
Styrereferat 22/8 2005 
År 2005, den 22. august, ble det avholdt styremøte i Aurdalsåsen hytteeierforening (AHF) hos 
Nils J. Sejersted, Abbedikollen 27, 0280 Oslo 
 
Tilstede: 
 
Samtlige styremedlemmer, dvs. Helge Hveem (formann), Georg Peterson, Gunhild Akervold 
Dalen, Nils J. Sejersted, Ole Feet, Erik Hestnes og Roar Svartdahl,. samt varamedlem Erik 
Akre. Varamedlem Einar Kilde hadde forfall. 
 
Møtet var innkalt pr- e-mail 08.08.05 fra formannen. Ingen hadde noen bemerkninger til 
innkallelsen eller forslaget til dagsorden. 
 
Referatene fra styremøtene 22.02 og 11.05.05 ble godkjent. Ingen hadde noen kommentarer. 
 
Man behandlet ellers følgende saker: 
1 
Danebuvegen 
 
Formannen refererte fra kontakten med Vegstyret for Danebuvegen. Han viste til AHF’s brev 
til Vegstyret av 20.04.05, samt til Vegstyrets svar av 23.04.05. Det hadde senere vært diverse 
kontakter mellom formannen og formannen i Vegstyret, Halvor Tangen.  
 
Man hadde drøftet spørsmålet om en representant for AHF kunne få observatørstatus i 
Vegstyret. Dette var i og for seg greit, men Tangen hadde pekt på han i og for seg var 
representant for hytteeierene. 
 
Tangen hadde ellers pekt på at planene for utbygging av Danebuvegen var stilt i bero, og at 
vedlikehold av det eksisterende var prioritert.  
 
Mht. spørsmålet om et tillegg til bomavgiften øremerket som bidrag til løypelaget, var Tangen 
lite innstilt på dette. Hensynet til næringsdrivende og håndtverkere veiet tungt.  
 
Styret tok redegjørelsen til orientering. Formannen og NJS fortsetter kontakten med 
Vegstyret. 
 
2 
 
Containerplasser 
 
Styret var enig i at AHF burde gå inn for to oppstillingsplasser for søppelcontainere, ett ved 
den nåværende plass ved Damtjern, og ett ved Danebu. I tillegg kan man selvsagt ha en 
containerplass lenger ned mot dalen, for eksempel ved den gamle bomstasjonen. 
 
Saken ble grundig diskutert, og det fremkom mange synspunkter. Styret sluttet seg imidlertid 
enstemmig til ovennenvte.  
 
Saken håndteres av Ole Rosendal i VKR. Formannen sender brev til VKR om AHF’s 
standpunkt, med kopi til Vegstyret. 



 
3 
 
Postkasser 
 
Formannen refererte fra kontakten med Posten Fagernes, og la frem kopi av brev 16.08.05 fra 
AHF til Posten Fagernes. Det er god kontakt med Posten, og arbeidet med bedre postfordeling 
er i god gjenge. 
 
Styret besluttet å bevilge kr. 3000.- for i alt 6 postkasser inkl. stativ. 
 
4. 
 
Dugnad 
 
Formannen refererte til planene om dugnad for rydding, kvisting av løyper mv.  
Styret besluttet at lørdag 24. september og lørdag 8. oktober 2005 fastsettes som 
dugnadsdager.  
 
Aktuelle dugnadsområder er Danebuområdet og traseen mot Kruk. 
 
Ole Feet påtok seg å være dugnadsleder 24.09 i Danebuområdet, og Helge Hveem er 
dugnadsleder i samme område 08.10. 
 
Erik Hestnes påtok seg å være dugnadsleder i Kruk-traseen den 24.09. Dugnadsleder for 
samme område den 08.10 ble ikke utpekt. Styrets medlemmer ble oppfordret til å søke å finne 
en kandidat. 
 
Finn Synstelien (løypelaget) vil utarbeide nødvendig kartmateriale for dugnaden, og foreta 
nødvendig merking, kvisting mv., samt sørge for eventuelt nødvendig utstyr. Formannen 
holder kontakten til Synstelien. 
 
5. 
 
Vann 
 
Georg Peterson (GP) refererte den siste utvikling i saken vedrørende Fræningen Vannverk 
AS,  
og vannforsyningsspørsmålet i åsen generelt. 
 
AHF’s standpunkt har vært helt klart hele veien – AHF ønsker ikke vannverk i Fræningen. 
 
GP referte til søknad 18.05.05 fra Hjellnes COWI AS til NVE, og til NVE’s brev av 20.07.05 
med uttalelsesfrist til 30.09.05 vedrørende søknad om forlengelse av satt frist for igangsetting 
av arbeid. Den første tre-årsfristen for igangsetting løper ut 28.11.06. 
 
Fræningvegen har sendt inn protest.  
 
Styret besluttet at AHF ikke sender inn uttalelse i denne saken. Foreningens prinsipielle 
standpunt er som nevnt klart. 



 
Det ble for øvrig gitt en flerhet av opplysninger vedrørende vannverkssaken. Nord-Aurdal 
Kommune vil ikke engasjere seg økonomisk i Fræningen Vannverk AS, men stoppet av 
økonomiske grunner en påtenkt overtagelse av Aurdalsåsen Vannverk AS. Det hersker 
betydelig usikkerhet rundt den videre utvikling i Fræningen Vannverk AS. 
 
Det er åpenbart at det etter hvert blir mer aktuelt at vannforsyningsspørsmålet knyttes opp til 
Aurdalsåsen Vannverk AS, hvor det er god kapasitet, særlig hvis vannforsyningen kan 
suppleres med vann fra Fræningen i spesielle perioder. Mattilsynets vurdering av Aurdalsåsen 
Vannverk og de enkelte midlertidige løsninger som nå finnes er viktig. 
 
