Referat fra møte på Danebu den 29.12.01 for interesserte hytte-eiere på Aurdalsåsen.
Møteleder: Helge Hveem.
Referent: Bjørn Hanssen.
Bakgrunn
Nord-Aurdal kommune har tidligere vedtatt at Aurdalsåsen skal være et satsningsområde for
utbygging av hytteturisme. Det er kommet mange nye hytter og leiligheter i området rundt
Danebu og alpinanlegget de siste årene.
Nå fremmes det nye planer om ytterligere og mer betydelig bygging av både hytter og
leiligheter. Kommunen har allerede godkjent planene for feltet ”Åserudvardin”, under
forutsetning av at feltet får godkjent drikkevannforsyning. Her vil det bli både hytter og
leiligheter i 2 etasjer og med garasjer i en underetasje, 63 boenheter i alt. Flere
utbyggingsprosjekter er under planlegging, og det er grunn til å forvente at området etter hvert
vil bli utbygget etappevis hvis og når drikkevannproblemet løses. Kommunen og flere private
utbyggere samarbeider om et vannverk som utnytter Freningen som vannkilde.
Kommunen har imidlertid ikke noen samlet utbyggingsplan for hele området.
Flere hytteeiere er skeptiske til dette, og frykter at området kan bli altfor tungt utbygget i
forhold til de frie naturområdene som blir stående igjen. Mange er også negative til planene
om vannverk i Freningen. Møtet ble holdt for å diskutere situasjonen, og drøfte hvordan
hytteeierne bør forholde seg og gjøre seg gjeldende i prosessen. Initiativtagere var interesserte
hytteeiere med Helge Hveem i spissen. Noen av dem er ledere eller styremedlemmer for sine
respektive vei-lag eller vel-foreninger, andre møtte som spesielt interesserte enkeltpersoner.
Tilstede:
Anders Dalen, Kvitingvegen, Trond Stang, Damtjernstølvegen, Arne Sunde, Gunnar
Mandt, Bakkejordvegen, Paal Stenvaag, TB 6 Aurdalsåsen, Bjørn Hanssen, Georg
Peterson, Freningvegen, Anders Lundberg, Storstølvegen, Bjarne Wessel, Helge Hveem,
TUVA- feltet, Fredrik Langballe, Binhovdvegen.
Utbyggingsplanene og hytteeiernes forhold til disse.
Helge Hveem la frem et brev han hadde forberedt til Nord Aurdal kommune v/ ordføreren.
(Se vedlegg). I brevet uttrykker hytteeierne frykt for en uoversiktlig og dårlig kontrollert
utbygging hvis den får skje etappevis, slik det har skjedd til nå. Hytteeierne ønsker at det blir
utarbeidet en samlet plan. Uansett ber de kommunen om å få seg forelagt de foreliggende
planene og bli tatt med på råd.
På forhånd hadde dette brevet fått tilslutning fra Georg Peterson, Anders Dalen, Jens Bull,
Graandalsvegen og Fredrik Langballe, Binhovdvegen. Det fikk sterkt støtte i flere innlegg, og
ingen talte imot.
Hytteeierforening
Flere av de fremmøtte tok til orde for å etablere en hytteeierforening for Aurdalsåsen. Den
kan bli en paraplyorganisasjon for de forskjellige vel-foreninger og veilag i området. En
hytteeierforening vil styrke hytteeiernes posisjon vis a vis kommunen i utbyggingssaker, og

vil i tillegg kunne arbeide for felles interesser i forhold til fellesveier, løypenett, renovasjon
etc.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Helge Hveem, Fredrik Langballe, Trond Stang,
Paal Stenvaag og en representant for Storstølvegens veifond. Senere har lederen for fondet,
Anders Lundberg, oppnevnt Steinar Harstad (eier av ’Venekollen’ innerst i Storstølsvegen)
som veifondets representant i Arbeidsgruppen til forberedelse av Aurdalsåsen felles
hytteeierforening. Møtet var enig i at man burde forsøke å få en slik forening etablert i løpet
av første halvår 2002. Arbeidsgruppen vil spre informasjon om dette i avisen Valdres og i
”Aublikket ”.
Møtedeltagerne ble for øvrig enige om å ta dette temaet opp på sine respektive veilag og
velforeninger til våren. Det forutsettes at et konkret forslag til vedtekter utarbeides og
forelegges de enkelte årsmøter slik at en fellesforening kan etableres innen sommeren 2002.
Vannverk i Freningen
Georg Peterson og Bjørn Hanssen orienterte.
Kommunen har diskutert to mulige vannkilder for utbyggingen på åsen: Pumpevann fra dalen
eller Freningen .Den vedtok til sist å bruke Freningen, og Freningen Vannverk AS er stiftet
men ennå ikke formelt registrert. Det har vist seg nødvendig med konsesjonsbehandling, og
søknad er sendt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det søkes om et vannverk
med Freningen som vannkilde som skal forsyne inntil 1300 nye og eksisterende hytter i
området og 500 senger på Danebu. - Søknaden ligger til gjennomsyn i to eksemplarer på
Danebu og i Nord Aurdal kommune. Den kan fåes i NVE, der saksbehandleren for den er
Ingrid Haug (tlf 22 95 94 16, e-post nve@nve.no).
Freningvegen velforening har henvendt seg til NVE og er akseptert som høringsinstans.
Velforeningen har etablert en egen prosjektgruppe til å uttale seg om søknaden. Med
bakgrunn i en egen konsulentuttalelse mener foreningen at Freningen er uegnet og
utilstrekkelig som drikkevannskilde. Vannet er for grunnt og har for liten kapasitet, det vil bli
betydelige restriksjoner på friluftsliv i nedslagsfeltet og lavere vannstand vil gi tørre og
stygge bredder.
Bjørn Hanssen orienterte om sin samtale med saksbehandler for konsesjonssøknaden, Ingrid
Haug i NVE. Hun opplyser at hun er mottagelig for innspill og synspunkter på den
foreliggende søknaden fra alle interesserte innen 4.2.02. De kan sendes til NVE, pb 5091
Majorstua, 0301 Oslo. Hun hadde allerede mottatt noen reaksjoner, og så ikke bort fra at det
ville bli nødvendig med en befaring i vår/sommer.
Bjørn Hanssen ga uttrykk for at slik han leser søknaden, er den svak og egentlig best egnet
som argumentasjon for at Freningen ikke skal brukes som drikkevannskilde. Den viser at det
er svært usikkert hvor mye vannstanden vil variere, bl a fordi det mangler målinger av hvor
stor avrenningen er. – Søknaden opplyser videre at Freningen i dag ikke har sin ”naturlige
vannstand” fordi bekkemunningen ble sprengt ut og vannet tappet ned en tørr sommer for
noen år siden, da vannavsiget ble for lite til å forsyne Danebu. Derfor vil utbyggerne heve
Freningen 25 cm igjen. – Men søknaden kommenterer ikke at til tross for at Freningen den
gang hadde for lite vann til Danebu, planlegges den nå å skulle dekke et langt større behov,
også i tørre somre, påpekte han. - Dessuten kan det ikke være riktig at vannstanden er sunket,
for stien i nordenden går akkurat i vannkanten og har alltid gjort det. Derfor dreier det seg her

egentlig om en oppdemming av Freningen. Søknaden hevder til sist at det ikke er tillatt å bade
i Freningen i dag, og at det derfor allerede er innført restriksjoner i nedslagsfeltet. Det er ikke
riktig, det forligger intet gyldig forbud mot å bade i vannet.
Oslo den 07.01.02
Bjørn Hanssen.

