
 

 

 
 

 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  
Reidar Birkeland, Statkraft  
 
Forfall:  
- 
 
Dato: 16.3.2021, kl. 09.00-11.30 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 2-2021  
 

 
 

1. Godkjenning av referat fra møtene 9-2020 og 1-2021 samt VTF Årsmøte 
VTF Styremøte #9-2020 
VTF Styremøte #1-2021 
VTF Årsmøte 2021 

AMR kontakter valgkomiteen ang vararepresentant i Midt 

2. Råd for godkjenning av fagansvarlige – Orientering ved VTFs representant Per Vidar 
Halsnes (BKK) 
I Rådet: Rune Engesæter (leder), Per-Vidar Halsnes (VTF), Stig Arne Strokkenes (RIF), Lars 
Amdahl (sekretær).  
Det er NVE formelt sett godkjenner fagansvarlige. Rådet er et rådgivende organ. Per 
Vidars erfaring er at NVE følger rådets anbefalinger. 
 
Det avholdes 4 møter pr år og det behandles ca 10-15 søknader pr møte. Ca halvparten 
får avslag. Det er viktig at søkere har fylt ut referanselista riktig og det er viktig at 
aktuelle søkere står oppført i f.eks revurderingsrapport slik at det er tydelig at de har 
bidratt i arbeidet. Søkere må være nøye med å telle praksis og mange søker for tidlig. 

Det er klageadgang for avgjørelser som tas av rådet. Rådet kan ha misforstått innsendt 
dokumentasjon, så da er det viktig å avklare dette. Dette gjelder særlig utdanning fra 
andre land. 
 
NVE planlegger å utarbeide en veileder for søkere til rollen fagansvarlig. Denne vil 
inneholde mer spesifiserte krav. 

https://teams.microsoft.com/l/file/D26517D8-8698-467A-8B91-E1E5D629B365?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FStyrem%C3%B8ter%2F2020%2FM%C3%B8te%209-2020%2FUtkast%20referat%20VTF%20styrem%C3%B8te%20%239-2020%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/4664FBE6-AB7C-4D42-9988-89290EF79E20?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%201-2021%2FUtkast%20referat%20VTF%20styrem%C3%B8te%20%231-2021%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/A0E160B8-8142-4627-913E-8C61ACB96442?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FVTF%20%C3%85rsm%C3%B8te%202021%2F%C3%85rsm%C3%B8te%202021%2FUtkast%20Referat%20VTF%20%C3%85rsm%C3%B8te%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:430248298f9f4d869a4b04b144e8c860@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76


 

 

 
Fra diskusjonen i VTF Styret:  
- En representant i rådet kan ha en dominerende rolle og dermed få for stor innflytelse. 

- Det er manglende maskinteknisk kompetanse i rådet.  

- Det er viktig å rydde i lista slik at man får ut pensjonister og de som ikke jobber med 
faget lenger. Egenerklæringsskjema vil være aktuelt. 
- Det kan være en utfordrende rolle å være både VTA og fagansvarlig. 

- Det er viktig at rådet har en god begrunnelse for et evt avslag på søknad til fagansvarlig 

Konklusjon: 'Morgendagens' praksis vil bli bedre ved å rydde i listene og utarbeide en 
veileder for søknad til fagansvarlige. VTF vil også følge opp saken i neste kontaktmøte 
med NVE. 

3. Klassifisering av vannvei  
Bakgrunn/eksempel: Hafslund Eco har en teltdam ved Bergsjøen i kl 2. Magasinet har 
mest senkning, tappes i kunstig elveløp. Tappeløpet fra Bergsjøen er isolert sett i kl 0. 
Men det er ikke mulig å tappe magasinet annet enn gjennom tappetunnel.  

Ihht NVEs Informasjonsskriv  skal da tappeløpet fra Bergsjøen klassifiseres som dammen 
i kl2. – akseptere praksis? Hvilket juridiske nivå er det på informasjonsskrivet til NVE. 

Dette gjelder mange anlegg og spesielt elvekraftverk. 

Et par av styremedlemmene har praktisert klassifisering ihht dette for flere av sine 
anlegg. Mens andre skal sende inn forslag til klassifisering og ser at dette kan slå uheldig 
ut ift hvilke anlegg som vil få best oppfølging. 

Videre aksjon: Øyvind tar en prat med Vebjørn Pedersen og diskuterer endret praksis fra 
NVE ila de siste 3-5 årene. 

4. VTF Arrangement 

a. Evaluering av Vintermøte og Temadag – Evalueringsrapporter på Teams 

b. Høstmøte – blir digitalt i år med digitale befaringer. Innspill til agenda inkl 
aktuelle befaringer samles her: VTF Digitalt Høstmøte 2021   

5. Kurs og styretur for VTF – forslag for 2021 

a. Styremedlemmene oppfordres til å melde seg på Energi Norge kurs eller andre 
kurs/konferanser. Dette skal godkjennes av styret. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebfileservice.nve.no%2FAPI%2FPublishedFiles%2FDownload%2F1a3bf53d-3d42-4490-869b-3aae2b8e19c9%2F201000310%2F3421887&data=04%7C01%7Camr%40energinorge.no%7C8ab54c0e42484c98dc5c08d8dd71da69%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C0%7C637502828417922151%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xIo1lno7UXBzmDeHe1t41w6TB3EPtpNghGR8QkyUE3g%3D&reserved=0
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


 

 

b. Beslutning om styretur 2021 avventes ift koronasituasjonen. 

6. Avtale mellom VTF og Energi Norge – saken er utsatt til neste møte 

7. Revidert veileder til KBF –   Til orientering: Hafslund ECO og Energi Norge har levert 
høringsinnspill. Saken tas til orientering 

8. Eventuelt – Styremedlemmene oppfordres til å komme med saker til styremøtene slik at 
vi får det på agendaen. 

9. Neste styremøte: 15.april kl 9, på Teams 
 

 
 

 
 

 
 


