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REFERANSER

Listen

er ikke

og rapporter
i

fullstendig,

men er begrenset

som har hatt

NVE. Fortegnelsen

betydning

er ordnet

Industridepartementet.
NVE's organisasjon,

2.

Rasjonaliseringsdirektoratet.
organisasjon.
18.9. 1968.

3.

Industridepartementet.
Om energiforsyningen

h.

Johan

5.

6l

Stortingets

til

forslag

Om opprettelse

10.

til

Industridepartementet.

ll.

idêgrunnlag

Energiforsyningen

st.prp.
St.prp.

NOU l972:38.

fra Utvalget
til
med forvaltningen

nr,

å utrede
m.v.

spørs-

12h (1972-73):

nr.

85 (l973—7h):

- kraftpriser

st.me1d.

nr.

og andre

kontraktsvilkår.

100 (1973—7h).

i Norge i fremtiden.

Prosjektgruppe

l/S.

Organisasjon,

13.

Prosjektgruppe

2/S.

"Produsere

lb.

Prosjektgruppe

H/S.

Elektroteknisk

15.

Vassdragsdirektoratet.

16;

Elektrisitetsdírektoratet's
12090

oppgaver

i Miljøverndepartementet.

12.

Samt

og personalOkt. 1971.

samt målsetting,

m.v.

Utredning
kontroll

leveringer

Industridepartementet.

av NVE's

1971.

organisatoriske
justeringer
på bl.a.
kjernekraftutbygging.'

av ressursavdeling

Statskraftverkenes

vurderingen

97 (l969-70):

nr.

med forvaltningen

Miljøverndepartementet.

for

1972.

Dokument nr. 7 (l972-73).
mål vedrørende
Stortingets

9.

100 (l950-60):

Norge.

forslag

kontroll

dokumenter

med langtidsplanleggingen

Arbeidsdokument

SI KTmed sikte
2H.lO.

forbindelse

nr.
m.v.

St.meld.
i Norge.

Statskraftverkene,

og strategier.
7.

St.prp.
kompetanse

Elektrisitetslandet

.Statskraftverkene,
behov på KORT

de viktigere

kronologisk:

1.

Vogt.

i

til

ledelse

eller

og

kjøpe".

LTP. 28.5.
21.5.

strategier

1973.

30. 5. 1973.

fagkunnskap.

Interessegruppeanalyse.

1973.

6. 7. l973.
17. 8. , 2. 7. ,

og policies.
`

Iv

:LTU

NVE' s interessegrupper.

18. 9. 1973.

18. Elektrisitetsdirektoratetsgrunnlag
19. Hartmark

+

og mål.

Co~Iraskommentartil

for: " Organisasj

rapportfra

26. 9. 1973.
LTP- prosj ektgruppe

on,
ledelseog LTP" . 26. 9. 1973.

20.

Prosj ektgruppe5/s. Drift

21.

Prosj ektgruppe6/S.

Disposisj

22.

Prosjektgruppel/V.

Vassdragsdirektoratetsberedskaps~

katastrofetj

av verk og linj

er.

1u. 1. 197M.

onogsalg av kraft.

l9. lO. 1973.
og

eneste. 22. 5. 197A.

23. Prosj ektgruppe2/V.
arbeidsområde.20.

Vassdragstilsynetsfremtidigefunksj
7. l9Th.

2h. VassdragsdirektoratetsStrategiskePlan.

3. 7. l97h.
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Bilag 5

STRATEGISKPLAN
FOR
NORGESVASSDRAGSOGELEKTRISITETSVESEN
GRUNNLAG

Grunnlagetfor

NVE' s eksistenser:

at vassdragene

er en naturressurs

at elektrisitetsforsyningener
at det i vårt_land,

av primær betydning

landet.

en del av samfunnetsinfrastruktur.

og i tiden fremovervil

mellomvassdragsdisponering

for

være, en sterksammenheng

og elektrisitetsforsyning.

i

S

at elektrisitetsforsyningsoppgaveneog

krevertiltakog
c-

i vassdragene

koordinering på landsbasis.

at elektrisiteten,
liv

ressursdisponeríngen

vassdrageneog anlegg i vassdrag kan fremby fare for

og eiendom.

at statenpå

dennebakgrunnhar

“god elektrisitetsforsyning,

erkj entansvarfor

en samfunnsgagnlig disponering

og for de sikkerhetsmessigeforholdi
syníngen.
l

at statenfor

en

av vassdragene

vassdrageneogli elektrisitetsfor‘
'
I

å kunneta håndom disseoppgaverhar

messig å oppretteen

opprettholdelseav

funnetdet hensikts-

egen etat for vassdrags- og elektrisitetsvesèn.

V

MÅL
NVEskal innenforrammenav

overordnedemyndighetersvedtakog

direktiver

sørge for
at det blir

nok elektrisk

mulig totalkostnad.

kraft

av tilfredsstillendekvalitet

til

'

lavest

I

at vassdrageneog vannressurseneblir

disponertpå samfunnsgagnligmåte.

Elektrisitetsforsyningsoppgaver:
— NVEskalsørgefor

messigekriteriermed

at gj ennomføringog organisasj
siktepå

milj ø og berørtenærings~

fordeling

onskjerettersamfunns-

av ressurseneunder

og forbrukerinteresser.

-I

i

hensyntil

NVEskal føretilsynmed

landetselektriskeanlegg,

og anlegg på norsk kontinentalsokkel,

forskrifterfor

herunderskipsflåtens,

og kontrollere

at bestemmelser

og

detteoverholdes.

