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Referat fra VTFs Årsforum 2023 
 

 

 

VTFs årsforum 2023 
2. februar 2023, kl. 17.00–18.00, Hotel Opera 

20 Deltakere 

 

Saker på Årsforumet: 

1. Valg av møteleder og referent:  

Bjørn Bergheim, Møteleder 

Anne Marit H Ruud, Referent 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. Ingen kommentarer 

 

3. Gjennomgang av styringsgruppas årsmelding for 2022 

Ad 3. Kontakt mellom NVE, Energi Norge og VTF 

- VTF bør skrive brev til NVE og be om dokumentasjon av kva tilsynsgebyret går til. 

Dette henger tett sammen med den ressursutfordringen som NVE står i. Det er viktig 

for næringen at vi har en velfungerende myndighet. 

- VTF styringsgruppe bør be om fysisk kontaktmøte med NVE. 

 

Ad 4 Forskrifter, veiledere og notat  

- Presisering av forskriftstekst for klassifisering av bunntappeløp ble kommentert. 

Klassifisering av bunntappeløp som ikke ligger i dammen. Presisering av forskriftstekst 

13.6.22  

- Diskusjon av VTFs brev til NVE angående ressurssituasjonen samt NVEs svarbrev. 

VTF ønsker å bli involvert i utviklingen av veiledere. VTF tar videre til etterretning 

NVEs kommentar om VTAs behov for kvalitetskontroll av dokumentasjon. 

 

4. Handlingsplan, revidert 2022 

Det kom ingen forslag til justering av VTFs handlingsplan 

 

5.  Regnskap 2022 og budsjett 2023 

Gjennomgått. Regnskap godkjent. 

Styret la i 2022 styretur og styremøte til VTF Nord, Svolvær. Lite av disse kostnadene 

er belastet VTF midlene av forskjellige årsaker. 

Det kom inn forslag om bruk av midler til utredninger for VTF. Se eventuelt 

 

 

https://www.nve.no/media/14166/klassifisering-av-bunntappeloep-130622.pdf
https://www.nve.no/media/14166/klassifisering-av-bunntappeloep-130622.pdf
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6.  Valg av representanter til VTF styringsgruppe 

Kun vara for region Øst var på valg. Erik Hauglin fra Å Energi erstatter Fridjar Molle 

fra Hafslund Eco. 

 

Region ØST  Oddmund Brevik, Hafslund Eco - ikke på valg 

Varamedlem  Erik Hauglin, Å Energi - innvalgt 

 

Region SØR  Bjørn Bergheim, Statkraft Energi – ikke på valg 

Varamedlem  Lorenzo Lona, VTA Service AS - ikke på valg  

 

Region VEST  Ragnhild Hoel, Tafjord kraftproduksjon – ikke på valg 

Varamedlem  Knut Peder Voldset, Rauma Energi – ikke på valg 

 

Region MIDT  Ingebrigt Bævre, Statkraft Energi   - ikke på valg 

Varamedlem  Aslak Bøhle Foss, Trønderenergi – ikke på valg 

 

Region NORD  Sigve Rist, Lofotkraft Produksjon AS – ikke på valg 

Varamedlem  Monica Jerijærvi, Pasvik Kraft – ikke på valg  

 

Styret har kommet i en uheldig posisjon der 4 av 5 av styrets medlemmer er på valg 

neste år. Tiltak for å unngå så stor utskifting av styret vurderes. 

 

Øyvind Steffenach avløser Torstein Tjelde i valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen innstiller ikke kandidat til styreledervervet. Det valgte styret må selv 

konstituere seg. 

 

Årsforum vedtok åpning for at enkelte medlemmer av styringsgruppa unntaksvis kan 

sitte lenger for å bevare kontinuiteten i styringsgruppa. 

 

7.  Innkomne saker 

Ingen saker ble meldt inn i forkant av møtet. 

 

8.  Eventuelt 

Som nevnt under pkt 5 budsjett, ble det foreslått at VTF skulle bruke midler til 

utredninger av felles interesse for VTA'er. Dette kan for eksempel være 

klassifiseringssaker.  

Saker av prinsipiell verdi for bransjen må, etter avklaring med VTF styringsgruppe, 

løftes opp til Fornybar Norge for videre håndtering. Kontingenten i VTF er øremerket 

trivselstiltak for medlemmer av VTF styringsgruppe. Midlene skal være et bidrag til at 

det er mer attraktivt å være medlem av styringsgruppa.  

Det må vedtektsendring til om kontingentmidlene skal brukes til utredninger  
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VTF Styringsgruppe ser nærmere på dette til neste årsmøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


