
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 31.05.2007 
 
Til stede: E.Hestnes, F.K.Aamodt, T.Kallestad, K.Nes (red. AHF-nettsted), C.Berggrav, 
  T.Fredrikson, E.K.Eckbo, K.Grøstad 
 
Kopi:  P.Graff-Wang, E.Akre  
 
Tid og sted: Sognsveien 72 kl. 20.00 
 
Neste møte: Tirsdag 26.06 kl. 20.00 (hvis behov) 
  Tirsdag 28.08 kl. 20.00  
  
 
1) Møtereferat   
Referat fra styremøtet 08.05.07 ble vedtatt med kun en korreksjon av dato for neste møte.  
Referatet fra vel/veilagsmøtet 02.05.07 ble vedtatt i sin helhet.   
Begge referatene blir nå lagt ut på nettsiden.  
 
2) Eiendomsskatt 
Kommunestyret i Nord-Aurdal har vedtatt eiendomsskatt fra 2008 for hele kommunen.  
Grunnlaget for beregning av eiendomsskatt vil sannsynligvis bli basert på størrelsen på 
hytta/huset.  Det vil visstnok også bli definert sonefaktorer avhengig av hvor sentralt/attraktivt 
området er, samt et bunnfradrag.  Begge disse faktorene er i dag ukjente. 
 
Hvordan kan AHF bidra til at ulempene skal bli minst mulige for våre medlemmer?  AHF har 
muntlig gitt uttrykk for at vi er imot eiendomsskatt. AHF vil fortsette dialogen med 
kommunen, både i forhold til tidspunkter for beslutninger og hva som skal besluttes.  Ansvar: 
Finn Kristian Aamodt.    
 
AHF vil også følge med på hva kommunene rundt om foretar seg, samt hvordan 
beslutningsprosessen i kommuner som innfører/har innført eiendomsskatt har foregått. 
 
Det informeres om at AHF jobber med eiendomsskatten i brevet om medlemsskap til 
vel/veiforeninger/medlemmer.  Vi oppfordrer alle til å støtte opp om aksjonen ”nei til 
eiendomsskatt” ved å undertegne på et opprop på nettsiden: www.eiendomsskatt.net. 
 
 
3) Reguleringsplaner og løypeproblematikk i Danebuområdet 
Det har vært flere reguleringsplaner på høring siden påske.  Det er sendt innspill til noen. 
Reguleringsplanene for Danebu - Frenningen og for Storstøllia – er kommentert med tanke på 
å få regulert inn planfrie krysninger (løype/hovedveger) innen disse planområdene.  Den 
regulerte planfrie kryssingen av Danebuvegen ved Freningbekken er et resultat av tidligere 
innspill ved AHF  
 
Aktuell bredde og høyde på en kulvert er i samråd med F. Synstelien anslått til hhv. 6-8 meter 
og 4 meter. 
 



AHF’s tidligere og nå avgitte klage til Damtjednlie nedre er sammenfallende med uttalelser 
ved fylkesmannen.  Kommune og utbygger har ikke tatt hensyn til disse uttalelsene. 
 
Erik H. og Erik A. følger opp sakene som gjelder løypeløsninger i Danebuområdet mot 
kommunen og utbyggerne Akervold og Danebu samt fylkesmannen. 
 
4) Nord- Aurdal kommune 
Se saken over. 
 
 
5) AHF’s nettside  
Knut Nes presenterte den nye nettsiden for AHF og den ble enstemming godkjent.  Vel og 
veiforeninger har mottatt et tilbud fra Kreativ Strek på etablering av nettsider. Informasjonen 
ligger på www.aurdalsåsen.no.  Knut vil undersøke driftskostnadene for vår nettside pr. i dag 
og sjekke med Kreativ Strek hva det koster å legge AHF’s side under Portalen for 
Aurdalsåsen. 
 
 
6) www.aurdalsåsen.no 
De vel/veiforeninger som oppretter nettside anbefales å legge ut navn, adresser og 
telefonnumre til kontaktpersoner på sin egen side.  AHF mener at personopplysninger som 
legges på portalen www.aurdalsåsen.no må klareres med hver enkelt person. 
 
 
7) Medlemsbetaling 2007 og medlemsverving 
Erik H. og Tone F. sørger for utsendelse av medlemsbrev. 
 
 
8) Danebuveien 
Det er mye klager på støv og ille kjøring fra Damtjern og forbi Ravangenområdet. 
Når veien blir asfaltert opp til Danebu i august vil det sannsynligvis komme fartsdumper. 
 
 
 
 
 
Hagan 31.05.07 
 
 
Kristin Grøstad 
 


