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Aurdalsåsen (AHF) årsberetning 2020-2021  

 Styret har i perioden bestått av: 

 Nils Vogt, leder, Haakon Thaulow, styremedlem / kasserer, Kjetil Foyn, styremedlem /web redaktør, 

styremedlemmene Trude Nytrøen Pedersen, Johan Mohn og Trond Bjerknes.  

 Varamedlem: Jens Bull  

  

Årsmøtet og styremøter  

Årsmøtet var som vanlig planlagt å bli avholdt i påsken, men på grunn av covid-19 pandemien ble 

møtet avlyst og vi planla i stedet å arrangere et årsmøte i høstferien, det gikk heller ikke av samme 

årsak. Årsmøte for perioden 2020-21 som normalt skulle vært avholdt i påsken i år ble også annullert. 

Vi håper det skal bli mulig å få til et årsmøte i høstferien 2021, men det blir avhengig av at 

pandemien trekker seg tilbake og vi har et mer normalt levesett.  

Styret har vurdert det slik at det ikke er hensiktsmessig å arrangere digitale årsmøter så langt.  

Det er avholdt 5 styremøter alle digitalt.  

AHF har 712 betalende medlemmer fra 17 av de 21 vel/veilag. I tillegg kommer 14 

enkeltmedlemmer.  

Om utviklingen i Aurdalsåsen 

Styret er opptatt av å bevare Aurdalsåsen som en god destinasjon for fritid og rekreasjon for sine 

fritidsbeboere. Således arbeider man for å bevare de friområder vi har. Det er et stadig press fra 

utbyggere om få bygge på nye områder som da ofte i definerte LNF- områder.  

Vi registrert med tilfredshet at planene om å bygge ut Storstøllie Øst ikke blir gjennomført innenfor 

gjeldende kommuneplan for Aurdalsåsen. Nord-Aurdal kommune arbeider med en ny kommuneplan 

og arealdelen av denne for Aurdalsåsen, planlegges ferdigstilt i 2022-23. AHF vil arbeide for at vi 

beholder de LNF-områdene vi har og at det etableres en såkalt «fjellgrense», (så høyt opp kan det 

bygges). Vi vil også arbeide for å få med i planverket stier og skiløyper.  

Styret har også uttalt seg om de planer som foreligger angående Danebu Panorama.  Styret er imot 

at man omregulerer LNF- område til hytte- og leilighets utbygging.  

Styret har tilskrevet Nord-Aurdal kommune med en anmodning om en reguleringsstopp av nye 

tomter til bygging av fritidsbebyggelse da man allerede har en betydelig mengde ferdigregulerte 

tomer, anslagsvis 400-500. Det er følgelig mer enn nok tomter å utvikle i de neste 5 årene uten at 

man regulerer inn enda flere. Dessverre avslo kommunen vår anmodning og de svarte: 

Nord-Aurdal kommune har ikke planer om å innføre midlertidig stopp i regulering av nye 

fritidseiendommer på Aurdalsåsen, men legger gjeldende kommuneplanens arealdel til grunn for 

videre behandling av reguleringsplaner slik kommuneplanen ble vedtatt i 2013. Kommunen har 

vedtatt å revidere kommunedelplanens arealdel for Aurdalsåsen. Vi vil i den sammenheng planlegge 

hvordan Aurdalsåsen skal utvikles og vil vurdere fastsettelse av en «fjellgrense» i området. 
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AHF arbeider også for at vi skal ha et godt utbygget nett av stier og skiløyper. Det er en utfordring å 

beholde de stiene vi har i nærområdene på grunn av all utbyggingen av nye hytter. Styret ser på med 

bekymring at såpass mange ser seg nødt til å bruke bil fra hytta og til startpunkt for skituren. Dette er 

tatt opp med kommunen som i større grad bør passe på ved reguleringer av nye tomter bør sørge for 

at skiløypene ikke krysses av veier. Styret har en god dialog med Aurdal- og Kruk Løypelag om dette.  
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