
2 

MOM 

Til:  

VTF – styringsgruppe: 

Vidar Bolle – Statkraft, Leder 

Mathilde Stoskopf – Sweco 

Marit Klungen, Svorka Energi  

Janne Gunne Helle –Lyse 

Dagfinn Bentås – Østfold Energi 

Leif Basberg, sekretær VTF 

Åne Sæther, Trønder Energi 

Ragnhild Hoel, Tafjord, møte men ikke kontakt på skype eller telefon 

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen 

Dato: 17.08.2016 

Sted: Skypemøte 

Sak: Styremøte 4-2016, Onsdag 17.august. kl. 08:00- 09:45 

 Før neste Skype møte så sjekker alle at de har det de trenger av mikrofoner, høyttalere og
kamera. Gjør også en test med en noen før møte slik at du vet at det virker.   ALLE

 Gjennomgang av årsmøtereferat oppfølging av aksjonspunkter
o Når vi oppdaterer listen og medlemmer av VTF så inkluderes det en kolonne hvor

man kan angi hva som er medlemmets kjernekompetanse. Dette kan brukes hvis det
er ønske om å samle faggrupper eller ved høringer.

o Medlemsavgift, dette lar seg gjøre vi bestemmer og vi skal sende ut faktura på neste
møte for 2016 i henhold til Årsmøtevedtak 350,-               Leif

 Gjennomgang av siste møtereferat.

o Hvordan handtere og sikre at alternative løsninger blir godkjent.
 Det utarbeides et notat og en oversikt over alternative løsninger som er

godkjent.
 VTAer og Fagansvarlige oppfordres til å foreslå alternative løsninger. I disse

tilfellene er det viktig å ha dialog med myndighetene i tidlig fase da dette
ofte viser seg å lede frem.

 Skulle det allikevel være slik at den alternative løsning ikke blir godkjent på
et for dårlig grunnlag skal det gis anbefalinger om hvordan man går frem i en
klageprosess.

 Klage muligheten bør benyttes der man mener at det er hensiktsmessig å
endre forvaltnings praksis.

 Det foreligger flere rapporter og undersøkelser som påvirker løsningsvalget,
Notatet vil inneholde en oversikt over hvilke rapporter som kan være
hensiktsmessige å benytte i de enkelte tilfeller.

 Det utarbeides en tabell som gir oversikt over alternative løsninger som er
godkjent og en tabell og klagesaker.

 Leif har sendt forslag til Notat som kan legges ved listen på VTFs sin



 

hjemmeside. 
 Rapporter fra Damsikkerhet i helhetlig perspektiv kan være nyttig når 

eksempler skal hentes. 
 Vidar sender en tabell med Statkraft sine eksempler som Leif distribuerer til 

Dr Tech. Olav Olsen og Sweco.   Vidar   
 

o Mathilde presentert forslag til tabell oversikt som hun jobber videre med 
   

 Klassifisering utfordringer med dagens retningslinjer. 
  Det forberedes et underlag som tas med til kontaktmøte med NVE høsten 2016. 
 

 Sikkerhet for allmenheten ved vassdragsanlegg. Hvordan kan vi bidra til en mer 
uniform praksis. Vi holder kurs i samtidig med Vintermøte, men kanskje vi skulle 
ha et innlegg på vintermøte også. Diskuteres videre på neste møte 
 

 Tema til kontakt møte, stort sett samme agenda som i fjor. Andre temaer 
inkluderer; prioritering av oppgaver, ressurser hos rådgivere og kraftselskap. 
Kommunikasjon av muligheter og løsninger hvordan kan VTF i større grad bidra.  

 

 Regionsmøter. 
Program, generelt. 
30 min fra Energi Norge ved Leif  
-Resultat fra workshop i fjor høst på alle møtene. 
-Litt om Damsikkerhet i et helthetlig perspektiv 
-NVKS og Vannkraft FME 
-Deltager tar med verneutsyr for befaringen på alle regionsmøtene (hjelm og vest) Leif 
-Sender ut påminnelse til alle VTAer i Energi Norge sin Database. Leif 
 
Region Vest   
Hotell Ullensvang og dato 5-6 September  
Vert i Vest Statkraft,  
Befaringsobjekt Dam Svartavann 
Ferdig program 
 
Region Sør Vest – 
Skien,13-14/9 
Middag på M/S Victoria, Telemarkskanalen  
Befaring Hogga og Lunde dam  
Program nesten ferdig, Janne Gunn tar kontakt med Leif om de siste detaljer 
Statskog inviteres foreslått vert til neste år 
  
Region Nord –  
20-21/9 –Tromsø,  
Lav bynære dammer og vannverksdammer 
Vert, Tromsø Kommune. 
Program nesten ferdig, Vidar tar kontakt med Leif om de siste detaljer 
 
Region Midt -  
Orkanger, Bårdshaug herregård 27-28/9  
Vert Trønder Energi 
Befaring Dam Vasslivatn og Skjenaldavassdraget 
Ferdig nesten ferdig, Marit tar kontakt med Leif om de siste detaljer 



 

 
 

 Vintermøte 2 dager 
o Fagdag på Dam i forkant av Vintermøte vi forsetter suksess fra i fjor og har 

en fagdag før vintermøte. Tema bestemmer vi etter Regionsmøtene.  
 
 

 Møteplan 2016 

 Uke 36 – Regionsmøte, vest  

 Uke 37 – Regionsmøte, sør/øst 

 Uke 38 – Regionsmøte, nord 

 Uke 39 – Regionsmøte, midt 

 19.10.2016 – Kontaktmøte NVE, i Oslo vi VTF styret har møte i forkant møtet inkluderer 
befaring langs Songsbekken, Songsvann til NVE?.  Venter endelig avklaring fra NVE vedr. 
dato  

 07.11.2016, 10-12:00 – Skype/Lync møte, Tema vintermøte 

 05.12.2016, 10-12:00 – Skype/Lync møte, Tema årsmøte 
 
Møtereferat og annet material blir lagt ut her: 
https://www.energinorge.no/energiforskning/fornybar-
energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/ 
 

https://www.energinorge.no/energiforskning/fornybar-energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/
https://www.energinorge.no/energiforskning/fornybar-energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/

