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Freningen Vannverk AS – klage over tillatelse til vannuttak gitt av NVE 09.07.02 
 
På vegne av Aurdalsåsen Hytteforening ankes NVEs vedtak om tillatelse til nedtapping av 
Freningen og dermed bygging av vannverk.  Hytteforeningen ble stiftet 22.06.02 som et 
overordnet organ for vel- og veiforeninger, samt private hytteeiere som tilhører området. 
Foreningens formål er å verne om og fremme medlemsforeningens felles interesser knyttet til 
forhold i området så som infrastruktur (vei, vann og kloakk), løyper og turiststier, og planer 
vedrørende arealdisponering, natur- og miljøvern. 
 
Nord-Aurdal kommune arbeider med en kommunedelplan for Aurdalsåsen, og foreningen 
engasjerer seg som høringsinstans og påvirker i dette arbeidet.  Aurdalsåsen er utpekt som ett 
av to hovedsatsingsområder for turisme i området. 
 
Varig og fremtidig sikker vannforsyning er et vesentlig element i kommunedelplanen.  Dette 
er spesielt viktig med tanke på den utbyggingstakt som planlegges – ca 1300 hytter samt 500 
hotell-/overnattingssenger.  Dvs forsyning til omlag 6000 personer; et antall på størrelse med 
Fagernes. 
 
I 1996 gjorde kommunen en  politisk beslutning om å velge Freningen som vannkilde etter at 
man valgte bort/ikke ønsket lokale brønner/vannverk i området.  Samtidig ekskluderte man 
den sikreste vannkilden - Aurdalsfjorden - primært hevdet av kostnadsmessige årsaker. 
 
Freningvegen Velforening, som er et viktig medlem i Aurdalsåsen Hytteforening, har selv 
anket NVE´s vedtak.  Hytteforeningen stiller seg helt bak denne anke, og de argumenter som 
fremsettes. 
 
Siden Nord-Aurdal kommune er interessent i det privat planlagte vannverket - dels av 
driftsmessige, dels av finansielle årsaker - og dessuten vår forenings "motpart" i diskusjonen 
om kommunedelplanen, vil vi ut over Freningvegen Velforenings argumentasjon komme med 
noen ytterligere merknader.  Disse fordi NVE i sin begrunnelse ikke har drøftet, eller 
muligens ikke har vært kjent med de. 
 
Kommunestyret i Nord-Aurdal kommune har våren 2001 vedtatt: 
 
1. Videre større utbygginger på Aurdalsåsen skal ikke finne sted før  problemene omkring 

sikring av varig, tilfredsstillende vannforsyning er løst.  



  
På grunn av at saken omkring løsning av vannverksproblematikken for utbyggerne har 
trukket lenger ut en forventet, har kommunen likevel gitt en større utbygger og interessent i 
vannverket, dispensasjon til å bore etter vann til 19 hytter.  En forutsetning for utbygging av 
det aktuelle feltet var at tilfredsstillende vannforsyning fra et felles vannverk skulle være på 
plass. 
 
Kommunestyret har vedtatt: 
 
2. at i forbindelse med beslutningen om at kommunen skal  være interessent i vannverket, 

krevd at det fullt ut skal være verifisert at Freningen oppfyller de betingelser anført i pkt. 
1 ( herunder selvfølgelig løsning av det privatrettslige og evt. ekspropriasjon). 

 
NVE hevder selv i sin  drøfting at de angitte beregninger i konsesjonssøknaden er beheftet 
med stor usikkerhet; faktiske målinger foretatt over tid av vannets ulike dybdekurver og 
avrenning til Freningbekken foreligger ikke.  NVE tar heller ikke stilling til om den godkjente 
nedtapping er tilstrekkelig for å oppfylle de krav kommunestyrets nevnte pkt. 1 krever. 
 
Vi vil anta, at hvis NVE hadde tatt med de nevnte politiske vedtak som er fattet, sett opp mot 
de fordeler/ulemper av almen interesse man har drøftet, ville sannsynligvis vannressurslovens 
§ 8 kommet til anvendelse.  Tillatelse til vannuttak - og dermed klarsignal for bygging av 
vannverk – ville ikke vært gitt. 
 
Fordi vannforsyning er en vesentlig del av kommunedelplanen, må andre relevante vannkilder 
til varig vannforsyning vurderes; praktisk og økonomisk.  Alternativt at alle forhold omkring 
Freningen, ressurs-, privat-, natur- og det fritidsmessige er avklart og vedtatt politisk. 
 
Vi anmoder derfor Departementet til å omgjøre NVE´s vedtak. 
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