
 

 

 
 

 Referat 

 
  
Tilstede:   
Bjørn Bergheim, Statkraft (leder VTF) 
Sigve Rist, Lofotkraft Produksjon  
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Ragnhild Hoel, Tafjord Kraftproduksjon 
Gjest: Kristine Gjøsæter, Glitre ang klassifisering Hensfoss 

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
 
Forfall:  
 
Dato: 9.5.2022, kl. 09.00-10.30 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 4-2022  
 

 

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

VTF SAKSBEHANDLING 
2. Ny kandidat til komiteen for godkjenning av fagansvarlige (etter Per Vidar) 

VTF Styret ved Bjørn spør Rune Engesæter, Bergen kommune. 
Per Vidar deltar på komite-møtet i juni, så ny kandidat må være på plass etter ferien. 

 
3. Veiledere for VTA- og fagansvarlig-godkjenning – VTAs ansvarsområde 

Oddmund og Hafslund Eco har gjort en god kartlegging av antall anlegg VTA'er der har 
ansvar for. Konklusjonen er at 30-50 anlegg er OK. Dette bør likevel ikke oppfattes som 
en 'fasit' eller streng maksimalgrense. 
AM svarer NVE ved Håkon Haugsrud som leder denne komiteen nå. 

 
4.  VTF deltagelse på arrangement i 2022 

VTF Styret deltar på VTF Høstmøte i Svolvær. Sett av tiden fra 12. til 14. september. 
 
5. VTF Dagene i januar 2023 i samarbeid med 'Fagdag fyllingsdammer'? 

VTF anbefaler at Fagdag fyllingsdammer arrangeres som Temadagen på VTF Dagene i 
januar 2023. VTF ønsker en dialog i utarbeidelsen av agendaen. 

 

ARRANGEMENT 

6. VTF regionale høstmøter 2022 
Presentasjoner til høstmøtene kan legges inn her etter hvert: Program VTF Høstmøter 
Meld fra så snart dere er klare til å legge programmet på nettsidene. AM følger opp. 
 

7. Klassifisering av dammer ved Hensfoss kraftverk ved Kristine Gjøsæter, Glitre 
2 Hovedutfordringer: 

a. Fratrekksregelen 
b. Oppstrøms konsekvenser ved lukesvikt  

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


 

 

Glitre er opptatt av at denne saken ikke skal danne presedens for tilsvarende saker. 
 

Noen momenter fra diskusjonen: 
- OED påpeker problemer med feilfunksjon ved luka 
- Omtalte boliger oppstrøms er berørt ved 1000 årsflom.  
- Hvordan er flomforholdene om det ikke hadde vært regulert? 
- Ras langs elvebredden bør vurderes 
- Stigehastighet er et viktig poeng.  
- Det bør ikke være forskjell på fratrekksregelen når det er oppstrøms ift nedstrøms 
- Det står i veilederen at lukesvikt skal hensyntas, men ikke i forskriften 

Konklusjon: VTF ønsker å gi et generelt innspill til NVE. 
Forslag om å bruke innspillet VTF skal gi NVE ang klassifisering av vannveier. Dette skal 
inn i NVEs årlige informasjonsskriv. 
 

8. Eventuelt 

Klassifisering av vannvei: NVE har bedt om tilbakemelding på forslag til tekst ang dette i 
deres Informasjonsskriv. Dette følger av VTFs tilbakemelding i kontaktmøte. 
Oddmund ser på forslaget og tilbakemelding leveres på mail etter en runde i VTF. 

9. Neste styremøte: 7.6 kl 09.00 

 


