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 Vår saksbehandler Deres referanse 

 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) 

Espen Lilleby (EL) 

Stine Kvalø Nordseth (SKN) 

 

  

Møtereferat 02.09.2019 
# Sak Ansvar Status 

1 Status 

 
NTE orienterte om at KVA har overtatt rollen som 

prosjektleder. SKN vil ha rollen som 

kontraktsansvarlig for bygg og anleggskontrakten. 
 

Bygg og anleggskontrakten er tildelt Consto AS.  

 
Holden Hytteeierforrening (HHF) ba om å få tilsendt 

presentasjonen brukt i møtet. 

 

 

 
KVA 

 

2 Tiltak ønsket av HHF 
 

NTE ga en tilbakemelding på ønsker fra HHF i brev 

datert 20. april 2019 
 

1) Fast dekke på Holdenvegen 

- NTE ga en kort status for utbedringene som er 

gjennomført.  
- NTE har ikke behov for asfaltdekke på veien og 

mener at kostnaden er for høy gitt 

nytteverdien asfaltdekke gir.  
- Dersom øvrige interessenter tar initiativ til fast 

dekke så vil NTE være åpen for å dialog om en 

felles løsning. 
- HHF ba om å få oversikt/ vite prisen på 

asfaltering av Holdenvegen fra Follavatnet til 

 
 

 

 
 

 

 

HHF 
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Holden. NTE hadde ikke oversikt over prisen på 

dette tiltaket i møtet. 
 

2) Bygging av brygge for ilandstigning og utkjøring 

av båt som også er tilpasset funksjonelt for 

funksjonshemmede  
- HHF presiserte at dette er et tiltak for 

dagturisme, funksjonshemmede og frakt av 

materialer på Holden. 
- NTE har ikke avklart forespørselen, men har 

hatt en dialog med lokal grunneier 

 
3) Bruk av overskuddsmasser til utvidelse av 

parkeringsareal  

- NTEs prosjektering viser at det p.t ikke vil 

være overskuddsmasser tilgjengelig til dette 
formålet 

- HHF stilte spørsmål til om det ikke vil være 

masser tilgjengelig og ba NTE om å vurdere 
dette en gang til. NTE tar med seg ønsket i 

videre planlegging.  

 

4) HHF ønsker forvaltningsansvaret for 
parkeringsarealet like ved Dammen 

- NTE mener dette må ses i sammenheng med 

planen for området («Utenomhusplan») 
 

3 Utenomhusplan 

 

Utkast til plantegninger for utenomhusarealet er 
sendt til interessenter (se vedlegg til referatet).  

 

NTE presiserte at oversendte plantegninger er utkast 
som sannsynligvis vil bli korrigert etter mer 

bearbeiding.  

 
Areal ved dammen (figur  1); 

 

NTE ønsker å avgrense et parkeringsareal fysisk med 

3-5 parkeringsplasser som skal være tilgjengelig for 
NTEs ansatte og eventuelt også fungere som 

handicap-parkering.  

 
For å sikre tilgang til naust og båtutsett (til f.eks 

saueeiere) er det lagt inn forslag om å etablere ny 

nedkjørsel.  
 

HHF har ikke prinsipielle innvendinger til ny 

nedkjørsel mot vannet samt avgrensning av 

parkeringsarealet nærmest dammen. 
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HHF viste til tidligere innspill og etterlyste plassering 

av benker og informasjonsskilt i tegningsunderlaget 
for arealet ved dammen. NTE presiserte at 

plantegningene er utkast hvor man ikke har detaljert 

utformingen av arealet. Partene er enige om å 

diskutere endelig utforming av arealet i et senere 
møte.    

 

Ny parkeringsplass (figur 2):  
 

- HHF etterlyste areal for hytterenovasjon i 

plantegning. NTE kommuniserte at det er 
avsatt areal for renovasjon og at dette vil bli 

drøftet med kommunen. 

- HHF ønsker at denne parkeringsplassen, etter 

at areal for renovasjon er benyttet, begrenses 
til korttidsparkering. Arealet skal primært være 

en parkering for de som ønsker et kort opphold 

ved Dammen 
- HHF tilbyr seg å forvalte parkeringsplassen 

med tilhørende vedlikehold og brøyting 

vinterstid. HHF mener at det vil være naturlig å 

ha parkeringsavgift, noe som vil være i 
samsvar med praksisen ellers ved Dammen 

Holden. 

- NTE og HHF presiserte at de ønsker å 
tilrettelegge for allmennheten. Forvaltning av 

parkeringsareal ikke er en prioritert oppgave 

for NTE. NTE vil drøfte fremtidig forvaltning av 
parkeringsplassen med kommunen.  

 

 Riggområde 

 
Kart over riggområdet ble presentert. Ferdsel over 

dammen i anleggsperioden blir forbudt. Det er derfor 

planlagt en ny sti med en midlertidig parkeringsplass. 
 

I NTEs planer er det tilrettelagt for ferdsel over 

dammen etter at anleggsperioden er over.  

 
HHF ønsker at parkering skiltes med «forbeholdt 

dagturisme og hytteiere på vestsiden av dammen» i 

anleggsperioden. 
 

  

3 Kommunikasjon 

 

NTE ønsker å bruke facebook som primær 
kommunikasjonskanal mot interessenter. 

 

Partene var enige om at dette hadde fungert bra i 
forbindelse med oppgradering av Holdenveien. 
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4 Fremdrift og vannstand 

 
Prognose for vannstandsutvikling i Holden ble 

presentert. HHF bad om å få oversendt lysarket som 

viser vannstandstandsprognose.  

 
 

  

5 Eventuelt 

 
HHF spurde om det er aktuelt å gjennomføre en 

bunnkartlegging sommeren 20020 når Holden er 

nedtappet. NTE sjekker om dette er aktuelt 

 
Neste møte settes til tirsdag 12. november, kl 14:00-

15:30. NTE kaller inn til møte. 

  

 
 

 

Med hilsen  

 
 

 

Underskriver 1 Underskriver 2 
 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg: Utkast til utenomhusplan 
 

 
Figur 1: Ny avkjøring og parkeringsplass ved dammen 
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Figur 2: Ny dagparkering nedstrøm Dam Holden 