Vannforsyningsspørsmålet kommer opp til orientering på det berammede samordningsmøte 
som arrangeres i regi av Nord-Aurdal Kommune den 09.09.05, jfr. nedenfor. 
 
6. 
Informasjonsstrategi 
 
Det ble pekt på at det er viktig at AHF’s kasser til enhver tid inneholder nødvendig materiale, 
bl.a. giroer for innmelding. 
 
WEB-siden – det er her fortsatt Fredrik Langballe som står for redigeringen. Styrets 
medlemmer ble oppfordret prøve å finne en person som eventuelt kan ta over. Nils J. 
Sejersted hører med Per Raustøl, formann i Valdres Alpingrend Velforening (TB 5), om ikke 
Meland kunne overtales. 
 
Styret går inn for at det arbeides for at AHF får egen info-kasse ved bommen.  
 
7 
AHF – Informasjonsmøte for medlemmene  
 
Styret besluttet at det varslede informasjonsmøte for medlemmene søkes lagt til 08.10.05 etter 
dugnaden samme dag. Formannen reserverer lokale. 
 
I den sammenheng pekte formannen på at han tar sikte på i nær fremtid å sende ut et 
informasjonsskriv til medlemmene, hvor det også inviteres til nevnte møte.  
 
8 
Kart mv. 
 
Erik Hestnes refererte fra sitt arbeid med å frembringe et tur- og stikart for området, også med 
angivelse av kulturminner mv. I første omgang blir dette kart orientert mot skiløypenettet, 
men det er tanken også å legge inn sommerstier mv.  
 
AHF har bestilt nødvendig utgangskart. 
 
Alle oppfordres til å melde fra om kjennskap til stier el. Det tas sikte på GPS-lokalisering av 
løypenettet. Finn Synstelien er åpen for at slikt arbeid kan utføres fra løypemaskinen. 
 
Styret tok saken – som er i god fremdrift - til orientering. 
 



9 
 
Eventueltsak - bredbånd 
 
Som sak under eventuelt tok formannen opp spørsmålet om bredbåndsfremføring i åsen, som 
et eventuelt ledd i fremføring av bredbånd som nå føres oppover dalen.  
 
Styret fant det ikke aktuelt å gjøre noe mer i denne saken foreløpig. Det er uaktuelt av 
økonomiske grunner å føre bredbånd til åsen. Behovet er heller neppe så stort. 
 
 
 
 
 
 
10 
 
Samordningsmøte i regi av Nord-Aurdal Kommune fredag 9. september 2005. 
 
Nord-Aurdal Kommune har - bl.a. på AHF’s initiativ – innkalt til samordningsmøte mellom 
de forskjellige interesser i tilknytning til den pågående og fremtidige utbygging i åsen. Det 
foreligger  
skriftlig invitasjon til slikt møte fra Nord-Aurdal Kommune. 
AHF har fremhevet at det er viktig at alle utbyggingsplaner koordineres i et overordnet 
perspektiv. 
 
Møtet den 09.09 blir i denne sammenheng viktig. Styret besluttet at foreningen blir 
representert ved formannen, Erik Hestnes og Roar Svartdahl. 
 
Viktige ting vil være veistrasé-valg, parkeringsplasser, serviceanlegg mv, med særlig vekt på 
en hensiktsmessig utnyttelse og samordning av de forskjellige tiltak i ”triangel”-området, 
samt planene om utbygging i Fræningomrfådet. Aktuelle utbyggingsonråder her er Danebu I, 
Danebu II og Storstøllie. Oag Fræningområdet. Reguleringsplan for Danebu I er godkjent, og 
forslag til reguleringsplan for Storstøllie er på vei mot kommunens planutvalg for deretter å 
bli sendt ut på høring. 
 
De videre planer for Valdres Alpinanlegg bør også være et tema på samordningsmøtet 
 
Det var bred enighet i Styret om at AHF’s standpunkt vil være at de retningslinjer og 
begrensninger som ligger i den godkjente Kommunedelsplanen må være retningsgivende også 
for arbeidet med reguleringsplanene. Dispensasjoner må unngås.  
 
Formannen følger opp denne saken; først og fremst gjennom det kommende 
samordningsmøte.  
 
Det er aktuelt for AHF å avgi uttalelse når reguleringsplanen for Storstøllie og eventuelt for 
Danebu II og Fræningsområdet legges ut på høring. 
 
Ole Feet tok opp spørsmålet om utnyttelsen av områdene merket som næringsområder i 
kommunedelsplanen, og spesielt områdene E 2, E 3 og E 4. Han viste til at det her er konkret 



arbeid på gang blant grunneiere for regulering av disse områder, og hvor det etter foreløpige 
indikasjoner og beregninger foretatt av Ole Feet kan se ut som om det kan være planer om å 
bygge utleieleiligheter i 3 etasjer i disse områder - noe som ser ut til å kunne gi plass til opp til 
270 utleieleiligheter.  
 
Det var enighet i Styret om at denne utvikling må følges nøye. Det må søkes innhentet 
ytterligere informasjon på det kommende samordningsmøtet 09.09.05. AHF stiller seg noe 
urforstående til at den vedtatte kommunedelsplan gan gi rom for en så omfattende utbygging i 
områdene E 2, E 3 og E 4. 
 
11 
Nytt styremøte  
 
Det ble ikke berammet noe nytt styremøte, men det ble besluttet at det tas sikte på et nytt 
styremøte relativt raskt etter at samordningsmøtet den 09.09.05 er avholdt. Formannen tar 
nødvendig initiativ. 

 


