
 

 

 
 

 Referat 

 
  
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  
 
Forfall:  
Reidar Birkeland, Statkraft 
 
 
Dato: 15.4.2021, kl. 09.00-11.00 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 3-2021  
 

 
 

1. Referat fra møtet 2-2021 godkjent  
Styremøte 2#2021 
AMR purrer valgkomiteen ang vararepresentant i Midt 

ARRANGEMENT 

2. VTF Arrangementer  

a. Dato for VTF Høstmøte – 2.november 2021  

b. Vi planlegger å arrangere 'Sikkerhet for 3.person' i Q4 som fysisk møte eller en 
hybrid versjon. AMR sender ut siste agenda for kurset i forkant av neste styremøte 
slik at VTF styret kan diskutere hvilke endringer som bør gjøres. 

c. Forslag til presentasjoner og digitale befaringer ligger i regnearket:  
VTF Digitalt Høstmøte 2021  
Ansvarlige for oppfølging står også der. 

VTF SAKSBEHANDLING 

3. Klassifisering av vannvei. Utkast til brev til NVE ble gjennomgått og diskutert. Innspill fra 
Oddmund og Reidar blir inkludert. 
 

4. Høring Veileder for Flomberegninger Link til mail. Frist for tilbakemelding til NVE er 
31.5.2021 og internt i VTF 21.5.2021. Det er satt ned en gruppe i Statkraft som skal se 
nærmere på høringsutkastet. VTF styret avventer hva de kommer fram til. 
 

5. Saksbehandlingstid hos NVE og dobbel saksbehandling 
Det har kommet et innspill ang saksbehandlingstid hos NVE og dobbel saksbehandling 
ihht PBL og NVE regelverk fra et av Energi Norges nye medlemmer. 
Saksbehandlingstid hos NVE tar vi opp i neste kontaktmøte med dem.  
Dobbel saksbehandling vil vi ta opp i presentasjon(er) på neste Temadag eller 
Vintermøte. Dette ble også tatt opp ved siste VTF Vintermøte, ref prosjektet ved dam 

https://teams.microsoft.com/l/file/72E212D4-7218-42AF-9BC3-16FE5889C248?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FStyrem%C3%B8ter%2F2021%2FStyrem%C3%B8te%202-2021%2FUtkast%20referat%20VTF%20styrem%C3%B8te%20%232-2021%20.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:430248298f9f4d869a4b04b144e8c860@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76
https://teams.microsoft.com/l/file/7F499662-06CC-42D1-88D5-8C13D850342B?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FVTF%20H%C3%B8stm%C3%B8ter%2FH%C3%B8stm%C3%B8ter%202021%2FProgram%20VTF%20H%C3%B8stm%C3%B8ter%202021.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:595fd93deff945f8a369d1d74ff1d612@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76
https://nhosp.sharepoint.com/sites/VTF-styret/Shared%20Documents/General/Styrem%C3%B8ter/2021/Styrem%C3%B8te%203-2021/Styrem%C3%B8te%203_2021%20Vedlegg_Veilederh%C3%B8ring%20fra%20NVE%20Flomberegninger%20for%20dammer.msg


 

 

Munkebotn. Tilsvarende problemstillinger gjelder også for Naturforvaltning, 
Kulturminner, Mineralforvaltning mm 
 

6. Midlertidige tiltak for dammer med sikkerhetsfaktor under 1,1.  
Skagerak og Statkraft erfarer at NVE setter krav til midlertidige tiltak for dammer i klasse 
2 og 3 der man er i prosess med teknisk plan. Dette er eksempelvis nedtapping av 
magasin eller bolteforsterkning. 
VTF tar til etterretning at NVE har skjerpet inn forvaltningspraksis. 

INTERNT VTF 

7. Kurs og styretur for VTF – forslag for 2021 – Reidar setter opp et forslag til neste 
styremøte. 

8. Utkast til Avtale mellom VTF og Energi Norge gjennomgått. Alle oppfordres til å komme 
med sine innspill til avtalen. AMR diskuterer den med administrasjonen i Energi Norge. 
Forslag om revisjon av avtalen hvert 5.år i forbindelse med VTF Årsmøte. Se Vedlegg  
 

9. Eventuelt 
Det er behov for oppdatering av mail-liste for VTF medlemmer. 
 

10. Neste styremøte: 3. juni kl 9 

https://teams.microsoft.com/l/file/C5C1E841-008A-4DDE-AD9E-CC6AE22EE983?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FStyrem%C3%B8ter%2F2021%2FStyrem%C3%B8te%202-2021%2FStyrem%C3%B8te%20%232-2021%20Vedlegg_Avtale%20Energi%20Norge_VTF%20feb21.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:430248298f9f4d869a4b04b144e8c860@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76

