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Referat fra styremøte i Aurdalsåsen hytteforening den 26.03.03. 
 
Tilstede: Marianne Furru, Steinar Harstad, Helge Hveem, Anne Helene Jahren, Georg 
Peterson, Roar Svartdal, Bjørn Hanssen. 
Fraværende: Fredrik Langballe. Referent: Bjørn Hanssen 
 
Sak 1 Kommunedelplan. 
Grovskisse til kommunedelplan skal diskuteres i formannskapet i morgen den 27.03.  
Det er en avtale om et etterfølgende møte med AHF. Steinar tar kontakt med kommunen for 
å beramme et sådant møte. Fra AHF deltar Helge, Roar og evt. Fredrik. 
Etter møtet med AHF har kommunen varslet at den vil holde et åpent møte. Steinar sjekker 
når kommunen tenker å avholde dette møtet slik at foreningen kan være forberedt.  
 
Sak 2 Danebu Skitrekk 
Det forlyder at det er planer om å nedlegge evt. flytte Danebu skitrekk. Steinar tar kontakt 
med Danebu for å innhente informasjon. 
 
Sak 3 Freningen vannverk 
Saken er i departementet. NVE har i sin innstilling til deptet fastholdt sin avgjørelse i  
konsesjonssaken. Som kjent går den ut på at NVE mener at det kan gis konsesjon til å tappe 
ned Freningen max. 15 cm. om sommeren og 45 cm. om vinteren, på nærmere angitte 
betingelser. Det er ikke avgjort om det blir behov for ekspropriasjon. Det er flere som har 
klaget til deptet. Innenfor rammen av foreningen foreligger klage fra Freningen Velforening 
og fra Kari Heftye Skollerud og Bjørn Hanssen. Disse vil vurdere om NVE har fått meg seg 
alle relevante momenter i sin innstilling eller om det er grunnlag for å sende inn 
tilleggsopplysninger direkte til departementet.  
Saksbehandler i deptet er Kathrine Brekke, tlf 22246342. Usikkerheten knytter seg særlig til 
hvor mye vann som kan tappes fra Freningen uten at det blir til ulempe for den allmenne 
bruken av dette naturområdet. Det synes åpenbart at det er en forutsetning at Danebu skal 
knyttes til et evt. fremtidig vannverk. Men det er usikkert hvor mange hytter som tenkes 
tilknyttet. Dette bør den kommende kommunedelplanen gi svar på. Det er nylig opplyst i 
avisen Valdres at kommunen (som allerede gjennom dispensasjon har gitt tillatelse til å 
forsyne 19 hytter i Aasrudvardinfeltet med vann fra borrehull )  har gitt tilsvarende tillatelse til 
ytterligere 19 hytter. Dette har skjedd på tross av at kommunen har uttalt at det ikke vil bli gitt 
tillatelse til ytterligere hyttebygging med høystandardhytter før kommunedelplanen foreligger.  
Hvis mange hytter får vann fra egne kilder, blir behovet for vann fra Freningen tilsvarende 
mindre. 
 
Sak 4 Løypelaget 
Roar har fremskaffet et budsjett for 2002/2002, men ikke noe regnskap. Løypenettet  
har hittil i vinter vært meget godt.  AHF ønsker å støtte løypelaget, men det er p.t. ikke 
aktuelt for foreningen å bidra med penger via kontingenten. Det ble diskutert om 
Danebuvegen kunne støtte løypelaget økonomisk via inntekter fra bompengene. Dette må 
Danebuvegens styre vurdere, i forhold til lokale ønsker og i forhold til lovgivningen. AHF kan i 
sine utsendelser oppfordre medlemmene til å støtte løypelaget og evt. informere om 
bankgironummer. Løypelaget bør selv formulere en henvendelse til AHF`s medlemmer som 
vi kan sende ut. Roar kontakter løypelaget med henblikk på dette. 
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Sak 5 Nye medlemmer/kontingent. 
Kontingenten er pt. Kr. 25 pr. pers. for de som er medlemmer via sine lokale 
veilag/velforeninger og kr. 100 for personlige medlemmer. Det er kommet nye innmeldinger 
og kontingentinnbetalinger i den senere tid.  Årsmøtet som skal avholdes lørdag den 7. juni 
kl. 14 på Danebu skal fastsette kontingenten for 2003. De som i inneværende år allerede har 
innbetalt kontingent anses å ha innbetalt kontingent for 2003 selv om årsmøtet vedtar en 
høyere kontingent. 
 
Sak 6 Grunneierlaget 
Det er valgt nytt styre for Grunneierlaget. Det er: Erik Onstad, formann. Åge Martinsen,  
viseformann. Sigurd Onstad, kasserer. Knut Harald Onstad, styremedlem. Det er usikkert 
hvordan dette styret stiller seg til kommunedelplanen. ( Referenten har i dag snakket med 
formannen i Grunneierlaget, Erik Onstad. Han opplyste at styret i Aurdal Østås sameie og 
Grunneierlagets styre har sendt et felles brev til kommunen hvor de argumenterer mot en 
utbygging i Storstøllia og i stedet ønsker en fortetning i eksisterende hytteområde rundt 
alpinanlegget. Det kan m.a.o. tenkes at Grunneierlaget og AHF her har felles interesser. ) 
 
Sak 7 Neste styremøte 
Torsdag den 08.05. kl. 1830 hos Steinar Harstad, Labben 13. 
 
Sak 8 
Til det kommende årsmøte stiller ikke Steinar til gjenvalg som formann. Styret må arbeide for 
å finne egnet kandidat. 
 
Tilføyelse 
Formannskapet har behandlet en grovskisse til kommunedelplan og fattet vedtak som tillater 
en utbygging av Storstøllia. Dette er mot foreningens ønsker. Som anført under sak 6 
ovenfor, har formannen for grunneierlaget opplyst at de har levert inn protest på denne 
utbygging. Foreningen bør samarbeide med de aktører som deler vårt syn i denne sak. 
Kommunen har berammet et åpent møte om kommunedelplanen på Aurdal skole mandag 
den 14.april kl. 19. Foreningen v/ Helge søker å få et møte med kommunen i forkant, slik vi 
er blitt forespeilet. 
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