NVEforeståri

beredskapssituasjonerledelsenav

den samledeelektrisitets-

forsyning.
NVE skalmed sittprimærenett
føring

innenlandsog

med andre

leggeforholdenetil

foreståkraftutveksling

for

og kraftutbyggingssamarbeid

mndighetenesvedtakog

skalNVE foreståplanlegging,

NVE's

kraftover-

land.

Med utgangspunkti
termiske

rettefor

kraftverk,

samtlige

planer,

bygging og driftav
kjernekraftverksamt

evt. forslag

fra NVE,

storevannkraftverk,
det primære nett.

eget praktiskeengasjementinnenelektrisitetsforsyningenskal

rammen av den vedtatte_energipolitikkgjennomføres

innen-

etter

forretnings-

r

messigeprinsipper.

Vassdragsoppgaver:

NVE skal sørgefor

kontrollog

og vannressursene,

herunder

dragenesamt arbeidefor
NVE foreståri

føre tilsyn

av disponeringenav

med byggverk

flomsikring,

flomvarsling

i eller

vassdragene

over vass-

og landskapspleie.

beredskaps- og katastrofesituasjonerledelsenav

forbindelsemed
NVE skal

koordinering

tiltak

i

vassdragene.

sørge for

den hydrologiskeutforskningenav

landets

vassdrag

og

vannressurser.

NVE skalopprettholdeen
å utføre

de pålagte

bred faglig

ekspertisesom

og forventedeoppgaver.

er tilstrekkelig

til

Herunder skal NVE også sørge

for å væreorientertom demer langsiktigeteknologiskeperspektiveneog
forskningsresultateneinnensinefagområder.
NVE skalut

fra sin fagligeekspertise,

ende organ, yte service

norskforskning

og bistand

til

og som sentralmyndighetenesutøv~
andre kraftselskaper,

og industrigjennomoppdrag,

samt støtte

utveksling av fagkunnskaper

og andresamarbeidstiltak.

NVEskalinformereom
med institusjoner,

sinvirksomhetog

selskaperog

ta siktepå

forbrukereinnenrammenav

NVEskal søkeå gjennomføreen personalpolitikksom
utvikling

i arbeid, produktivitetunder

og god korpsånd.

å utviklesamarbeid
NVE's

oppgaver.

gir tilfredshetog

godehelseforhold,

godt samarbeid

3.

STRATEGIOVERFORETATENSOMVERDEN
l_NVEskal i sin virksomheti
følgende

3. 1

særlig grad ha oppmerksomhetenrettetmot

interessegrupperinger:

Storting,

regjering

og departementene.

3. 2 Andre sentraleoffentligemyndigheter.
3. 3

Fylker

3. h

Eiereog

og kommuner.

forsyning

brukereav

anlegg med tilknytning

til

landetsenergi~

og vassdrag.

3. 5

Konsumenter av elektriskkraft.

3. 6

Arbeidstakerneog

\

deresorganisasjoner.

. Ogsådisseinteressegrupperingerog

virksomheterer

av stor betydning for

NVE' sarbeidog skalviesoptmerksomhetz'
3- 7

í
N
Ã

Den offentligeopinion,

lokalsamfunnetog

de enkeltehvis

interesser

virksomhetenberører.

l

3. 8

Nasjonaleorganisasjoner,

3. 9

Forskning og undervisning.

3. 10

Entreprenører,

3. 11

Andre lands energiforsyning

konsulenter,

nasj onaleorganisasj
3. l2_

fagligeog

andre.

produsenter

og leverandører

og vassdragsmyndigheterog

av materiell.

deres

oner.

Internasjonaleorganisasjonermed

tilknytning

til

NVE' s arbeidsfelter

og interesser.

u.
/.

N
I

STRATEGIFORPRODUKTEROG
TJENESTER
NVE' s hovedprodukterog
r forsyningenomfatter:

Li

N

r_

sentraletjenesteri

Klarleggelandetsbehovfor
kraftforsyningennaturlig

h. 2

í

Skaffeoversiktover
andre ressurser

h. 3

forbindelsemed

elektriskkraft

elektrisitets-

samt andretjenester

kan dekke.
( " inventere"

)landetsvannkraftressurserog

for kraftproduksjon.

Utarbeidehovedplanerfor
forsyningsapparatog

utbyggingenav landetselektrisitets~

sørgefor

planleggingssamarbeidmellomut*

byggerne{

h. h

Utarbeidegeneralplanerfor
kraftkilder.

disponering av gj enværendestorevann-

J

‘

i h i

h.

'

O

Sta for statensutbygging
termiskekraftverkog

av kraftverk(

alle

storevannkraftverk,

kjernekraftverk)

og utbyggingenav

det

primæreoverføringsnett.

h. 6

Stå for

drift<n

produksjonog

av statens

overføring

kraftforsyningsanlegg

av kraft,

omfattende

samt disponering

og salg av

: raft( engros) .

in?

Sørge for at fordeleneved
anlegg blir

h. 8

samkjøring av allelandetskraftforsynings

utnyttet.

Foreståkraftutveksling

og delta i kraftforsyningssamarbeidmed~

andreland.

I

14. 9 Foreståledelsenavlandetskraftforsyning

i beredskapssituasjoner

og i krig.

h. 1o

Væremyndighetenesrådgivendeorgan
forsyningen,

herunderspørsmålvedr.

i alle

spørsmålvedr.

finansiering,

kraft-

kraftpriserog

organisasjon.

h. ll

Foreståkonsesjonsbehandling

h. l2

Foreståkontrollog

i tilknytning

tilsynmed.

til

kraftforsyningen.

elektriskeanlegg,

apparaterog

materiell.
NVE' s hovedprodukterog

sentraletjenesteri

forbindelsened

vannressurseneomfatflrz
.

