Dam Nord-Fløyta. Holtåavassdraget. Eieransvar.
Eidsvoll kommune har til behandling en henvendelse fra Norges vassdrags- og
energidirektorat, senest 22.4.2016, om eierforholdet til damkonstruksjon i Nord-Fløya.
Rådmannen innstilte til Kommunestyret 13.12.2016 at Eidsvoll kommune over påtok
seg ansvaret for dammen. Kommunestyret vedtok enstemmig å utsette saken.
Minnesund Vel har, i brev av 7.2.2017 til Eidsvoll kommune, uttalt følgende:
Eier- og ansvarsforhold - mv
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) skriver i sitt brev av 24.4.2016, bl.a. « NVE
kjenner ikke til at noen per dags dato har påtatt seg ansvar for dam Fløyta eller at det finnes
dokumentasjon som viser at eieransvaret for dammen. Vassdragsanlegg skal ha en ansvarlig.
Dersom ingen påtar seg ansvaret, vil NVE vurdere nedlegging av anlegget. Det vil innebære
riving av eksisterende damkonstruksjon».
Forslag til løsning
Eidsvoll kommune påtar seg eieransvaret for dam Nord-Fløyta.
Dersom demningen rives vil dette få store negative konsekvenser, bl.a. for natur- og
friluftsliv. Konsesjonsområdet har i flere tiår vært offentlig.
Holt bruk A/L ble operativt i 1915. Anlegget ble solgt til Eidsvoll kommunale e-verk i 1963.
Etter undersøkelser i bl.a. kommunens arkiv, finnes ingen dokumentasjon på om/eller
hvordan fallrettighetene ble håndtert, eller om eierforhold til demningen.
Anlegget ble videresolgt til Akershus Energi i ca. 2002.
Dam Fløyta og klassifisering av fareklasse
NVE skriver i sitt brav 12.2.2016 bl.a. «Eksisterende dam er en murdam, med maksimal
høyde på ca. 8 m. Kronelengden er ca. 33 m. Oppdemt magasinvolum er anslått til 720 000
m3. Nord-Fløyta er av kjentfolk anslått til ca. 500 dekar. Fløytadammen er av NVE satt i
konsekvensklasse 2.
Konsekvenser ved riving av damkonstruksjonen
Riving av dammen vil få store negative konsekvenser for natur- og frilufts- og bosetting.
Badeplassen, som driftes av Eidsvoll kommune og Minnesund Vel, er et populært tilbud til
både barn, unge og eldre, og er viktig i et folkehelseperspektiv.
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