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Arealdelen til kommundelplan 2014 – 2024
Vi viser til vårt høringsnotat ved første høring, datert 23.11.2010. Når vi nå leser igjennom
resultatet som foreligger i 3. gangs høring, kan vi kort registrere at lite har skjedd i den skriftlige
delen av kommundelplanen.
Vi repeterer konklusjonen fra vårt notat fra 2010:
Vi i AHF ønsker en offensiv NAK som også ønsker å være et tydelig vertskap for
fritidsboligbrukerne, og som lar dette fremkomme gjennom uttrykte prinsipper og
delmål (sammen med øvrige prisverdige mål) i sine planer og budsjetter - inkludert
denne arealplanen. Og ikke bare gjennom økning i eiendomsskatten – det blir
liksom litt fantasiløst.
AHF har selv ønsket å bidra i denne prosessen, og dette arbeidet har resultert i det brede
engasjementet som hytteinnbyggerne i hele Valdres nå viser.
Vi opplever at NAK ønsker vårt engasjement velkommen, blant annet ved å åpne for
regelmessige møter mellom hytteeierne (foreløpig ved oss i AHF) og formannskapet. Dette er vi
meget takknemlig for, og vi har derfor imøtesett resultatet av den reviderte kommundelplanen
med forventing om at noe av denne samforståelsen nå ville være bygget inn. Men så er altså
ikke tilfelle. Utkastet fra 2010 står reelt sett uforandret på de områdene som er viktige for oss
hytteinnbyggere.
I denne forbindelse er det også på sin plass å minne om resultatet av Kommundelplan for kultur,
idrett og friluftsliv 2013-2024. Den ble vedtatt uten at hytteinnbyggernes høringsinnspill ble
hensyntatt, slik at ansvaret for løyper, sykkelruter og stier ikke ble inkludert i NAKs planverk.
Vi minner også om VNKs visjon om at Valdres skal være den beste hyttedestinasjonen i Norge.
NAK som største hyttekommune i regionen burde vel fremstå som en eksponent for denne
visjonen og ta konsekvenser av den i sitt planverk. Utover prioritering av plasseringen av nye
hyttetomter, er det i det foreliggende forslag til kommundelplan liten erkjennelse av hva som
skal til for å realisere vertskapsrollen for hytteinnbyggerne frem mot 2024.
NAK må selvsagt oppfylle de krav som settes til utformingen av planverket fra sentralt hold. Men
AHF mener det likevel må være mulig å tydeliggjøre det vi opplever som NAKs positive holdning
til å inkludere hyttefolket også i NAKs planarbeide.
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