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HOLDEN HYTTEEIERFORENING (HHF) 

 

 

 

Steinkjer 30. april 2018 

 

 

Verran kommune 

v/ordfører Anders Lindstrøm og rådmann Torunn Austheim 

7790 Malm 

 

 

Forslag/ innspill/ søknad om endring fra og med 2018 av innført 

kommunal renovasjonsordning for hytteeierne ved Holden (Hørdin) 

i 2017.  
 

Styret i HHF viser til møte i Malm den 24. april d.å. mellom representanter for Verran 

kommune (ordfører Anders Lindstrøm og rådmann Torunn Austheim) og 

representanter for styret i Holden Hytteeierforening (kasserer Bente Johansen, 

sekretær Kjetil Landsem, styremedlem Stig Malmo og leder Paul Harald Pedersen).  

 

Bakgrunn og evaluering.  

I møtet la styret i HHF fram sin evaluering av den innførte og gjennomførte 

renovasjonsordningen for hytteeierne ved Hørdin i 2017. Denne evalueringen ble   

presentert i følgende punkter.  

 

1. HHF ber enda en gang om at beregningsgrunnlaget for renovasjonsgebyret 

som ble innført fra 2017 for hver enkelt hytteeier ved Hørdin, blir oversendt 

foreningens styre. Dette er etterlyst av styret i HHF flere ganger, jfr. blant annet 

brev av 12. desember 2016 til Verran kommune fra styret i HHF, åpent 

informasjonsmøte i februar 2017 i Malm (Verraparken) om innføringen av denne 

nye renovasjonsordningen og eget møte den 5. mars 2018 mellom 

representanter for renovasjonsetaten i Steinkjer og Verran (Ester Stølan og 

Harald Nordberg) og representanter for styret i HHF (kasserer Bente Johansen 

og leder Paul Harald Pedersen). Det vises dessuten også til styret i HHF sin 

godkjente årsmelding for 2017 hvor dette temaet også er berørt, jfr. kapitlene 

«Innføring av renovasjonsordning for hyttene/ hytteeierne ved Holden» og 

«Utsetting av container for metallavfall ved Dammen».    

2. Ved innføringen i 2017 ble det for hytteeierne ved Hørdin etablert avfallsmottak 

for hytteeierne på Øra i Malm og i Follafoss. Hytteeierne fikk tilsendt nøkkel for 

å kunne låse opp containeren som var ment for levering av avfall fra hytteeierne. 

Innspill til styret i HHF fra flere hytteeiere viser at svært lite avfall er levert til 

mottaket i Malm. I tillegg har containeren, som er satt opp for mottak av 

avfallet fra hyttene på Hørdin, i perioder ikke har vært låst og at annet 

avfall fra andre enn hytteeierne er levert i denne containeren. Styret i HHF 



2 
 

 

mener at dette viser at den etablerte ordningen med avfallsmottak på Øra i Malm 

for hytteeierne ikke fungerer slik som forutsatt av Verran kommune. Styret i HHF 

mener derfor at ordningen slik den er lagt opp i 2017, ikke fungerer praktisk godt 

nok og at den er uhensiktsmessig. Den bør derfor snarest mulig endres.  

3. Styret i HHF er ellers kjent med at John Oskar Brattsti og Nina Indgjerd Brattsti, 

som bor like ved Dammen ved Hørdin, har en avfallsordning på linje med øvrige 

fastboende i Verran kommune, dvs. at avfallet blir sortert i papir, matavfall 

(organisk avfall), øvrig husholdningsavfall (restavfall) og plast. I tillegg blir 

avfallet hentet regelmessig av «avfallsbil» fra kommunen gjennom året etter en 

fast plan.     

 

Forslag/ innspill/ søknad fra styret HHF – Forsøksordning for 2018.  

Med bakgrunn i ovennevnte, foreslår styret i HHF at den etablerte avfallsordningen for 

2017 for hytteeierne ved Hørdin, snarest mulig blir avviklet og endret.  