'

(v

vassdrageneog

¢

h. l3

Våke over almeneog offentligeinteressei

vassdragene.

h. lh

Væremyndighetenesrådgivende og koordinerende organ i vassdragespørsmål, herunderbiståmyndighetenemed
retningslinjerfor

vern.
h. l5

lover og

vassdragenesog vannressuråenesutnyttelseog
_

Behandleog fremmeinnstilling
konsesjoner.

h. l6

utarbeidelseav

om ervervs-

og vassdragsregulerings-

-' -

Innkrevekonsesjonsavgiftertil

statog

kommunerogfordelede

kommunaleavgifter.

h. lT

Utøvekontrollog

tilsynmed

med dammer, kraftanlegg,
h. l8'

alleanlegg

i og overvassdragene, bl. a.

anlegg for vann og avløp m.v.

j

.

I samarbeidmed andreoffentligemyndigheterforberedeberedskaps~
tiltakog

være rådgiverved

vassdragene.

katastrofesituasjoneri

forbindelsemed

i

h. l9

Foreståde

hydrologiskeog

glasiologiskeundersøkelser

samt geodetiskemålingersom

i Norge

er spesieltknyttettil

. samt stilleresultatenetil

disposisjonfor

vassdragene,

de som har berettiget

interesse.

h. 2O

Sørge for

flomvarsling

samt planlegge

og forestå

bygging

av flomf

sikringsanlegg.

h. 2l

Føre kontrollog

tilsynsamtta

initiativtil

landskapspleie

i

forbindelsemed vassdragene.
h. 22

Ivareta

andre oppgaver innen den teknologiskeog

utviklingeni

tilknytning

annenoffentlig

til

samfunnsmessige

vassdragenesom ikke er dekket- av

myndighet.

\

5.

STRATEGIFORADMINISTRASJONOG
PERSONALE

NVEer " en kunnskapsbedrift" og vil
Derfor er administrasjonensog

i ennuhøyere gradutvikleseg

personaletsfagligenivå

oppgavene_utslagsgivendefor å få fulleffekt.Det
- organisasjons- og lederutviklingenblir

ansettelsespolitikkenskalhevedet

det.

og holdning til

tas siktepå

ført

til
at

videre.

fagligenivåpå

alleområder.

de ansatteskal
stimulerestil
planmessig å utvidesinekunnskaperog
innsiktpå
områdersom har betydning for NVE' s arbeid.
ansattessyn

på etatensom en god arbeidsgiverblir

styrketved

sin

under

hensyntil
innsatsog kvalifikasjonerå
arbeidefor
at lønnssituasjonen
for alle kategorieransatteblir
best mulig, bidratil
løsningenav
ansattesboligbehovog
forøvrig yte velferdstjenester.
sikkerhetenfor
ivaretatt,

liv

og helseunder

utførelseav

og at godehelseforholdfor

kontinuerlig

tjenestenblir

best mulig

de ansattesøkessikretgjennomet

helse- og vernearbeid.

det søkesskapt

et godt miljø

og god kontaktmed

ansatteog

deres

organisasjoner.

_6. _

STRATEGIFORANLEGG,UTSTYROOLOKALER

Underhensyntil

at oppgaveri forbindelse\medelektrisitetsforsyningen

og vassdragenekreveren
ing og forøvrig
stilling

relativthøy

er nær forbundetsom

i landetselektrisitetsforsyning,

grad av enhetlig
følgeav

ledelseog

koordiner-

vannkraftensdominerende

skalNVE sørgefor

O

å føre tilsy

forbin

n med og ko mmemed pål egg om at anlegg og uts tyr

delsemed el ektrisite

utbygd/prod

usertsamt vedlikehold

l iv og helse,
kvalit

hensynti

et av kraftl

å føre tilsynmed

man

tsforsynin

tbl. a. med siktepå

l andresam funnsinter

planlagt,

sik kerhetfor

essersamtti lfredssti

llende

everansene .

at kravtil

elektrisk

jurisd

iksjonuten forriketsg

flåten

, den norsk edel av kon tinentals

å føre tilsynmed

genog
vassdr ageneblir

i

eanlegg og utstyrunde

renserogså blir

r norsk

dekke t, f. eks. på/i skips-

okkelenogNorgesbiland

og komme med pålegg om at elektr

isitetsfo

.

rsyningen

si

anlegg og utstyrs amt de tekn iskeanleg gi vassdra genedekkerr imelige
k rav i relas jontil
de t ruslersom kan oppstå under bered skap og kri g.

å initierea t teknolog iskefremsk rittavbety
blir ut nytteti et rasj onel ttempo.
Når det gjelderNVE'
å være fullt
elektr

s egne anle gg, utstyr

og lokalers

på høydemed den tekn ologiskeutv

isitetsfo

k unne utnytt

rsyningenogi nteresseri

dningfor anlegg og uts tyr
kal en ta siktepå

iklingen,

forbindel

bl. a. for at hele

semedvassd rageneskal

eNVE's erf aringer.

at NVE' s kraftfor

syningsan legg
holder en høy teknis kstandardu nder hensy n
til den sentrales tilling
dis seanlegg har innenla ndetselekt risitetsforsyn ing og derm edfor drift ssikkerhe teni hele la ndet.

å mins kepressetp å kontorl

okaleri Oslo ved å dese ntraliser

av NVE' s vir ksomhetsom ikke er nær knyttetti

s entraladm inistrasj

de
e sider

l et dagli gsamarbeid med

onenelleranne
nvirksomh eti Oslo.

s.

7.

