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R E F E R A T 

 

MØTE MELLOM EIERNE AV NAUSTENHET I  REKKENAUST  NR. B 

VED HOLDEN, BYGGMESTER ROBERT FARBO OG 

REPRESENTANTER FOR HOLDEN HYTTEEIERFORENING (HHF) – 

OPPFØLGING AV NATURSKADE FORÅRSAKET AV STORMEN 

(IVAR) SENHØSTEN 2013.   

Møtetidspunkt: 28. april 2014 kl. 18.00 – 19.30. 

Møtested:  Røde Kors Huset i Malm 

Til stede:  Direkte berørte nausteiere av stormen Ivar i rekke nr. B:  
Geir Kulstadvik, Hermann Scheid,  Laila Visth og Ivar Birkebekk, Tore 

Dahl/ (Berit Svarva ikke til stede). 

Indirekte berørte nausteiere av stormen Ivar i rekke nr. B: 
Erik Holmen, Torleif Eilertsen m/frue, Trond Eide.  
 
Byggmester: Robert Farbo. 
 
Fra Holden Hytteeierforening: 
Bente Johansen, Torbjørn Kilås, Bjørn Kalmar Aasland og  
Paul Harald Pedersen. 
 

Inviterte, men hadde ikke anledning til å delta i møtet:  
  Direkte berørte nausteiere av stormen Ivar i rekke nr. B: 
  Torbjørn Rennemo og Anne Elisabeth Hansen. 
 
  Indirekte berørte nausteiere av stormen Ivar i rekke nr. B: 
  Aleksander Mæhre, Aina og Anders Ressem.  
 
Innledningsvis ønsket Paul Harald Pedersen (PHP) på vegne av HHF velkommen til 
møtet, og presiserte at bakgrunnen for møtet var om mulig få til en avklaring om 
snarlig gjenoppbygging av de naustenheter i rekke nr. B som ble blåst ned av 
stormen Ivar senhøsten 2013. I tillegg ønsket HHF å gi de nausteiere som indirekte 
ble berørt av stormen mulighet til eventuelt å koble seg på den forestående 
gjenoppbyggingen ved direkte kontakt med byggmester Robert Farbo.  
 
PHP refererte blant annet innkommet brev via e-post av 28. april 2014 fra 
forsikringsselskapet IF til HHF og Robert Farbo, hvor det blant annet heter:  

«IF dekker kostnader med å reparere bygningen tilbake til samme stand som 
før skaden, dette er taksert/gitt en pris på kr. 172.000,- eks. mva. Dette 
beløpet med fradrag av egenandel skal faktureres til Holden Hytteeierforening. 
Orginal faktura sendes IF som foretar oppgjør med Farbo. Kopi av faktura 
sendes Holden Hytteeierforening. 
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Forbedring av fundamenter er prissatt til kr. 59.000,- eks mva. Dette og 
egenandelen faktureres direkte til Holden Hytteeierforening som må foreta 
oppgjør direkte til firmaet Farbo. Det er Holden Hytteeierforening som er 
oppdragsgiver fra alt arbeidet som er bestilt».   
 

Etter en del spørsmål, besvarelser og drøftelser ble følgende konklusjon fattet:  
 

 Samtlige «direkte berørte nausteiere» i rekke nr. B som var til stede i møtet 
ønsket fortgang i gjenoppbyggingen av naustene, slik at byggmester Robert 
Farbo kunne komme i gang med arbeidet i løpet av uke 19, dvs. i løpet av 
dagene 8. – 11. mai d.å. En forutsetning for at dette skal være mulig er at 
beløpet kr. 13.625,- (Egenandel + Forbedring av fundamenter) blir betalt inn 
fra den enkelte direkte berørte nausteier til  HHF`s bankkonto 86731209601 
innen 7. mai d.å. Samtlige mente det var i orden å sette denne fristen.  

 

 I tillegg ønsket 2 av de «indirekte berørte nausteiere av stormen Ivar i rekke 
nr. B» Erik Holmen og Thorleif Eilertsen samtidig med gjenoppbyggingen av 
de ovennevnte naustene å rive sine gamle naust, og engasjere byggmester 
Robert Farbo til dette arbeidet. Dette er imidlertid en sak som må realiseres 
direkte mellom Holmen /Eilertsen og Farbo uten at HHF er en involvert part i 
en slik rehabilitering.  

 

 HHF skal før det gis klarsignal for gjenoppbyggingstart kontakte de «direkte 
berørte nausteiere» i rekke nr. B, som ikke var til stede i møtet (Torbjørn 
Rennemo og Anne Elisabeth Hansen) og få en bekreftelse og aksept på det 
skisserte opplegget med blant annet frist for innbetaling av beløpet kr. 13.625,-
.   

 

 Det ble også konkludert med at nausteierne i rekke nr. B skal melde inn til 
HHF en valgt/ utpekt «Rekkenaustleder»       

  
 
 

Steinkjer 30. april 2014 

Paul Harald Pedersen 

Ref.   


