
 

 

 

Landstrømsforum 
REFERAT FRA LANDINGSMØTE FOR PRINSIPPVEDTAK NEK/LPV/03 

Sted:  TEAMS 
Tid:   2023-02-14, kl 13:00 – 15:00  
Til stede: 41 deltagere. NEK har arkivert deltagerrapport fra TEAMS 

Referat: 

Medlemmene i Landstrømsforum var kalt inn til et medlemsmøte for å forankre prinsippvedtak 
NEK/LPV/03. 

Forumsleder Arild Røed ønsket velkommen til landingsmøte presenterte først NEK og 
Landstrømsforum. Videre ble det redegjort for prosessen med utarbeidelse av prinsippvedtak 
NEK/LPV/03:  

- Et prosjektforslag ble lagt frem og godkjent av styringsgruppen (LSF/010A/PF). Prosjektforslaget 
ble sirkulert til forumet 2021-12-16 og lagt ut på forumsidene på www.nek.no. 

- Arbeidet har vært ledet av Thomas Høven og arbeidsgruppene for havbruk AG4 og fiskeri AG5 
har begge vært involvert i utarbeidelsen av prinsippvedtaket. Arbeidet har skjedd parallelt med 
utvikling av veileder for havbruk og fiskeri hvor ideen er å referere til prinsippvedtaket.  

- Høring på prinsippvedtaket ble iverksatt 2022-11-09. Melding om høring ble sendt til alle forumets 
medlemmer, med oppfordring om å videresende høringen.  

- Innspill fra høringen ble behandlet av NEK i samråd med arbeidsgruppeleder Thomas Høven og 
arbeidsgruppene AG4 og AG5.   

- Det endelige resultatet ble presentert i dette møtet. NEK presenterte også vedtaksprosessen som 
blir gjort ved konsensus (ikke avstemming). Det var ingen innvendinger mot dette. Det legges til 
grunn at ikke alle er i stand til å stemme over denne typen dokumenter og at det derfor legges 
opp til en konsensusprosess som legger til grunn at vedtak blir gyldig om det ikke fremkommer 
vedvarende saklige innvendinger.  

- Det var ikke registrert vedvarende innvendinger frem til dette møtet. Det ble i tillegg satt en siste 
frist til 2023-02-24 med å komme med slike innvendinger. Om NEK ikke mottar slike innvendinger 
innen fristen anses vedtak for utført.  

Videre ble dokumentet gjennomgått side for side. Korrekturmessige tilbakemeldinger ble behandlet 
fortløpende i møtet. Følgende ble behandlet: 

- Det ble kommentert at prinsippvedtaket kun inneholder tegninger for stikkontakt og plugg på 
landsiden. I utgangspunktet var dette vurdert som tilstrekkelig for å identifisere korrekt type utstyr. 
Det var for sent i prosessen å legge til disse tegningene uten at prinsippvedtaket skulle bli 
forsinket, men det ble foreslått å revidere prinsippvedtaket så raskt som mulig å legge til tegninger 
for skjøtekontakt og apparatinntak som er om bord. Det var ingen innvendinger mot dette.    

- På side 1 ble følgende endret: I punkt b strykes 520 V fordi dette er en misvisende referanse og 
ikke påvirker hensikten med prinsippvedtaket. «Merkedata» endres til «Merkestrøm»  

- På side 2 ble følgende endringer gjort: I punkt d) ble det presisert at utstyret må minst kunne 

tilkobles pilotledere som er mellom 1,5mm2 og 2,5mm2. Det er naturligvis åpent for å ha terminaler 

som håndterer ledertverrsnitt under 1,5mm2 eller over 2,5mm2, men dette kunne misforstås. 
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- Det ble presisert at Figur 2 er forsynende, mens Figur 3 er mottakende.  
En merknad ble lagt til for å presisere at tegninger for skjøtekontakt og apparatinntak ikke er vist 
i dette prinsippvedtaket, men at dette også er komponenter som er ment å tas i bruk.    

- Logoen på forsiden av prinsippvedtaket viser en landstrømstilkobling med referanser til 
komponentene med følgende bokstaver: A, B, C, D, E og F. Det ble oppfattet som forvirrende at 
disse bokstavene ikke var forklart i prinsippvedtaket, mens hensikten kun var å ha en logo på 
dokumentet som assosieres med landstrøm. Det ble foreslått å fjerne bokstavene. Det var ingen 
innvendinger mot dette.    

- I revidert prinsippvedtak ble det foreslått å legge til tegning med bokstavreferansene som en egen 
figur og inkludere terminologi.  

 

Til slutt i møtet ble det kunngjort at neste møte i Landstrømsforum blir avholdt 10. mars. Det vil da bli 
presentasjon av resultatet av landstrømsveileder for havbruk og fiskeri. Outlook-innkalling går ut til 
alle medlemmer i forumet.  

Det ble videre diskutert om mulig sammenslåing av veileder for fiskeri og veileder for havbruk.  Det 
fremkom ulike argumenter, både i møtet og fra høringen, men selv om innholdet foreløpig har mange 
likheter argumenteres det for at dokumentene bør videreutvikles av to ulike arbeidsgrupper fordi disse 
har ulike kontaktflater, også med tanke på annet arbeid som foregår i andre organisasjoner.   
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