I

STRATEGIVIS A VIS MYNDIGHETER
Sommyndighet enesutøvend eorgan i el ektrisite

tsforsynin

gsog vassdr ags-

spørsmål skalNVE ar beidefor

å utvi klesamarb eid,gj ensid igfortroli
overordnedem yndighete

ghetogtill

iti

forho ldtil

de

r,d. v. s. NVE' shovedst yre, depart ementerog r egjering

Dette er nødvendi gfor at NVEskalbli
ansvar som er en f orutsetnin

delegertden

gfor en eff ektivarbei

myndighet og det
dsform.

nåoppa rbeidetilli

tog fagli

grespektho s kontroll

f. eks. revisjon,

s kattemyndi

gheter,arbe idstilsyn

konsesjons
,
myndighete r

teytendemy ndigheter,

somf. eks. NSB, Veg-

erendemyndi ghetersom

m. v. `

å samarbeidemed andretjenes
-1

v esenet,

NGO, organer

fo r alle

type r samfunns planlegging

m.v. , under

hensyn til
utnytt

samfun netsoveror dnedeinter esser.NVE skal arbeid efor å

ede enkelte

myndighet ersspesiel

lekunnskap erog foruts

etninger

samtun ngådobbel tarbeid.
-

å etableree

t rasjonel

tsamarbeid med de loka lemyndighe terså lang t det
er rim elig under hensyntil
at de mangetiltaki
fo rbindelsem ed
elektr isitetsfo
rsyningenogvassdragene ofte stille
rkommuner ,bygder og
enkeltperso

neroverforn ye problem erog uvant esituasjon

NVEi forbi

ndelsemedegenutbygg ingsvirks

omhetog
drift

NVE iverkset

ter kombine resmed dis triktsinter

essene.

er.Spesiel

tskal

påseat de tiltak

STRATEGIFORFINANSEROGØKONOMI

In

NVE' soverord nedemålsettingtar sik tepå en ri ktig samfun nsøkonom isk
dis ponering.D erforskal

og planl eggingenav landetsele

N

dis poneringe navutnytte

i

-

r

NVE i forbi

at NVE' stiltakog
s iktepå

~' at nye investerin

ktrisitet

tigeutvikl

ingen

sforsyningsa mt den vide re

lsenav vass drageneog vannressur sene.sørgef or

anbefalin

å maksimalise

ndelsemed den langsik

gerblir

i samsvarmed en strateg

reden samfu nnsmessigegevinstpå

geri elekt risitetsfo

isom tar

sikt totalt

rsyningenskalberegneso

sett.

g fastsett

es

bl. a. under hensy ntil den sa mfunnsmes sigegrensen ytteav alte rnative
invest eringeri andresektor eruttryktv
ed en kalku lasjonsre ntefastsatt

av overordn etmyndighet.

_

_

N

'

í

NVE' s ege n økonomis kevirksomh etomfatter driftog
ut bygging av statens
kraftfor
syningsan legg,
anlegg av flomsikr ingsanlegg den
, sentral ekontorvir ksomhetm. v. Innenforr ammenav den samfunns messige,lan gsiktigemi l-

J

setninge

nskal denn evirksomhe tendrivese tter

NVE skal

derfo r sørge for

I-

i

at oppg aveneløse stil

de

lav estmuliget

kvalit etskravog betydninge
fagomr åder.
-

I

løses av andreoff

instit
-

otalekost

naderunder hensyntil

gav hvilke

oppgaverde t er lønns omtå

oppgavenebest ( kvalit

entligemyn digheter, kraftforsyn

utter, kons ulenterog entreprenø

et,tid,

øko nomi)kan

ingsorgan

isasjoner,

rer.

at NVEetternærme reavtalem ed myndigh etenei det enkeltetil

fellepåtar

seg å f orestågj ennomførin genav
ikkere ntabletilt

ndelsemed

elektr

isitetsfor

aki forbi

syningenogvassdragenen år dettee r ønskelig av hensyn

r——

.

navå oppre ttholdeegen kompetans epåsentra le

at det foret asen løpen devurderin

utføre i egetreg iellerom

sunneø konomiskep rinsipper

,1:

_

n

,

til
9. '

den overordnedesamfunnsmessigemålsetningen.

STRATEGIFORNVE' SORGANISASJON
9. 1

‘V
9.2

.

Organiseringenav NVEskalbaserespå
gaver utgjør

et integrert

ansvaretvis

â

at NVE' ssaksområderog opp-

hele og/eller

er så nær beslektet

vis overordnetmyndighetsamt

hold til

andremyndigheterog

enhetlig

ledelse.

koordineringeni

samfunnsinteresserkrever

Den dagligeledelseavheleetatenskalforeståsav
direktør.Generaldirektørensbehovfor
utredningerm.

leddi

en general-

planer,

saksforberedelse,
forskjellige

-

on.

Organisasjoneneoppbygning
arbeidsordning

for-

en felles,

v. dekkesved en fleksibelutnyttelseav

etatensorganisasj

at

skalta

siktepå

og klar ansvarsfordeling

en mest mulig rasjonell

i forbindelsemed

følgende

hovedoppgaver:
- ' Systemplanlegging og koordinering
drift

J

og kontrollmed

landetssamledeelektriskekraftforsyning.

Gjennomføring av statenseget
med utbygging og driftav

forbindelsemed

praktiskeengasjementi

kontrollog

vassdragenesog

nyttesfleksibelttil

hjelpe-

eller

av særlig omfattendeog/ellerav
tverrfaglig
særligegrunnerfor
en løpendekoordinering

størreenheter_ilinj
9. 5

en,skaldet

i_

og vern.

det er

kompetansekunneut-

og stabstjenesterfor

behovetfor

av tiltak

i den utstrekning

dereshovedoppgaverog
hjelpe-

Bare i de tilfellerder

koordinering

vannressursenesutnyttelse

Organisasjonensforskjelligeenheterskal
mulig underhensyntil

forbindelse

kraftforsyningsanlegg.

