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Aurdalsåsen hytteforening, som nå organiserer rundt 400 hytteeiere i Aurdalsåsen, er kjent med at det nå 
diskuteres hva som kan gjøres for å bedre situasjonen når det gjelder avfalls-behandling på plassen ved 
Damtjednoset. Foreningen er naturlig nok svært interessert i å bidra til at de periodevise problemene som dukker 
opp her, blir løst. 
 
Problemene med at det noen ganger i løpet av året settes avfall utenfor containerne er spesielt knyttet til 
høysesongene sommer og vinter. Det er med andre ord et problem som kunne løses ved at kommunen 
utplasserer flere containere på plassen bare i de aktuelle perioder. Dette selvsagt under forutsetning av at det 
finnes ledige containere i disse. 
 
Det har vært pekt på andre løsninger. Foreningens styre vil imidlertid ikke at man velger en desentralisert løsning 
med å plassere ut containere flere steder i åsen. Dette løser ikke nødvendigvis problemene med periodevis 
overfylte containere, og det blir dessuten en mer ressurskrevende løsning for kommunen og en dyrere løsning for 
hytteeierne.  
 
Vi har observert at containerne, når de nevnte problemer oppstår, faktisk ikke alltid er fulle. Det finnes ofte 
betydelig plass inne i containeren, men denne plassen blir ikke benyttet fordi søppelposene ikke dyttes inn i 
tilstrekkelig grad. De tetter igjen hullene fordi de legges rett innenfor disse. Foreningen bidrar gjerne med å 
informere og oppfordre brukerne om at hele rommet må utnyttes, men ser det selvsagt som en fordel om 
kommunen selv kan bidra med egnet skilting på stedet. Vi er samtidig innforstått med at brukerne fortsatt må 
oppfordres til å ta med materialrester, hvitevarer etc til fyllplassen i Aurdal og skal gjerne bidra med å understreke 
dette overfor våre medlemmer. 
 
Det har fra enkelte hold vært påpekt at stedet for plassering av containerplassen bør flyttes. Den nåværende 
plassering kan gi et skjemmende førsteinntrykk av åsen når man kommer opp Danebuvegen til Damtjednoset. 
Dersom det kan finnes en annen egnet plass nær vegen mellom Damtjern og bommen, kan en slik flytting 
kanskje være en løsning. Et annet alternativ er at det utpekes en plass nr. 2 for plassering av noen containere, for 
eksempel ved Danebu som så kan benyttes av alle hytter sør og nord for dette stedet. 
 
Vi mener imidlertid at en samlet plassering ved Damtjednoset er en god løsning for de aller fleste brukere. Dette 
taler for at denne ene plassen beholdes. Samtidig vil vi påpeke at den kan ’forskjønnes’ ved at det for eksempel 
settes opp en Valdresskigard mellom containerne og veien og ved at Røde Kors-kassene også plasseres mer 
skjermet og et stykke unna området rundt de nåværende oppslagstavler. 
 
Vi håper at disse forslag kan være til nytte i kommunens arbeid med å bedre forholdene. Styret i foreningen bidrar 
som sagt gjerne med tiltak som kan bedre brukernes – i de fleste tilfeller hytteeiere – atferd. Vi er overbevist om 
at en beskjeden økning i avgiften som følge av eventuelle kostnader ved ekstratiltak vil bli akseptert av 
hytteeierne dersom resultatet gir en varig løsning på de påviste problemene.  
 
Vi stiller som nevnt gjerne opp i et samarbeid med kommunen for å finne fram til de best egnede løsninger. 
Kontakt kan tas med undertegnede enten via epost :helge.hveem@stv.uio.no eller mobiltel. 95053437 
 
Med vennlig hilsen 
Helge Hveem 
nestleder 

 


