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 Kjetil Vatne    

 

NTE Energi AS Besøksadresse Telefon Bankkonto Foretaksregisteret 

 Sjøfartsgata 3 74150200 1503 02 41549 988 340 715 MVA 
Postadresse Steinkjer   Hovedkontoradresse 

Postboks 2552 E-post   Sjøfartsgata 3 
7736 Steinkjer nte@nte.no   7736 Steinkjer 

 

Holden Hytteeierforrening v/ Paul Harald 

Pedersen 

Vistavegen 430 
7711 STEINKJER 

 

   
Til stede: 

 

Bjørn Kristian Feragen 
Even Strømhaug 
Paul Harald Pedersen 

Bente Johansen 

 
Kjetil Vatne (KVA) 

 

 

  

Møtereferat 12.11.2019 
# Sak Ansvar Status 

1 Referat fra møtet 02.09.2019 

 

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige 
møte.  

 

 

Alle 

 

 

Lukket 

2 Prosjektstatus og planer kommende periode 

 
NTE ga en kort status for arbeidet så langt.  

 

Vestre del av dammen er revet. Det pågår finrensk og 

fastgysing av bolter. Forskalingsarbeid for ny dam er i 
oppstartsfasen. Dette medfører at det vil bli flere 

arbeidere på anlegget fremover. 

 
Riving av frostvegger (nedstrøm side av dammen) vil 

starte etter hvert.  

 
NTE informerte om at det var etablert en 

beredskapsplan for oljeutslipp i Holden. Det er lagret 

lenser i Brattingfoss og maskinfører har direkte 

kontakt med driftssentralen for hurtig stopp av 
Brattingfoss kraftverk.  

NTE Lukket 

3 Kommunikasjon 

 
NTE oppfatter at varsling/informasjon via facebook 

fungerer godt. Utfordringen internt er å sikre at 

relevant informasjon blir lagt ut fortløpende. Dette 

følges opp av prosjektleder 

Alle Lukket 
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HHF oppfatter også at fb fungerer godt og er en 

effektiv informasjonskanal mot interessentene i 
området.  

4 Parkering og renovasjon 

 

Det ble vist til utenomhusplanen presentert i forrige 
møte. HHF spurte NTE om planlagt møte med Verran 

(Steinkjer) kommune var gjennomført og om 

parkeringsplass med areal for renovasjon var tema i 
møtet.  

 

NTE bekreftet at møtet er avholdt. I referatet etter 

møtet står det at kommunen ønsker å forvalte 
området som korttidsparkering og til etablering av 

kommunal renovasjon. NTE er positiv til kommunal 

forvaltning av området.  
 

For parkeringsarealet ved dammen opprettholder NTE 

sin vurdering om at dette arealet vil være forbeholdt 
NTE eventuelt med etablering av handicap-parkering. 

 

 

HHF Lukket 

5 Bunnkart over Holden 
 

NTE har ikke avklart om man skal flyscanne Holden 

når magasinet har vannstand ned mot LRV. Det er 
gitt signaler internt om at dette vil ha en verdi for 

NTE.  

 

NTE påpekte at en scaning sannsynligvis kun vil 
avdekke topografien av arealet som er tørrlagt.  

NTE Åpen 

6 Vannstand Holden i 2020. 

 

Strategien til NTE er å tømme Holden før 
vårflommen. Etter vårkulminasjonen vil det 

produseres så mye som mulig i Brattingfoss frem til 

ca midten av mai hvor man etablerer fangdammen 
(gammeldammen). Etter at fangdammen er satt så 

vil det ikke være tappemuligheter fra Holden. 

Vannstandsutviklingen vil derfor være avhengig av 
hvor mye nedbør som kommer.  

 

NTE Lukket 

5 Asfaltering av Holdenveien 

 
HHF ønsket å sikre at NTEs tidligere tilbakemelding er 

forstått riktig.  

 
NTE presiserte at NTE har konkludert med at 

selskapet ikke kommer til å asfaltere vegen og derfor 

ikke har avsatt ressurser til videre arbeid med denne 

saken. 
 

HHF Lukket 
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NTE har samtidig signalisert at dersom andre 
interessenter tar initiativ til å få asfaltert veien så vil 

NTE delta i en dialog om løsning, men NTE vil ikke 

påta seg å lede prosessen og forutsetter at alle 

brukerinteressene involveres.  
 

6 Overskuddsmasser  

 
HHF kan ta imot overskuddsmasse. NTE har per i dag 

ikke masser som kan brukes, men vil ta kontakt med 

HHF dersom det blir masser til overs som kan 

benyttes av HHF.  
 

HHF Lukket 

7 Eventuelt: 

 
NTE informerte om at man ser på muligheten for å 

etablere en scooterled fra «lunning» nedenfor 

dammen som adkomst til vestsiden av dammen. 

 
NTE etterspurte planer for skiløype over Holden. HHF 

har ikke besluttet hva man skal gjøre og vil vurdere 

risikoen før man bestemmer seg.  
 

HHF ønsker dialog om plassering av informasjonsskilt. 

NTE ønsker at HHF sender forslag til plassering slik at 
dette kan tas med i arbeidet med utenomhusplanen. 

 

HHF ble utfordret med å komme med forslag til 

løsning for båtutsett. NTE er positiv til å bidra, men 
ønsker at HHF ser på muligheter til tiltak hvor NTE 

kan bidra, men hvor HHF også legger inn 

dugnadsinnsats. NTE presiserte også at forslag bør 
utarbeides så raskt som mulig da det blir 

vanskeligere for NTE å bidra når prosjektet avsluttes 

(september 2020). 

 
NTE informerte om at parkeringsareal for anleggsbiler 

er en utfordring som det jobbes med. HHF tilbyr NTE 

å benytte parkeringsareal på HHF sin eiendom 
dersom behov.   

 

Neste møte settes til tirsdag 28. januar, kl 14:00-
15:30. NTE kaller inn til møte 
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