Undersøkelser, planlegging,

eller

og

av landetssamledeelektriskekraftforsyning.

i- Tilsyn
-

av den videreutbygging

hele etaten.

.

stabstjenesterer

karaktereller
og oppfølging

organiseresegnefastehj

det er
av flere,

elpe-

stabsenheter.

For å sikreden

best mulig gjennomføringenav

enkeltprosjekter,

bestemtprosj

skalledelseni

storeog

hvert tilfelledelegeres

ektledermedfulltansvarog

myndighet.

mer kompliserte
til

en

Spesiellebehovfor
rådgivning

eksternteller

i forbindelsemed

NVE' s oppgaverog saksområderskal,

der skjønneshensiktsmessig,
Myndighet

og ansvar skal

interntsamarbeideller

dekkesav utvalg eller

råd.

så langt

råd er følge

ad i alle

ledd av

så langt

som kompetanse- og samarbeids-

organisasjonen.

i 9. 8
9- 9

10.
\
u
.a

K.

Oppgavene skal

delegeres

forholdenetillater

det.

Alle organisatoriskeforholdskalpregesav
justeres~etterbehov.

fleksibilitetog

HOVEDSTRATEGIFOR
NVE' SFREMTIDIGEDRIFTOGUTVIKLING
10. 1

NVE' s to primæreoppgaveri

forbindelsemed

landetselektrisitets-

i. forsyníng er å sørgefor
- at forbrukerneav

elektrisk

kraft

på en tilfredsstillendemåte

til

får

dekket sine behov for

de lavestmulig

- at myndigheteneved NVE' sbistandstadig

kraft

totalekostnader.

har god nok kontrollog

oversikt.

NVE' s hovedstrategiskal
ressurser

til

statlig

derforta

en balansert

kontroll,

siktepå

innsats

oversiktog

både i distrikteneog

forskning

og norsk industri.

'

planlegging

nyttestil

for en fortsattdekning

landetselektrisitets-

landets

av stigníngeni

i forbindelsemed

naturressurser

elektriskkraft,

- spredning av informasjontil

v

rettefor
en rasjonellutnytten kompetansesom hittiler
sentraltsamt

av hvorledes

produksjonav

i forbindelsemed

utviklingenav

forsyning

- videre

NVE' s

ledelse.

- arbeidmed å leggeforholdenetil
else av de betydeligeressurserog
bygd opp i forbindelsemed

en utnyttelseav

som kan

best kan disponeres
forbruket.

alle kategorierav

forbrukerevedr.

elektrisitetensriktigeanvendelse.
- viderefdringenav

statensdirekteengasjementi

forbindelsemed

bygging og drift av allekategorierkraftforsyningsanlegg
under
hensyntil
å få de beste løsningersett
i videstesammenheng.
’ - fortsettelseav

kraftforsyníngssamarbeidetmed

norskeinteresserer

tjent

med dette.

andre land der

. . . loi

10. 2

NVE' s primæreoppgavei
ressursene

er å bidra

forbindelsemed
til

skj er under hensyntil

at deres videre

NVE' s hovedstrategiskal

-

slik

utnyttelse

derforta

oner.

siktepå

har den fulleoversiktog

via NVEkan utøve den nødvendigekontrolli
offentligeinstansersom

best mulig tatt
u!

å bygge ut og disponere

at

myndigheteneved NVE' sbistandstadig

- ‘ de mangeulike

og vern

den overordnedesamfunnsmessigemålsetting

og i samsvarmed statsledelsensintensj

. NVE' s ressurser

vassdrageneog vann-

samarbeidmed andre

er involvert.

interessersom
hensyntil

vil

bli

berørtved

nye tiltakblir

og koordinert.

'

— NVEkan

føre sine egne undersøkelserog

tiltakvideremed

sikte

i.

pa å sikrede

ulikeinteresserbestmulig.

En-'

\.,

è
4

å

l

9

.

, Bilag 6

S T R A T E G I

S K

iP L A N

for

A/S STATSKRAFT

l.

Grunnlag

Grunnlaget for A/S Statskraftseksistenser
-

at Stortingetvia
kraftforsyningen,

et statlig,
praktiskutførendestatsaksj
eselskapinnen
ønsker å kunneøve en direkte.
innflytelsepå planlegg-

ing, bygging, drift,

samkj øring og prisutvikling

vedrørendeelektronisk

kraft.

-

at disseoppgaverbest

kan ivaretasved

den økonomiskefrihetsom

aksj e-

selskapsformenmedfører.

-

at aksj eselskapsformengir mulighetfor
å føre en hensiktsmessig personalpolitikk,
noe som i dagensarbeidskraftsituasj
oner
av helt vesentlig
betydning

for

å kunne utføre

de oppgaver som Stortinget

forutsetteri

Energimeldingen.

2.

at selskapettilføreslånemidlerutenå

belastestatsbudsj

ettet.

Mål

A/S Statskraftskal
prosjektering,

innenforrammenav

planlegging,

bygging

anlegg for elektriskkraft,

myndighetenesretningslinj

og drift

samt arbeidefor

" kraft" menesher og senere" elektriskkraft"
skalskj

e etter

samfunnsøkonomiskekriterier,

else og fordeling

av ressursene.

mulig kostnader, hensyntatt

til

av produksjons-

erdeltai

og overførings-

en optimalkraftforsyning

( med

) ._Utbyggingog prisfastsettelse
med siktepå

en riktig

Bygging og driftskalutførestil
milj ø, natur,

utnyttlavest

næringsinteresserog

bedrifts-

økonomisksunneprinsipper.
- A/SStatskraft

skal

legge forholdene

og foreståkraftutveksling

A/S Statskraftskalut
standtil

til

rette

for kraftoverføring

innenlands

med andre land.

fra sin brede, fagligeekspertiseyte

andrekraftselskaper,

samt støttenorsk

serviceog

forskning og industri

bigj en-

2.
nom oppdrag,

utveksling

av fagkunnskaperog

samarbeidstiltak.

andre

A/S Statskraftbør

i samarbeidmed andrenorskeinteressergjøresin

pertisetilgjengelig
landetsinteresseri

for utviklingslandog
deltai
arbeidetmed
internasjonaltkraftforsyningssamarbeid.

