
 

 

 
 

 Referat 

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

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
 
Forfall:  
 
Dato: 1.3.2022, kl. 12.00-13.30 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 2-2022  
 

 

1. Kommentarer til agenda og godkjenning av referat fra møtet  
Referat godkjent 

VTF SAKSBEHANDLING 

2. Plan for overvåking – krav om en plan pr anlegg 
Oddmund har utarbeidet et forslag til plan for overvåking. Dette er en samlet plan for 
alle vassdragsanlegg i Hafslund Eco, men som henviser videre til andre dokumenter. 
Dokumentet tilfører ikke noe utover det som allerede er dokumentert andre steder. 
Flere eiere har en anleggsoversikt. I denne planen ligger tid for når de forskjellige tilsyn 
skal gjennomføres. Man kan eventuelt la plan for overvåking inngå som et kapittel i IK 
Vassdrag 
Aksjon: Bjørn tester ut dette i en revurdering som skal utføres av Norconsult i år. 
Fagansvarlig har etterspurt dette. Bjørn gir tilbakemelding til VTF 
 

3. Brev til NVE angående ressurssituasjonen 
Brevet vil omtale ressurssituasjonen i NVE samt kapasitet og kompetanse hos NVEs 
saksbehandlere. 
VTF Styret registrerer at saksbehandling på revurdering tar veldig lang tid. Vi ser at 
arbeidet med nye retningslinjer er veldig forsinket. 
Brevet stiles til Kjetil Lund der man henviser til kontaktmøtet med NVE i januar. NVE har 
krav til å besvare brev. 
Ansvar: Bjørn og Ingebrigt kladder et utkast til neste VTF møte.  

 
4. Munkebotn saken – Publisering av Multiconsults kommentarer til OED?  

VTF publiserer mer om Munkebotn saken når en endelig avgjørelse i saken foreligger. 
På VTF Dagene vil det være aktuelt med en presentasjon av endelig avgjørelse av 
Munkebotn saken. Vi ønsker også en presentasjon om hendelsen ved Tokagjelet i høst 
der 3 mennesker omkom når denne saken er avklart (NVE har opprettet tilsynssak). 
Politiet har henlagt saken. 

 
 

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/politiet-har-henlagt-saken-om-tokagjelet-ulykken.YFKNdYZyz


 

 

ARRANGEMENT 

5. VTF regionale høstmøter 2022 
Se oversikt VTF Høstmøter 2018 - 2022  
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. 
- Nord: Lofotkraft Produksjon kan gjerne være vertskap og Svolvær er et egnet sted å 

ha arrangementet. Det er 2 timer kjøring mellom Svolvær og Solbjørn/Reine. Man 
kan evt ha avreise fra Leknes flyplass. 

- Befaring til Solbjørn hvor det pågår revurdering på Solbjørn. Her er det god plastring 
oppstrøms og på toppen, men dammen er ikke bygget etter forskriften. 

- Sør-Øst: Det er ikke 'landet' hvilket sted man skal ha befaring og dermed heller ikke 
sted for arrangementet. 

- Midt: Statkraft blir vertskap med befaring til Fjæremsfossen mm i nærheten av 
Trondheim. Ved Fjæremsfossen pågår det et omfattende rehabiliteringsarbeid på 
lukene. I tillegg har området utfordringer med kvikkleire. 

- Vest: Befaring til rehabiliteringene av dammer i Eriksdalen i Høyanger. I Eriksdalen er 
det bygget vei og tunnel opp i fjellet for å gjennomføre rehabilitering av flere 
dammer, blant annet platedammer. Arrangement i Høyanger eller Balestrand. 

- Faste poster på agendaen: 
- Nytt fra NVE 
- Nytt fra Energi Norge 
- Litt om befaringsobjektet 
- Forslag: Inkluder en presentasjon fra en kommune, f.eks der anlegg er 

plassert i en høyere konsekvensklasse. 
- Tittel på presentasjoner til høstmøtene mm kan legges inn her etter hvert som dere 

har ideer: Program VTF Høstmøter 

 
 

6. Eventuelt  
Beredskap i lys av Russlands invasjon i Ukraina: Det er satt beredskap på laveste nivå i 
Hafslund Eco. Ellers ingen aksjoner for VTA. 
 

7. Neste styremøte: 4.4 kl 14.00 
 Punkt til agendaen: VTF styrets arbeidsoppgaver 

https://nhosp.sharepoint.com/:x:/s/VTF-styret/EUs4sy1X8ClHvmuyyV8aV8MBP0m85ZGySTx9HhQWstq_lg?e=Hrp4aY
https://nhosp.sharepoint.com/:x:/s/VTF-styret/ETI1krw1QnFPhUc9WTSsv1EBERjP5k9ul4PeMUIUyVA0hQ?e=C5LM1B

