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Protokoll fra årsmøte den 7. oktober 2021i Aurdalsåsen Hytteforening  

 

1. Konstituering. 

Styrets leder Nils Vogt åpnet møtet. Innkallingen ble godkjent og Nils Vogt ble valgt 

som ordstyrer. 

Det var seks personlige medlemmer og 37 fra 10 vel og veilag til stede på Danebu. 

Totalt var det 43 personer til stede på årsmøtet.  

2. Frenningen Vannverk. 

Einar Holmefjord, styreleder i Frenningen Vannverk orienterte om status. På grunn av 

utfordringer med høyt humusinnhold i vannet er det installert et nytt filter og det er 

behov for en gjennomspyling av ledningsnettet i løpet av høsten. Det er pågående 

forhandlinger med Nord-Aurdal kommune om at kommunen skal overta Frenningen 

Vannverk.  

3. Aurdal og Kruk Løypelag 

Styreleder Jørgen Larssen orienterte om driften og om nye løyper som kommer i 

løpet av vinteren og om de mer langsiktige planene. Han opplyste at tilslutningen til 

Løypelaget er god blant våre medlemmer.  

4. Årsberetning og regnskap for 2020 

Årsmøtet godkjente den utsendte årsberetning for Aurdalsåsen Hytteforening samt 

det utsendte regnskapet for Aurdalsåsen Hytteforening.  

5. Valg. 

Styrets leder Nils Vogt sa seg villig til gjenvalg og ble valgt med akklamasjon.  

Alle de andre styremedlemmene, Kjetil Foyn, Haakon Thaulow, Trond Bjerknes, Johan 

Mohn og Trude Nytrøen Pedersen, var også ville til gjenvalg og ble valgt med 

akklamasjon av forsamlingen. Varamedlem Jens Bull og revisor Trond Stang ble også 

gjenvalgt.  

6. Lysforurensning på Aurdalsåsen. 

Nils Vogt orienterte om reglene for utvendig belysning som er en del av kommunale 

Regulerings bestemmelsene for de enkelte områdene på åsen. I de siste 10-15 år har 

Nord-Aurdal kommune inntatt regler for utvendig belysning på hytter.   

  Reguleringsbestemmelser for Rudstølen 

  Utebelysning er ikke tillatt, unntatt funksjonell inngangsbelysning. Ingen emitterende 

(lysende) overflater skal synes. Lyskilder skal avblendes nedover av en reflektor eller 

av selve armaturen som må bestå av et opakt materiale (ikke transparent).  

  Reguleringsbestemmelser fra Storstøllie, 

  Det er tillatt med funksjonell inngangsbelysning. Ingen emitterende (lysende) 

overflate skal synes. Lyskilden skal avblendes nedover av en reflektor eller av selve 

armaturen som da må bestå av et opakt (ikke transparent) materiale. Som styring av 

utelys skal en bruke timer, ikke bevegelsessensor. For belysning av annet enn 

funksjonell inngangsbelysning kreves søknad om byggetillatelse. 
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Det viser seg at det er svært mange som ikke etterlever de reglene som gjelder når 

det gjelder bruk av utvendig belysning. Kommunen følger heller ikke opp at 

regelverket etterleves. Styret i AHF v/Nils Vogt anmodet hytteeierne på Aurdalsåsen 

til å etterleve de regler som finnes om utvendig belysning i 

reguleringsbestemmelsene. Styret vil anmode alle hytteeierne på Aurdalsåsen å 

begrense bruken av utvendig lys til slik reglene har utviklet seg de siste 15 årene.  

7. Rudstølvegen. 

Nils Vogt orienterte om følgende sak: 

I henhold til Reguleringsplanen for Rudstølen hyttefelt så skal utbygger ferdigstille 

Rudstølvegen fra krysset med Kjeringriset til Lomtjednet. I de 15 årene som har gått 

siden reguleringsplanen kom har denne veistubben fungert som turvei på sommeren 

og som skiløype på vinteren. Løypa blir preppet av Løypelaget. Dette er en viktig 

skiløype for hyttebeboerne på hele åsen.  

Styret har tilskrevet kommunen for å få til en reguleringsendring til at denne delen av 

Rudstølvegen blir regulert til skiløype/turvei. Kommunen har avslått vår anmodning.  

Styret fikk årsmøtets tilslutning til at vi arbeider videre for å få en omregulering av en 

del av Rudstølvegen til skiløype/turvei. Grunneier har ikke motforestillinger til dette.  

8. Danebu Panorama. 

Årsmøtet har blitt oppfordret av Harald Andresen til å ta opp reguleringsplanen til 

Danebu Panorama. Han etterlyste et sterkere engasjement fra foreningens side. Han 

var ikke til stede på møtet. Nils Vogt redegjorde hva styrets så langt har gjort; Brev til 

Nord-Aurdal kommune om å midlertidig stoppe med nye reguleringsplaner inntil man 

har rullert arealplanen til Aurdalsåsen, høringsbrev til kommunen om at de planlagte 

høydene på leilighetsbyggene er for høye samt at man må respektere LNF områder.  

Årsmøtet ba om et sterkere engasjement mot utbyggingsplanene fra styrets side.  

9. Veier på Aurdalsåsen. 

Trond Ahlquist - styremedlem i Aurdalstoppen fjellgrend hytteforening, ønsker en 

orientering om vei-saken og evt. utvikling i eiersituasjonen og fordelingsnøkler på 

fellesveiene. Det har jo vært en del diskusjoner de senere år om vedlikehold, 

asfaltering og eierstruktur.Det ble svart fra styret at det dessverre ikke skjer så 

meget, men at styremedlemmet Trond Bjerknes skal ta et initiativ vis-a-vis grunneiere 

og andre interessenter for å få avklart ansvarsforhold og plikter til vedlikehold. 

10. Rullering av arealplanen for Aurdalsåsen. 

Nord-Aurdal kommune skal ha en rullering av sine kommunedelplaner, først 

samfunnsdelen og deretter arealdelen for Leira/Fagernes området. Deretter kommer 

arealdelen for Aurdalsåsen i 2022/23. AHF har flere ganger anmodet om at man 

avventer med å regulere flere arealer til hyttebygging inntil en ny arealplan for 

Aurdalsåsen foreligger. Dette er avslått av kommunen. Kommunen har informert om 

at det er per juli 9.6.2021 er 291 ferdigregulerte tomter på åsen. I tillegg kommer ikke 

ferdigregulerte tomter innen kommuneplanen og enkeltstående allerede utskilte 

tomter.  Den totale tomtereserven er stipulert av kommunen til ca 500-600 

tomter. Styret vil gjerne ha innspill fra medlemmene på hvorledes de ønsker 
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utviklingen skal skje, kommunedirektøren ser for seg at Aurdalsåsen fortsatt skal 

være et satsningsområde for turisme/hyttebygging.  

Styremedlem Haakon Thaulow informerte om at styret vil utarbeide et notat om 

saken, hvordan styret ser at utviklingen på Aurdalsåsen skal skje innen neste 

årsmøte, påsken 2022, og det vil bli distribuert til medlemmene i god tid før møtet.  

 

 

 

 