A/S Statskraftskal,

for å løsesinebetydeligeoppgaver,

ekså ivareta

benyttede

mulig-

hetersom finnesfor
et aksjeselskap til å føreen hensiktsmessig personalpolitikkog
ha en fleksibel,
tidsmessig organisasjon.
A/S Statskraftskal,

innenforde

frihetsom gjelderfor
tilføreslånemidleruten
rimelig

3. Strategi

rammermyndighetenesetterha

et statsaksjeselskap.Det
å belastestatsbudsjettet,

den økonomiske

forutsettesat
selskapet
og at selskapetgir
en

avkastning på aksjekapitalen.
overfor

bedriftensomverden

DendominerendeinnflytelseA/SStatskraftvilfåpå

et for landetmegetviktig

område, på enkeltefelter

det monopol, tilsierat

verdenmå væreinnstiltpå

service,

Bedriftenskali

bedriftenoverforsin

om-

åpenhetog samarbeide.

særlig gradha oppmerksomhetenrettetmot

følgendeinteresse-

grupperinger:
3. 1 Storting,

regjering,

departementeneog NVE.

3. 2 Andresentraleoffentligemndigheter.
3.3.

Fylker

og kommuner.

3. h Arbeidstakerneog
3. 5 Eiereog

deresorganisasjoner.

brukereav

anlegg med tilknytning

til

landetsenergiforsyning

og vassdrag.

3. 6 Konsumenterav elektriskkraft.
Ogsåfølgendeinteressegrupperingerog

virksomheterer

av storbetydning

bedriftensvirksomhet:

3. 7 Den offentligeopinion,
virksomhetenberører.
3. 8 Nasjonaleorganisasjoner,
3. 9 Forskning
3. lO

Entreprenører,

lokalsamfunnetog

fagligeog

de enkeltehvis

interesser

andre.

og undervisning.
konsulenter,

produsenter

og leverandører

av materiell.

for

3{
3. 11Andre landsmyndigheternår

det gjelderenergiforsyning

og deresnasjo~

nale organisasjoner.
3. 12Internasjonaleorganisasjonermed
felterog

M. Strategifor

tilknytning

bedriftensarbeidsf

interesser.
produkterog

tjenester

VA/S Statskraftshovedprodukterog

sentraletjenester

trisitetsforsyningentilsierat
h. l

til

klarleggeden

i forbindelsemed

elek-

bedriftenmå:

del av landets

behov for

ester for kraftforsyningendet

elektriskkraft,

er naturlig

h. 2 utarbeidegeneralplanerfor

samt andre tjen-

at bedriftendekker.

disponering av gjenværendestorevannkraft-

kilder.

h. 3 ståforplanlegging

og bygging avkraftverk(

miskekraftverkog

allekjernekraftverk)

storevannkraftverk,

ter~

og av det primæreoverførings~

nett.
ull;

ha oversikt

over landets

vannkraftressurserog

produksjon, utarbeideplanerfor

andre ressurser

for kraft-

det primæreoverføringsnettog

-

produk~

sj onsapparat( " systemplanlegging" alt ) i, samarbeidemedNVEog større
kraftselskaper.

h. 5 . ståfor driftenav
egnekraftforsyningsanlegg
omfattendeproduksjonog
overføring av kraft, samt disponering og salg av kraft ( en gros) , og
påta seg slike

oppgaver for andre kraftselskaperom

h. 6 Gjennomkontinuerlig

vurdering av behov, magasinerog produksjonsapparat,

, overvåking av driftstilstandenog
overføringsnett,

så ønskes.

ansvarfor

kjøp og salg av tilfeldig

koplingeri
kraft,

å tilstrebeat

ene ved samkjøring av alle landetskraftforsyningsanlegg

h. 7, foreståkraftutveksling

med andreland

og deltai

det primære
fordel~

blir

utnyttet.

internasjonaltkraft-

forsyningssamarbeid.
h. 8 utredeog
siering,

gi råd i spørsmålvedrørendekraftforsyningen,
kraftpriserog

organisasjon,

herunderfinan-

somNVEellerandremyndigheter

ber om.

. 5- Strategifor

administrasjonog

A/S Statskrafter
"

Derforer

personale.

" en kunnskapsbedrift"

til

det.

administrasjonensog

til

oppgaveneutslagsgivendefor

og vil

i ennuhøyeregrad

personaletsfagligenivå

å få fulleffekt.

utvikleseg
og holdning

Det tas siktepå

at:

_

E. ‘
5. 1 organisasjons-

og lederutvikling

5. 2 ansettelsespolitikkenskal
de ansatte

5. h ansattessyn
hensyntil

det faglige
planmessig

nivå.
å utvide

på etatensom en god arbeidsgiver
kvalifikasjoner,å

kategorier

boligbehovog

ansatteblir

forøvrig

5- 5 sikkerhetenfor
lig

en kontinuerligprosess.

sine kunnskaper og

områdersomhar betydning for bedriften.

innsatsog

for alle

heve

skal stimulerestil

sin innsiktpå

blir

liv

ivaretattog

blir

styrket

ved, under

arbeide for at lønnssituasjonen

god, bidra

til

løsning

av ansattes

yte velferdstjenester.

og helseunder

utførelse

at godehelseforhold

av tjenesten

blir

sikres gjennom effektivt

best muhelse-

og vernearbeid.
5. 6

det

søkes

skapt

et

godt

miljø

og god kontakt

med ansatte

og deres

orga-

nisasjoner.

