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Tilstede:   
Øyvind Steffenach, Troms Kraft (leder VTF, møteleder) 

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Bjørn Bergheim, Statkraft  
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Reidar Birkeland, Statkraft  
 
Forfall:  
- 
 
Dato: 1.2.2021, kl. 12.00-14.00 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 1-2021  
 

 
 
1. Nytt styre - konstituert  

Oppfølging: AMR kontakter valgkomiteen ang vararepresentant i Midt 
 

2. Årsmøte – oppfølging av saker 
• Informasjonsskriv fra NVE: Det er ønske om bedre søkbarhet for justeringer til DSF. 
Dette kan for eksempel legges inn på nettsiden sammen med den aktuelle 
retningslinjen. Om det ikke blir et annet naturlig punkt tas dette med til neste 
kontaktmøte med NVE. 
• Styretur eller annen aktivitet for styret i 2021. VTF styremedlemmer oppfordres til å 
melde seg på Energi Norges arrangementer. Det er aktuelt med styretur til Ulla-Førre 
anleggene (Statkraft). Dette kan evt kombineres med befaring til Lyse anlegg, 
Gjennomføres i september/oktober dersom koronasituasjonen gjør dette mulig. 

 
3. Kort evaluering etter Temadag og Vintermøte 

Fra Styret:  
- Generelt svært gode foredragsholdere på disse seminarene og høyt faglig nivå.  
- Det er fint å ha mulighet til å se hele eller deler av arrangementet på nytt om det er 
spesielle tema man er interessert i. 
- Rekruttering er et viktig punkt som må tas opp 
- VTAs ansvar har også vært oppe tidligere og ble poengtert i flere av innleggene på 
Vintermøtet ifm Munkebotn-saken. Se DSF § 9-4.Straff: Overtredelse av kapittel ….kan 
straffes etter de regler som framgår av Vannressursloven § 63 ".. Med bøter eller fengsel 
inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt…." 
- Forsikring for VTA er også et interessant tema som ble tatt opp. 
 
Mottatte evalueringer: 
- Viser gode tilbakemeldinger på både aktualitet i foredrag og lengde på seminardagene. 
 
Oppsummering av evalueringene oversendes VTF Styret i forkant av neste møte og 
behandles i neste møte. 



 

 

 
4.    Revidert veileder til KBF –Levere høringsinnspill?    

Link til Veiledning til kraftberedskapsforskriften  
Endringen i KBF gjelder spesielt komponenter i vannveien som lukehus og tverrslag. Ny 
forvaltningspraksis kan gi økte krav til overvåking av disse komponentene. Dette vil være 
utfordrende og kostbart å gjennomføre. Det er derfor viktig å vite nytte og hensikt med 
dette. Har det vært hendelser som skulle tilsi økt overvåking? Er trusselbildet endret? Pr 
i dag ser vi at det er varierende praksis i bransjen.  
Er VTF riktig fora for å behandle dette? Hvert selskap kan selv gi en tilbakemelding til 
NVE. 
Aksjon: Oddmund – tar kontakt med VTF ved behov etter internt møte i Hafslund ECO 
denne uka. Ta aksjon ift dette. 
Oppdatering 9.2.: Hafslund Eco har diskutert dette internt og ser at dette potensielt kan 
gi vesentlig større kostnader for anleggseier. De planlegger å sende inn eget høringssvar. 

 
5. VTF Regionmøter til høsten – digitalt eller fysisk? 

Høstmøte 2021 - Digitale befaringer var bra, generelt var nivået på foredragene bedre 
enn på regionmøtene. 
AMR finner fram historikk ift hvilke selskap som har vært vertskap 
Sannsynligvis digitalt også i 2021, VTF tar endelig avgjørelse neste styremøte. 
Hvert styremedlem foreslår 2 aktuelle saker til neste styremøte.  
AMR: Send ut påminnelse til VTF 

 
6. Aktuelle arrangementer: Sikkerhet for 3. person, Regelverksdag  

a) Sikkerhet for 3.person – arrangert siste gang 2017. Statkraft har krav om at dette 
kurset skal være utført. Aktuelle tidspunkt: Nov/des evt sammen med høstmøte om 
den blir digital.  

b) Regelverksdag i samarbeid med NVE: I kontaktmøtet ga NVE uttrykk for at det kunne 
bli utfordrende å holde dette. Tilsvarende som ble gjennomført i 2010 eller med 
fortolkning og tillegg. Forslag om 26.oktober. AMR tar kontakt med NVE 
 

7. Rekruttering til Vassdragsteknikk-fag ved NTNU – Vassfiks – Bygg&Miljødagen 16.2  
- Det ser ut til å være et behov for å gjøre en jobb når det gjelder rekruttering 
- Ingen deltar på Bygg&Miljødagen   
 

8. Rådet for godkjenning av fagansvarlige – invitere Per Vidar Halsnes på neste møte? 
Per Vidar inviteres til neste møte 
 

9. Eventuelt 
- Hafslund Eco skal rehabilitere Viddalsdammen, Aurland. Det er utfordringer med 

snøskred i området og prosjektet søker andre med erfaring fra damrehabilitering der 
man er utsatt for snøskred.  

- Troms Kraft har erfaringer med tunnelarbeid gjennom skredområder. H ECo kan 
kontakte dem. 

- Statkraft har brukt NGI som rådgiver i slike prosjekter. 
 

10. Neste møte: 16. mars 2021 
 

https://www.nve.no/damsikkerhet-og-kraftforsyningsberedskap/kraftforsyningsberedskap/veiledning-til-kraftberedskapsforskriften/

