ev. Adresse fastboende)  

 
Betalingsfrist: 9. februar 2023 
 
Vi ser frem til et fint år i 2023 med mange flotte turer i stier og løyper på Holsåsen.  
 
Hol, januar 2023 
Med vennlig hilsen  
Holsåsen Sti- og Løypenemnd  
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