6. Strategierfor

anlegg, utstyrog

lokaler

f

A/S Statskraftvilsørgeforat:
6. 1 anlegg og utstyrblir
innenforpålegg
for liv

planlagt,

utbygdog vedlikeholdtetternormergodt

og gjeldendeforskrifter,

bl. a. med siktepå

og helse, andresamfunnsinteresserog

sikkerhet

tilfredstillendekvalitet

av kraftleveransene.

6. 2 bedriftensanlegg
ler

og utstyrdekkerrimeligekravi

relasjontil

de trus-

som kan oppstå under beredskapzog krig-

6. 3 teknologiskfremskrittav

betydning for anlegg og utstyrblir

utnytteti

et rasjonelttempo.

6. h bedriftener

fulltpå

høydemed den teknologiskeutviklingen,

at hele elektrisitetsforsyningenskal

6. 5 bedriftenskraftforsyningsanlegg
syn til

den sentralestilling

ingenog dermedfor

kunne utnytte

holderen
disseanlegg

driftssikkerheteni

6. 6. de sideravbedriftensvirksomhetsomikkeer

bedriftens

T.

erfaringer.

høy tekniskstandardunderhenhar innenelektrisitetsforsyn-

helelandet.

nær knyttettilet

samarbeidmed sentraladministrasjonenellerannenvirksomheti
blir

bl. a. for

daglig
Oslo,

desentralisert.

Strategivisâ.

vismyndigheter

Sommyndighetenesutøvende organ i elektrisitetsforsyning
skal A/S Statskraft

arbeide

for å:

for statens regning

5.
utviklesamarbeid,

gjensidig

artementer, regjering
bli

delegertden

fortrolighetog

og NVE. Detteer

tilliti

forholdtil

dep-

nødvendig for at bedriftenskal

myndighetog det ansvarsom er en forutsetning

for en

effektivarbeidsform.
7. 2

opparbeidetillitog

faglig

f. eks. revisjon,
heter,

repekthos

skattemyndigheter,

elektrisitetstilsyn,

kontrollerendemyndighetersom

arbeidstilsyn,

damkontrollm. v.

7. 3 samarbeidemed tjenesteytendemyndigheter,
NGO, organer for

alle

typer

som f. eks. NSB, Vegvesenet,

samfunnsplanlegging

samfunnetsoverordnedeinteresser.
enkelte

konsesjonsmyndig-

m.v. , under hensyn til

Bedriftenskal

myndigheters_spesiellekunnskaper

søkeå utnyttede

og forutsetningersamt

unngå

dobbeltarbeid.

7. h etablere

et rasjonelt

er rimelig

samarbeid<med_delokale

underhensyntil

sitetsforsyningenofte
for nye problemerog
bindelsemed
kostnader

‘ -. 8Strategierfor

at de mangetiltaki

stillerkommuner,

egenbyggevirksomhetog

forbindelsemed

det

elektri-

Spesieltskalbedrifteni

driftpåse

distriktsinteressenenår

at de tiltaksom

foriverk-

det kan skje uten særlige

for bedriften.

finanserog

økonomi

A/S Statskraftsoverordnedemålsetting
disponering.

så langt

bygderog enkeltpersonellover-

uvantesituasjoner.

setteskombineresmed

myndigheter

Derforskalbedriften,

ling og planlegging

tar sikte på en riktig samfunnsøkonomisk
i forbindelsemed den langsiktigeutvik-

av landetselektrisitetsforsyning,

sørge for

at:

8. 1 dens tiltakog
anbefalingerblir
i samsvarmed en strategisom tar sikte
pa å maksimalisereden samfunnsmessigegevinstpå sikt totaltsett.
O

8. 2 nye investeringeri

elektrisitetsforsyningenskalberegnesog

bl. a underhensyntil

den samfunnsmessigegrensenytteav

investeringeri
andresektorer,
av overordnetmyndighet.

uttryktved

fastsettes
alternative

en kalkulasjonsrentefastsatt

A/S Statskraftsegenøkonomiskevirksomhetomfatterbygging

og drift

av statens

kraftforsyningsanlegg.
Alnnenforrammenav den samfunnsmessige, langsiktige
målsettingenskalvirksomhetendrivesettersunneforretningsmessigeprinsipper
A/S Statskraftskalderforsørgefor
8. 3 oppgaveneløsestil
kvalitetskrav.

~

at:

‘*

de lavestmuligetotalekostnaderunderhensyntil
_

‘Q

J

8. h det foretasen

løpendevurdering

av hvilkeoppgaverdet

er lønnsomtå

. utførei
eget regiellerom
oppgavenebest ( kvalitet, tid, økonomi)
kan løsesav andre, det være seg offentligemyndigheter,
kraftforsyningsorganisasjoner,

institutter,

konsulenter

8. 5 bedriftenetternærmereavtalefår
felleå

eller

entreprenører.

dekketkostnadeneved

i enkeltetil-

påta seg gjennomføring av ikkerentabletiltaknår

ønskelig av hensyntil

detteer

den overordnedesamfunnsmessigemålsetting.

fusjonsøkesogsånår

sliketiltakpåleggesbedriftenav

Re-

overordnetmn-

dighet.

9. Strategifor
9. l

A/S Statskraftsorganisasjon

Organisasjoneneoppbygging overvåkeskontinuerlig
rasjonellarbeidsordning

ledelseni

bestemtprosjektledermed
9. 3 Spesiellebehovfor

siktepå_

og klar ansvarsfordeling.

