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MOM 

Til:  

VTF – styringsgruppe: 

Vidar Bolle – Statkraft, Leder 

Marit Klungen, Svorka Energi 

Åne Sæter, Trønderenergi, vara 

Janne Gunne Helle –Lyse Energi  

Dagfinn Bentås – Østfold Energi 

Ragnhild Hoel, Tafjord Kraft, vara 

Torstein Tjelde, Eidsiva Vannkraft, deltok ikke pga feil i innkallelsen 

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge 

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen 

Dato: 24.04.2017 
Sted: Skype 

Sak: Styremøte 3-2017, Mandag 24. april. kl. 10-11:30  

 

1. Gjennomgang av møtereferat 13.03.17: 

 Referat godkjent. Innfører møteplan i hvert referat. 
 

2. ICOLD Stockholm 6-8.september 

 Vidar, Janne Gunn, Marit, Åne, Torstein og Eve deltar. Ragnhild sjekker opp evt 
deltagelse og melder tilbake til Eve så raskt som mulig.  Aksjon Ragnhild 

 Energi Norge sjekker mulighet for å melde på hele gruppen samlet til konferansen 
og teknisk tur. Det blir sendt ut mail med informasjon om påmelding når dette er 
avklart. Frist for early bird påmelding er søndag 30.4. Aksjon Eve 
 

3. Regionsmøter 

 Nord: Dato flyttet til 14-15.9. Vertskap Pasvik Kraft ok. Hotell er booket av Mimi. 
Program under utarbeidelse. 

 Sør-Øst: Tentativ dato 19-20.9. Vertskapet, Statskog, har ikke bekreftet dato. De 
har gitt tilbakemelding om at forespørsel er mottatt og skal komme tilbake med 
svar. Janne Gunn følger opp denne uken, dersom svar uteblir må det gjøres en 
vurdering mtp hotellbooking.  

 Vest: 26-27.9. Vertskap SFE Produksjon ok. Det jobbes med en avklaring på hotell 
og møterom dag 1. Et alternativ er å låne møterom hos Elkem. Fra dag 1 til dag 2 
er Knutholmen booket. Program under utarbeidelse. Det har kommet inn noen 
forslag til foredrag. 

 Midt: 3-4.10. Vertskap Selbu Energiverk ok. Hotell er booket av Mimi. Program er 
ikke påbegynt ennå. Nea-anleggene kan være aktuelle for befaringen. 

 I arbeidet med programmene kan mailinglistene til de ulike regionene brukes til å 
innhente forslag. Energi Norge tar ut lister og sender til de aktuelle 
representantene. Disse listene er kun til bruk i VTF sammenheng. Aksjon Eve 

 Alle program skal være tilnærmet fullført innen neste styremøte 22.05.17. Aksjon 
ALLE 
 



 

4. Kontaktmøte NVE 
For å unngå kollisjon med vinterferie m.m flyttes tentativ dato for kontaktmøte med NVE 
til 19.10.17. Det legges også opp til et styremøte kvelden før i Energi Norges lokaler med 
påfølgende middag. Vi legger opp til samme agenda som i fjor, og tar en justering av 
denne nærmere møtedato.  
 
Energi Norge tar kontakt med NVE og Asker Kommune (Kistefossdammen) for å undersøke 
muligheten for møte og befaring 19.10.17. Aksjon Eve 

 
5. Vintermøte og temadag 2018 

 Foreslått dato er 30.1.18 for temadag og årsmøte og 31.1.18 for vintermøtet. 

 Foreløpig tema blir Dam, med mål om mer spissing i styremøtene fremover. 

 I forhold til videreføring av 3.persons sikkerhetskurs i kombinasjon med temadag 
ble muligheten for å ta dette kurset videre til en "del 2" diskutert. For små 
selskaper kan det være utfordrende å komme i gang og kompetanse innad i 
selskapet vedrørende ROS-analyse kan være mangelfull. I andre enden har man 
selskaper som er godt i gang, men opplever likevel at hendelser oppstår. For 
sistnevnte kan det være aktuelt med en "del 2" av kurset der man for eksempel ser 
på muligheten for samarbeid med kartverket. I tillegg har NVE har revidert deler av 
regelverket, dette bør også inn i en evt videreføring av kurset. Energi Norge tar 
med innspillene til programkomiteen 
 

6. Eventuelt 
Dagfinn orienterte om en pågående sak der de har fått avslag fra NVE i en klagesak 
vedrørende deformasjonskontroll på massive betongdammer. Denne saken blir tatt videre 
til OED.  
 
Det er viktig å koordinere resultat fra denne typen saker. VTF har tidligere utarbeidet en 
liste over dispensasjoner og alternative løsninger, og det er viktig at denne oppdateres 
med jevne mellomrom. Det legges på agendaen for neste møte å oppdatere denne. 
Styremedlemmene sørger for å innhente nødvendig informasjon til oppdatering av denne 
listen og distribuerer dette i forkant av neste møte. Aksjon ALLE 
 
Det er viktig å avklare med NVE hvordan de tenker rundt tidsaspektet for en dispensasjon 
(evigvarende, tidsavgrenset, til neste regelverkendring). Dette er et tema som er aktuelt 
for kontaktmøtet. 
 

Møteplan 2017 
 

Dato Tid Sted Tema 

22.05.2017 13-15.00 Skype Kontaktmøte NVE 
Ferdigstille program regionsmøte 
Oppdatering av liste (dispensasjon og alt.løsninger) 
 

21.08.2017 10-12.00 Skype Status regionsmøter 
Vintermøte og temadag 
Kontaktmøte NVE 
 

6-8.9.2017 TBD Stockholm Vintermøte og temadag 
Kontaktmøte NVE 
 

14-15.9.17  Pasvik Regionsmøte Nord 
 

19-20.9.2017  Kongsberg Regionsmøte Sør-Øst 
 



 

26-27.9.2017  Svelgen Regionsmøte Vest 
 

3-4.10.2017 
 
18.10.2017 

 
 
16:30-18:00 

Selbu 
 
Oslo 

Regionsmøte Midt 
 
Kontaktmøte NVE 
Vintermøte og temadag 
 

19.10.2017 Heldags TBD Tentativ dato for kontaktmøte med NVE.  Asker 
kommune foreslått for befaring (Kistefossdammen) 
 

27.11.2017 10-12.00 Skype Vintermøte og årsforum 

 
 
Møtereferat og annet material blir lagt ut her: 
https://www.energinorge.no/energiforskning/fornybar-
energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/ 


