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Åpent brev til ordføreren i Nord-Aurdal kommune: 
Hvorfor slikt hastverk med å omregulere Storstølslie Øst, ordfører? 
 
Ordfører Klosbøle, hvorfor har du slik hastverk med å få bygget hytter på utsiden av det arealet 
som i dagens gjeldende Kommunedelplan er satt av til fritidsboliger og næringseiendommer på 
Aurdalsåsen, dvs i Landbruk-, Natur- og Friluftsområder (LNF-områder) som skal sikre beiter og 
friluftsliv. 
 
Vi har en Kommunedelplan som gjelder frem til 2024. Den beskriver hvor man skal bygge – og hvor 
man IKKE skal bygge. Det er en 10-årsplan og bør få lov å være et godt og forutsigbart 
arbeidsverktøy for alle som vil utvikle fritidsbebyggelse på Aurdalsåsen og i Nord-Aurdal 
kommune. Den viser at det ikke er mangel på tomter tilgjengelig på Aurdalsåsen.  
 
En utbygger har uttalt at han ikke har så mange tomer igjen i sin «tomtebank». Det kan umulig 
være kommunens problem så lenge det er nok av ledige områder for bygging av hytter på åsen 
innenfor gjeldende planområde.  
 
Fritidstilbudet på Aurdalsåsen og i Nord Aurdal kommune er helt avhengig av at det begrensede 
arealet fortsatt skal være bærekraftig og attraktivt for alle brukere – fritidsinnbyggere, lokalbefolkning 
og tilreisende. I stedet for å presse gjennom dispensasjoner, må det være bedre for Nord Aurdal 
kommune å ha en grundig og god utredning og påfølgende beslutning om hvor man skal ha 
fremtidig fritidsbebyggelse og hvor det skal være turområde. Arbeidet med en slik revisjon av 
kommunedelplanen skal etter planen starte allerede etter kommunevalget i 2019. 
  
Det er trukket frem at man «må» bygge et høydebasseng for vann til området. Etter hva vi 
erfarer så er ikke ekspertisen på dette området, Frenningen Vannverk og brannsjefen i Nord 
Aurdal, enig i dette behovet. Det kan selvsagt være hyggelig for kommunen at en privat utbygger 
er villig til å finansiere noe slikt, men det kan ikke være god nok grunn til å ofre et verdifullt LNF 
område. 
 
Hvorfor slikt hastverk, ordfører?  
 
Vi imøteser ditt svar. 
 
Med vennlig hilsen, 
Styret i Aurdalsåsen Hytteforening 
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