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Anmodning om å gis rett til å uttale seg vedrørende utbyggingsplaner for Aurdalsåsen 
 
Undertegnede representerer vel- og veiforeninger i ulike felt i området Aurdalsåsen.  
 
Vi er gjennom aviser og offentlige møter gjort kjent med at kommunen har konkrete planer 
for utbygging av Freningen til vannverk og planer om en vesentlig utbygging i antallet hytter i 
området. Disse forhold henger åpenbart nært sammen. Når det nå er på det rene at 
vannverksplanen vil bli gjenstand for konsesjonsbehandling, bør vi få anledning til å uttale 
oss om planen innen høringsfristen. Dette er rimelig ut fra lovens intensjoner og det faktum at 
det er vi som skal betjenes av et eventuelt kommunalt vannverk. 
 
De antydninger som er gitt om en utbygging i Aurdalsåsen fra dagens 400 til kanskje 1300 
hytter vil berører turområder, trafikkbildet, infrastruktur og medføre naturinngrep både i 
utbyggingsperioden og permanent. Såvidt vi vet har kommunen ikke gitt uttrykk for at den 
anser hytteeierne i området som høringsinstans eller i det hele part i saken. Etter plan- og 
bygningsloven må det være helt klart at vi direkte og indirekte berøres i en grad som tilsier at 
vi får uttale oss om de videre utbyggingsplaner.  
 
I stedet for å legge opp til det som synes å være en etappevis utbygging med uoversiktlige 
konsekvenser, bør kommunen etter vårt syn legge fram en samlet plan, gjerne en Masterplan, 
for området. Den bør inneholde ulike alternativer med hensyn til utbyggings-retning og –grad. 
Dette vil gi både kommunens innbyggere såvel som vi som er hytteeiere og de nærmeste 
brukere av området, mulighet til å delta i beslutningsprosessen. Det vil også gi oss alle reelle 
valgmuligheter. 
 
Ved siden av at lovens intensjoner tilsier at hytteeierne blir invitert til å ta del i 
beslutningsprosessen, bør kommunen innse at vi som hytteeiere legger ned betydelige beløp i 
form av kjøp av varer og tjenester i kommunen. De positive bidrag vi dermed gir til 
kommunens økonomi, bør være nok en grunn til at kommunen tar våre interesser i saken 
alvorlig. Dette er desto mer åpenbart ettersom det såvidt vi forstår er kommunens intensjon at 
vi som hytteeiere skal bidra vesentlig til å finansiere utbyggingen. 
 
Representanter for flere grupper av hytteeiere vil ventelig slutte seg til dette skriv i løpet av 
kort tid. 
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