Referat fra møte mellom Etnedal hytteeierforum og Etnedal kommune, 12.april 2019.
Til stede: Arne Hektoen, Berit Holm Olsen, Håkon Halvorsen, Toril Grønbrekk, Per Einar Tveit og Siv
Byfuglien.
Gjennomgang av innsendte spørsmål fra Etnedal hytteeierforum:
1: Vann og avløp, ulike vedtak i dispensasjoner.
Kommunen må be om å få litt mer informasjon om hvilke eiendommer som er involvert, og
vil kunne gi et begrunnet svar på spørsmålet ut ifra det.
2: EHF etterspør informasjon vedr. ny feiieordning.
Det blir påpekt av EHF at det burde informeres mer om den nye feieordningen for hytter, for
eksempel i Valdresmagasinet, etc.
Per Einar informerer om at det er VBRIKS (Valdres Brann- og redningstjeneste IKS) som nå har
ansvaret for feiing og tilsyn. Det legges trolig opp til feiing ca. hvert 10 år. Den enkelte hytteeier blir
kontaktet direkte fra feiervesenet. Dette må gå seg litt til, og eventuelle spørsmål bør rettes til
VBRIKS ved Vidar Nilsen.
3: Kommuneplanens arealdel.
Siv ga en kort informasjon om prosessen fra kommunens side.
Noen innspill til planen viser seg å kunne være konfliktfylte. Toril anbefaler at de som har meninger
om ett eller flere foreslåtte områder benytter anledningen til å sende høringsuttalelse, og at disse vil
bli vurdert i den videre prosessen.
EHF stiller spørsmål ved hvor stor utbygging kommunen skal ha, og om ikke eksisterende tomter er
tilsrekkelig.
4: Løyper og turstier.
EHF stiller spørsmål om kommunen kan kreve at skiløyper og turstier skal tegnes inn i arealplaner.
Kommunen krever at løyper og stier som er kartfestet, blir tegnet inn i planene, men kommunen kan
ikke kreve at løypene kjøres opp selv om de er regulert inn i plan. Skiløyper er «flyktige», og
grunneiere kan «når som helst» kreve at en trasé blir flyttet.
EHF ønsker å lage avtaler med den enkelte grunneier, og etterlyser eierinformasjon. Det kan
kommunen være behjelpelige med å skaffe.
Det spørres om kommunen kan bidra til å oppfordre grunneiere til å gi tillatelse til å kjøre motorisert
inn i områder, for å tilrettelegge for løyper. Det er et mål at løypelagene skal organisere og
gjennomføre dugnader, og at grunneiere ikke skal måtte yte noe særlig selv.
Toril sier at kommunen i utgangspunktet er positiv til å bidra med å kalle inn til møter, og eventuelt
være nøytral part i en dialog.
5. Kontrakter mellom grunneier og løypelag.
Berit sier hun har sett gamle grunneieravtaler for Etnedal vestås løypelag, og mener Ola Espelien,
Kjetil Fjeld kan være til hjelp for å spore opp slike.
EHF må sjekke opp om disse avtalene finnes.
Det avtales at Arne holder kontakten med Siv i forhold til å skaffe grunneierlister. EHF tar i
utgangspunktet ansvaret for å inngå avtaler. Etnedal kommune kan bidra dersom det er områder
eller grunneiere som er mer utfordrende enn andre.
6. Løypekart.

Vi har en skiløypeplan som ble vedtatt i 2008. Denne er til en viss grad revidert etter hvert, men det
er ikke trykket nye kart. Eventuelle nye/endrete traséer blir tatt hensyn til etter avtaler med
løypelag/grunneiere. Siste års fordeling av løypetilskudd er vedlagt referatet til orientering.
Etter møtet har vi sett at det finnes noen grunneieravtaler her i kommunen. Vi har ikke full oversikt
over hvor eller med hvem, men dette kan vi komme tilbake til dersom det er ønskelig.
7. Løypetilskudd.
Kan hytteeierforeningen selv søke om løypetilskudd, eller må det være et løypelag?
EHF etterlyser svar på et brev til Kari-Elin fra februar. Dette var en epost som skal være besvart av
Kjetil Fjeld. Retningslinjer for tildeling av kommunal støtte til preparering av skiløyper vedlegges til
orientering.
8. Renovasjon.
Toril har vært i kontakt med VKR. Det er ønskelig med Miljøpunkt med flere fraksjoner. Det er et på
Lenningen, Åfetavegen og Tonsåsen. Her er det planlagt utvidelse med flere fraksjoner.
Mål for framtida er mer sortering, også i hytteområdene. Informasjon til hytteeierne er viktig.
Utbyggingen er kostnads- og tidskrevende. Se informasjon på vkr.no. Toril tar med seg signalene om
punktet på Tonsåsen, vurdere om den kan flyttes for eksempel til «sanatorietsvingen».
Hyttefolket er generelt ikke flinke til å sortere og levere avfall på rett plass, ref. EHF.
Tilbudet om levering av avfall på miljøstasjonen på Brumoen fungerer veldig bra.
Berit tar opp spørsmålet om hvordan det blir med parkeringsplass på Tonsåsen etter omlegging av
vegen. Det blir noen «nye» blindveier som egner seg til parkering for tursiter. Hvem tar seg av
brøytingen? Per Einar sier at dette forholdet avklares mellom kommunen og statens vegvesen.
Avklaring vil komme etter hvert.
Eventuelt:
A) Det stilles spørsmål om hytte som står til nedfalls på Tonsåsen kan kreves revet fra
kommunen sin side. Toril informerer om at kommunen har sendt ut skriv til noen
grunneiere vedr. visuell og reell forurensing. Per Einar vurderer om tilsvarende skriv kan
sendes grunneier på Tonsåsen, dersom det ikke allerede er gjort.
B) Berit tar opp spørsmålet om hvordan det blir med parkeringsplass på Tonsåsen etter
omlegging av vegen. Det blir noen «nye» blindveier som egner seg til parkering for
turister. Hvem tar seg av brøytingen? Per Einar sier at dette forholdet avklares mellom
kommunen og statens vegvesen. Avklaring vil komme etter hvert.
Informasjon fra Etnedal kommune:
1. Info om vår hjemmeside, VKR, VBRIKS, VLMS, Valdres.no, Valdres Friluftsråd (stier,
opplevelser)
a. Per Einar har lagd en liste over linker til relevante kommunale og interkommunale
informasjonssider. Sendes ut med referatet.
2. Kommuneplanens arealdel er ute på høring. Informasjonsmøte 24. april. Høringsfrist
16.05.18.
3. Bredbånd er under utbygging i Valdres.
4. Fylkesvegstatus.
a. Det skal legges ny asfalt på Fv 204 mellom Lundmokrysset og Brenn bru.
b. Hellefossbrue åpner trolig i juli.
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