
Møtereferat

Møte med rådmannen i Ål kommune

Dato / Sted  02.04.13, Ål

Til stede  Tone Tveito Eidnes  Ål kommune (rådmann)

   Aud L. Krook   ÅHF

   Rita Roarsen   ÅHF

Referent  Rita Roarsen

Sak 1: Hvordan har det gått med...?

a. Mobil og nett-dekning i fjellet

Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er 

lite utbygd. Telenor holder på å oppgradere mastene, men det er antatt å først 

starte i Ål kommune sommeren 2014. Det har vært en anbudsrunde hva gjelder 

fasttelefoni i Regionrådets regi (Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå), som ble 

vunnet av DTV (dansk selskap). Når det gjelder bredbånd, hevdes det i 

Hallingdølen at det skal bli bredbånd til alle. Vi peker på at dette også må gjelde 

eiere av fritidseiendommer. Rådmannen tar dette opp i Regionrådet.

b. Merking av skiløyper

Når en skiløype krysser en vei, skal det være merket med varselskilt. Det samme 
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gjelder for eksempel fareskilt om at barn leker. Rådmannen opplyser om at alle 

som har et slikt problem i nærmiljøet kan ta kontakt med drift /

utviklingsavdelingen i kommunen som vil ordne med at skilt blir satt opp.

c. Adresser til eiendommer i Ål kommune; boliger og hytter

Kommunen er i gang med arbeidet med kartlegging av alle boliger i kommunen 

slik at alle eiendommer, både boliger og hytter, får adresser med nummer innen 

sommeren 2014.

Sak 2: Saker Ål kommune ønsker å ta opp

a. Møtet med hyttefolket

Kommunen har fått en del tilbakemeldinger fra møtet om at det var for tett 

program og at mer tid bør avsettes til hyttefolket selv. En uro har vært at det kan 

bli lite konstruktivt med spørsmål som ikke er enkle å besvare. ÅHFs 

representanter mente dette burde fungere med god styring. Alle var enige om at 

man måtte legge dette inn i planene for neste år.

Sak 3: Overgang til DAB-radio, strategi og konsekvenser

Informasjon om dette mangler. På møtet ble det bemerket at alle med 

parabolantenne, kan ta inn en rekke radiokanaler via TV-en. Når det gjelder 

lokalradioen, får noen områder inn Oppland og ikke Buskerud. Aud har tidligere vært i 

kontakt med Knut Medhus (Halling-radio) om dette. Hun tar ny kontakt for å få mer 
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informasjon om utviklingen framover. (Det viser seg at dette problemet vil forsvinne 

ved bruk av DAB-radio.)

Sak 4: Kartlegging av hytte-vel og hytteforeninger

ÅHF arbeider med dette, men det er ikke lett å få oversikt over hyttefolket i Ål. ÅHF 

håper på å få til et samarbeid med kommunen når det gjelder denne kartleggingen. 

Aud sender rådmannen en fil med hvilke opplysninger vi mener det kan være relevant 

å registrere for å kunne holde kontakt. Rådmannen skal undersøke muligheten for å 

få inn informasjon i forbindelse med at kommunen sender ut giro om 

renovasjonsavgift til hyttefolket i kommunen.

Sak 5: Vei-avgifter. innsyn i regnskap

Fra rådmannen får vi opplyst at hun har hatt et møte med grunneierne om denne 

saken. Der ble man enige om å ta opp saken med innsyn i regnskapet på de 

respektive årsmøtene i veilagene. Ål og Hol regnskapslag DA skal lage en mal for 

hvordan en enkel regnskapsoversikt kan settes opp. De fleste veilagene benytter 

dette firmaet.

Mange veilag har hjemmeside og der kan regnskapene presenteres. De som ikke har 

det, kan sende regnskapene til Ål kommune med navn og kontaktperson. Vi mener 

dette vil ha en positiv innvirken og motarbeide skepsisen over utgiftene til bomavgift, 
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årskort osv. Alle er interessert i gode veier i fjellet. Vi antar at flere vil kjøpe årskort når 

man vet hva pengene går til.

Sak 6: Kommunens planer for VVS-løsninger i hyttefelt framover

Det blir i fremtiden ikke godkjent noen utbyggingsområder uten at det foreligger en 

godkjent løsning for kloakk.

Sak 7: Scooterkjøring i naturen og i skiløyper. Kontroll?

Det er ikke tillatt å kjøre snø-scooter i naturen. Unntak er de som har løyve for 

nyttekjøring. I mange av hytteområdene i kommunen kjøres det mye ulovlig snø-

scooter som bl.a. ødelegger oppkjørte skiløyper. Rådmannen tar opp med 

lensmannen i Ål hvordan dette skal håndteres. Ål kommune har ingen planer på å 

søke utvidet tilgang til scooterkjøring.

Sak 8: Friluftsloven. Hvordan håndheves den?

Arbeidet med merking av turstier, Ål 52 pågår i kommunen. Men hva gjør en når f.eks. 

20 grunneiere sier ja til et forslag om sti og én sier nei uten god grunn. Det ble gitt 

flere eksempler på at en enkelt grunneier hindret fri ferdsel. Rådmannen skulle 

sondere hvordan man kan komme videre i slike saker.
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Sak 9: Ladestasjoner for el-biler

Flere av nabokommunene til Ål har nå ladestasjoner for el-biler. Rådmannen skal 

undersøke om ikke også Ål kommune kan anlegge en slik stasjon.

Ål, 06.04.13

_____________________________

Rita Roarsen, ÅHF
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