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Nord-Aurdal kommune 
v/ ordfører og rådmann 
Postboks 143 
2901  FAGERNES 
 
 
Oslo, 8. august 2007 
 
 
Anmodning om et møte med den politiske ledelse i Nord-Aurdal kommune 
 
Som Nord-Aurdal kommune sikkert forstår er Aurdalsåsen hytteforening (AHF) under sterkt 
press fra våre medlemmer i mange saker.  For øyeblikket er det 2 saker som foreningens 
medlemmer og andre brukere av Aurdalsåsen er svært opptatte av: 
 

• Innføring av Eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune 
• Reguleringsplanen for Fjellstølknatten hytte- og alpinområde 

 
1)  AHFs styre har allerede vært i både muntlig og skriftlig dialog med kommunen om den 
førstnevnte saken.  Nå trenger foreningen et møte der konkrete problemstillinger kan bli 
nærmere belyst både fra hytteforeningens side og fra kommunens politiske ledelse.  Våre 
medlemmer ønsker svar på spørsmål og en avklaring av AHFs holdninger til saken.  
 
2)  Når det gjelder den framlagt reguleringsplanen for Fjellstølknatten hytte- og alpinområde så 
har AHF sendt en offisiell merknad til planen.   
Det tør være kjent for kommunens politiske ledelse i forbindelse med utarbeiding av 
Kommunedelplanen for Aurdalsåsen (KDP) og reguleringsplanene for Danebu, Frenningvegen 
og Storstøllie at herværende plan omhandler det området som alle friluftsinteresserte brukere 
av Aurdalsåsen mener må utvikles på friluftsinteressenes premisser.  Dette har også AHF 
signalisert til kommunen ved mange anledninger og blant annet konkretisert i brev av 
28.04.06. 
 
Det var derfor med stor skuffelse og fortvilelse at AHF nå registrerer at utbygger og kommune 
har hatt en tett dialog om en helt annen bruk av dette området.  
Denne saken er så viktig for AHFs styre og våre medlemmer, bygdefolket og andre gjester på 
Aurdalsåsen, at vi herved krever å få legge fram og diskutere våre tanker om hvorfor og 
hvordan utvikling av dette område bør være annerledes enn det utbyggeren ønsker. 
 
AHF har følgende forslag til møtedatoer angitt i prioriterte rekkefølger: 
Primære datoønsker i prioritert rekkefølge:   Fredag 24/8, torsdag 23/8, mandag 27/8 
Sekundære ønsker i prioritert rekkefølge:   21/8, 22/8, 28/8 eller 29/8 
 
Foruten kommunens politiske ledelse vil AHF anse det som naturlig at kommunen også har 
fagpersonell for hver av sakene med seg i møtet(ene).  Hvem som møter for AHF vil avhenge 
av hvilke møtedato kommunens ledelse kan avsette til et møte. 
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