
 

 

 
 

 Referat 

 
  
Tilstede:   
Bjørn Bergheim, Statkraft (leder VTF) 
Sigve Rist. Lofotkraft  
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Ragnhild Hoel, Tafjord Kraftproduksjon 

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
 
Forfall:  
 
Dato: 25.1.2022, kl. 09.00-10.30 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 1-2022  
 

 

1. Bjørn Bergheim ble valgt til leder av VTF 

2. Kommentarer til agenda og godkjenning av referat fra møtet 10-2021 
Referat godkjent 

VTF SAKSBEHANDLING 
3. Kontaktmøte med NVE og innlegg på VTF Dagene 

a. Referat fra kontaktmøtet med NVE er oversendt NVE for en gjennomgang før 
publisering på nettsiden vår. 

b. Innlegg fra Rune på VTF Dagene angående Plan for overvåking 
Rune Engesæter presiserte at det skal være et dokument per anlegg som 
omhandler plan for overvåking. H E-Co har løst dette på en annen måte siden de 
har en stor portefølje av vassdragsanlegg.  
Statkraft erfarer at fagansvarlig har gitt avvik siden de ikke har et dokument pr 
anlegg og dette er et krav i regelverket.  

Aksjon: e-post til Rune – ansvarlig AMR 
 

4. Melding til OED om ressurssituasjonen i NVE 
Sjekk rapport om NVE etter Leif og Thomas sin 
Brev til ledelsen i NVE eller OED? 
Aksjon: AMR legger rapportene tilgjengelig på Teams 
Utkast til brev til NVE til neste møte 
 

5. Krav til kompetanse hos NVEs saksbehandlere 
Inkludere kapasitet og kompetanse i bransjen i samme brev som under pkt 4 

ARRANGEMENT 

6. VTF Temadag og Vintermøte – ønske om fysisk neste gang 
7. VTF Vårmøte – høre med Richard ift fagdag fyllingsdammer. VTF har utfordringer med 

kapasitet til å arrangere dette. 
 

https://nhosp.sharepoint.com/:w:/s/VTF-styret/EXqIA8UbhiBMuMi0Ze73IccBVmynCxOXqqvZ6bPQI4vXVw?e=uRpdnU


 

 

8. VTF regionale høstmøter 2022 
Se oversikt og forslag VTF Høstmøter 2018 - 2022  
Forslag til sted og befaringsobjekter ble diskutert og lagt i regnearket. 
Alt som skal betales av Energi Norge/deltageravgiften, skal bestilles av Mimi 
(Overnatting, transport til befaring osv). Det har vært vanlig at vertskap betaler 
underholdning på kvelden, transport til befaring og bevertning ifm befaring. 
Aksjon: Hver regionrepresentant sjekker aktuell befaring og overnatting for VTF 
høstmøte i sin region. 
 

9. Eventuelt  
Rekruttering/Deltageravgift til VTF 
VTF Styringsgruppe vedtok å kreve inn VTF deltageravgift på høstmøte og vintermøte. 
Dette vil da erstatte dagens praksis med utsendelse av faktura til hvert medlem da dette 
er veldig ressurskrevende. 
 

10. Neste styremøte: 1.3 kl 12.00 
 Punkt til agendaen: VTF styrets arbeidsoppgave 

https://nhosp.sharepoint.com/:x:/s/VTF-styret/EUs4sy1X8ClHvmuyyV8aV8MBP0m85ZGySTx9HhQWstq_lg?e=Hrp4aY