 

Dette slik at det etablerte mottaket i Malm avvikles, flyttes, organiseres og etableres 

ved Dammen på Hørdin. Plasseringen bør samtidig være innenfor den etablerte 

bommen ved Dammen. Mottaket vil da bli målrettet mot hytteeiernes avfall. Samtidig 

med denne etableringen må «avfallsmottaket» organiseres slik at avfallet blir sortert i 

papir, matavfall (organisk avfall), øvrig husholdningsavfall (restavfall) og plast, jfr. slik 

som det allerede er organisert for John Oskar Brattsti og Nina Indgjerd Brattsti. Dette 

viser at det allerede fra før går «avfallsbil» til Hørdin for henting av avfall. 

Avfallsdunkene bør imidlertid gjøres noe større, eksempelvis 500 l. Ved en flytting og 

etablering av «avfallsmottaket» til Dammenområdet ved Hørdin, kan det samtidig 

vurderes å legge til rette for at Brattsti sitt avfall også kan legges i de samme 

avfallsdunkene som er beregnet for hytteeierne. Det vil da fremdeles bare bli ett 

«avfallshentepunkt» ved Hørdin, altså slik som det allerede er i dag.  

 

All den tid at det er slik all ferdsel til og fra hyttene på Hørdin i prinsippet skjer via 

Dammenområdet, enten ved bruk av båt (vår, sommer og høst), og bruk av ski og/ 

eller snøscooter (vinter), vil dette være et ideelt mottaksområde/ mottakspunkt for 

avfallet fra hyttene omkring Hørdin. Det er ingen veiforbindelse mellom 

Dammenområdet og hyttene omkring Hørdin. I tillegg er det viktig å være oppmerksom 

på at bruken av hyttene ved Hørdin i dag hovedsakelig er konsentrert til vinterferieuka, 

påska og perioden fra når isen går (midten av mai), og fram til og med utgangen av 

oktober. Det bør derfor legges inn i en slik forsøksordning at intervallet i tid for 

tømmingen av dunkene må kunne ta hensyn til dette. 

 

Dersom en forsøksordning, slik som omtalt ovenfor iverksettes, vil HHF kunne ta på 

seg arbeidet med å bygge ei rampe for skjerming av avfallsdunkene mot vind og uvær. 

I tillegg vil en slik skikkelig bygd rampe også være et forskjønnelsestiltak for 

Dammenområdet. Arbeidet med dette vil kunne bli organisert ved dugnad.  

 

Styret i HHF ønsker samtidig å få tilbakemelding på beregningsgrunnlaget for 

renovasjonsgebyret som ble innført fra 2017, og også på beregningsgrunnlaget for 

renovasjonsgebyret ved en slik forsøksordning.  
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Det legges også opp til å sette ut container for mottak av metallavfall ved Dammen 

sommeren 2018, slik som for somrene 2015, 2016 og 2017.    

 

Vi ber om å få svar på forslaget/ søknaden om gjennomføring av en slik forsøksordning 

fra og med 2018 så snart som mulig.      

 

 

 

 

Med vennlig hilsen for styret i HHF 

 

 
Paul Harald Pedersen    Kjetil Landsem 
Leder       Sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

 Kopi av brev av 25. februar 2016 fra styret i HHF til Verran kommune vedr. 

høring – uttalelse til forslag til ny Forskrift om avfall for Snåsa, Verran og 

Steinkjer kommuner.  

 Kopi av brev av 12. desember 2016 fra styret i HHF til Verran kommune vedr. 

forskrift om avfall for Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner.  

 Kopi av oppslag i Lokalavisa onsdag 8. februar 2017 fra informasjonsmøte om 

nyinnført hytterenovasjon med tittel «Krevde å få se tallene». 

 Godkjent Årsmelding for 2017 fra styret i Holden Hytteeierforening (HHF).  

     

 


