
 

         Eiksmarka 9. september 2018 

Referat fra Styremøte i AHF 3. september hos Elisabeth og Knut på 
Bekkestua. 
Tilstede: Elisabeth, Knut, Nils, Kjetil, Trond, Svein, Haakon.  
Referent: Haakon  

Møtet hadde karakter av ganske omfattende diskusjoner rundt to hovedproblemstillinger:  
 
1) Utbyggingsmønster/markagrense/tålegrenser for hytteutbyggingen i Aurdalsåsen 
2) Samarbeidsmodeller mellom Nord-Aurdal kommune og deltidsinnbyggere- hyttefolket. 

Konkret sak var et skriftlig utkast til muntlig innspill til «innbyggertimen» knyttet til 
kommunestyremøtet torsdag 6. september. Utkastet var ført i pennen av Knut/Elisabeth.  Det kom 
en rekke innspill til utkastet. Dette ble så omarbeidet og nytt utkast ble sendt på høring til styret før 
ferdigstillelse til møtet 6 september.  

 
Dokumentet reflekterer at AHF ikke bare er opptatt av grenser og begrensning, men også av bevaring 
og utvikling av rekreasjonsverdiene på Åsen, dvs at attraktiviteten skal opprettholdes. 

Derfor er AHF s primære anliggende å reise strategiske spørsmål knyttet til grense for omfang av 
utbygging samt viktigheten av å få en «markagrense/fjellgrense» innbakt i kommuneplaner. Det ble 
bla henvist til anbefalinger fra Valdresrådet om å arbeide for fjell/markagrenser. AHF mener det 
begynner å haste da 1) presset i Aurdalsåsen øker, 2) det allerede foreligger dispensasjonssøknad om 
regulering av LNF område som ikke inngår i gjeldende arealplan samt 3) at gjeldende arealplan skal 
opp til vurdering etter kommunevalget i 2019.  

Dokumentet inneholdt også en etterlysning av respons på AFH s forslag til samarbeidsmodell. Viktig 
med en god og balansert formulering. Også her ble det henvist til anbefalinger fra Valdresrådet. Når 
det gjelder samarbeidsmodeller har andre kommuner i Valdres etablert/er i ferd med å etablere 
gode samarbeidsmodeller. NAK henger etter her.  
 
AHF v/Nils har foretatt en grov karlegging av tomter; godkjente og ennå ikke godkjente i Aurdalsåsen: 
minst 122 tomter er notert godkjente (reguleringsplaner vedtatt) og i overkant av 70 tomter ligger i 
områder hvor reg.planer ikke er godkjent. 

Det kan være aktuelt å ta en uformell kontakt med Fylkesmannen om status/synspunkter på 
fjell/markagrenser.  

Styret diskuterte også problemet med omfattende bruk av utelys. Selv om det i reguleringsplaner er 
begrensinger/regler er det lite aktuelt at kommunen kontrollerer; veien til mindre lys er gjennom 
påpekninger fra veilag/vel.  

 

MEMO: Elisabeth holdt innlegget vårt på kommunestyremøtet. Vår invitasjon til debatt ble møtt med 
bemerkningen «det er flott å ha engasjerte deltidsinnbyggere», før man gikk tilbake til dagsorden. 


