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Landstrømsforum 
REFERAT FRA LANDINGSMØTE FOR VELEDERE NEK VL 80-3:.2023 OG NEK VL 80-4:2023 

Sted:  TEAMS 
Tid:   2023-03-10, kl 09:30 – 12:00  
Til stede: 31 deltagere. NEK har arkivert deltagerrapport fra TEAMS 

Referat: 

Medlemmene i Landstrømsforum var kalt inn til et medlemsmøte for å forankre veilederne 
NEK VL 80-3:2023 Landstrøm for havbruksnæringen (heretter kalt NEK VL 80-3) og NEK VL 80-4 
Landstrøm for fiskerinæringen (heretter kalt NEK VL 80-4). 

Forumsleder Arild Røed ønsket velkommen til landingsmøte og presenterte først NEK og 
Landstrømsforum. Videre ble det redegjort for prosessen med utarbeidelse av veilederne.   

- For NEK VL 80-3 har prosjektforslag LSF/006/PF, høringsdokument LSF/013/HØR og siste utkast 
LSF/017/INF blitt sirkulert til forumet i løpet av prosessen. Prosjektforslaget ble først godkjent av 
styringsgruppen. Siste utkast LSF/017/INF ble presentert og diskutert på landingsmøte 10. mars 2023. 

- For NEK VL 80-4 har prosjektforslag LSF/012/PF, høringsdokument LSF/014/HØR og siste utkast 
LSF/018/INF blitt sirkulert til forumet i løpet av prosessen. Prosjektforslaget ble først godkjent av 
styringsgruppen. Siste utkast LSF/018/INF ble presentert og diskutert på landingsmøte 10. mars 2023. 

- Arbeidet har vært ledet av Thomas Høven i arbeidsgruppene for havbruk AG4 og fiskeri AG5 med 
henholdsvis 51 og 18 medlemmer. Arbeidet har blitt utført parallelt med utvikling prinsippvedtak 
NEK/LPV/03 for 250 A landstrømsforsyning som veilederne henviser til.  

- Det kom en del gode innspill fra høringene, men dette førte ikke til omfattende endringer.  
Dokumentene LSF/017/INF og LSF/018//INF som ble sirkulert før landingsmøte 10. mars inneholdt 
endingene fra høringen.  

- Det endelige resultatet ble presentert i dette møtet. NEK forklarte vedtaksprosessen som blir gjort ved 
konsensus (ikke avstemming). 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. Vedtak anses som gyldig om det 
ikke fremkommer saklige innvendinger som ikke kan løses uten videre behandling.  

- Det ble ikke registrert slike innvendinger i møtet. Det ble i tillegg satt en siste frist til 2023-03-17 med 
å komme med slike innvendinger. Om NEK ikke mottar innvendinger innen fristen anses vedtak å være 
gyldig.  

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.  

Til slutt i møtet ble det informert om at begge veiledere kan etter innspill fra medlemmene revidere og 
forbedres i til en andre-utgave. Det anbefales at det gis noe tid slik at innspill også kan mottas fra aktører 
som ikke er medlem i Landstrømsforum. Slik håper NEK at det ved neste revisjon er nye medlemmer som 
kan tilføre verdi.  

Styringsgruppen vurderer nå et arbeid på DC-lading, men dette er ikke vedtatt enda. Informasjon om dette 
kommer fortløpende.  
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Forumsleder 