9. 2 For å sikrerasjonellgjennomføring
prosjektervil

og skalta

av storeog

mer kompliserteenkelt-

de enkeltetilfellenormaltdelegerestil
fulltbyggherreansvarog

en

myndighet.

eksterntellerinterntsamarbeidellerrådgiving

forbindelsemed bedriftensoppgaverog
saksområderskal,
hensiktsmessig, dekkesav utvalg ellerråd.

9. h Myndighet og ansvar skal så langt råd er følges ad i alle

i

der detteantas

ledd av orga-

nisasjonen.

9- 5 Oppgavene skal delegeres i den grad kompetanse- og samarbeidsforholdtillater

det.

9. 6 Alle organisatoriskeforholdskalpregesav
etter

lO.

for driftog

A/S Statskraftsto

lO. lkundenefår
måte til

dekket sine behov for elektrisk
lavestmulig

kraft

på tilfredsstillende

totalekostnader.
har den kontrollog

oversiktmed

kraftforsyningende

for.

A/S Statskraftskalderforta
innsats

landetselektrisitetsfor-

at:

lO. 2myndighetenestadig
behov

utvikling

primæreoppgåver i forbindelsemed

syning er å sørgefor

sert

justeres

behov.

Hovedstrategi

har

fleksibilitetog

i forbindelsemed:

siktepå

å utnytte sineressursertilen

balan-

rv
‘O

10. 3 myndighet enesbehovfor kont r oll, over siktog

ledelseav

elekt r isit

et s-

for syningen.

l0. hå legge for holdenet il r et t e for en r asj onellut nyt t elseav de bet ydelige
r essur ser og den kompetanse som hittil

viklingenav

landet selekt r isit

er bygd opp i for bindelsemed

ut-

et sfor syning,
og i for bindelsemed for sk-

ning og innennor sk indust r i.
10. 5 vider e planlegging av hvor ledes landets natur r essur serbest
ner es for en for t sat tdekning av st igningeni for br uket .

kan dispo-

10. 6vider efør ingenav st at ensdir ekt eengasj ementi for bindelsemed bygging
og dr ift

av alle kat egor ierkr aft for syningsanleggunder hensynt il

de best e løsningerset
i

\
l
l

\
x
l

1

N
\
\
\

å' få

t i videst esammenheng.

10. 7 for t set t elseav kr aft for syningssamar
t er esserer t j ent med det t e.

beidetmed
andr e land der nor skein-

, åBilasi7"å

STRATE

GISK

PLAN

for

AASNORGESKRAFT

1.

Grunnlag

GrunnlagetforA/SNorgeskraftseksistenser
atelektrisitetsforsyningenitekniskhenseencleutgjøret samlet system som
krever en relativthøy gradavenhetlig ledelseog koordinering, hvisde

j:

ressursermyndighetenegodkjenneranvendttilelektrisitetsforsyningsformål
skalblioptimaltutnyttet.
atdetpåovennevntebakgrunnhosdenpolitiskeledelsehar
vokstframdetsyn
atgjennomføringenavden videreutbygging og driftavnyeproduksjonsverk
( vann- ,varme- og kjernekraft) samt avdetprimæreoverføringsnett(
understasjoner, driftssentraler)
administrasjon.

derforskalskjeunderen

linjer,

fellesledelseog

atfinansieringenavkraftutbyggingenkanforegåutenåbelastestatsbudsjettet
vedatdettasopp lånvedå pa. ntsetteegneanlegg
og - om nødvendig- gigaranti
fraeierneavanleggene.
atoppbyggingenaven fellesledelseog administrasjonb1. a, .underhensyntil
gjennomføringenavde mange praktiskarbeidsoppgaver, konkurransenom
arbeidskraftenog etklartøkonomiskansvarer
bestsikretgjennometaksjeselskap, A/S Norgeskraftmed egetstyreog generalforsamling.
atA/S Norgeskraftetableresvedatstatenog

størreengrosleverandørerav

elektriskkraft( fylkesverkoglignende)tegnerlaksjeriselskapet.Detantas
atstatenbørhaminst50 % avaksjeneforatStortingetviageneralforsamlingen
skalfånødvendig kontrollmed bl. a.prisnivåog enhetligetarifferinnenlandet.

2.

REE
A/S Norgeskraftskalsørgeforatlandetsfremtidigeelselskapetlevererkraften

grostilfisineafksjeeiere

behovblirdekketvedat
ellertil

storforbrukere.

2'0‘

Kraften

skal fremskaffes

til lavest mulige

miljø og næringsinteresser,
samme pris

blir

å gjennomføre

i stand til å finansiere

forsyning

etter

med sikte på at selskapet
den videre

, i takt med forbruksstigningen

seende tidsmessig

A/S Norgeskraft

arbeid

bl.a.

og lån blir

ekskl.

av elektrisk

og kravene

vanlige,

_ sunne

via egen inntjeningsutbyggingen,

lokal-

til en i alle hen-

kraft.

skal sørge for at utbyggingen og driften skal skje etter samfunns-

retningslinjer

ene til rette

praktiske

prinsipper,

egenkapital

messige

til natur,

og leveres til' den enkelte eier innen hans område til

daglige,

forretningsmessige

forsyiiingen

under hensyntagen

over hele landet.

A/S Norgeskrafts

evne,

kostnader,

bl. a. ved at selskapet

for den lokale

kraftforsyningen

ved sitt primære

nett legger

som i det vesentlige

forhold-

forutsettes

organisert

på fylkesbasis.
j.
lg

A/S Norgeskraft

skal sørge for at såvel system-

gjennomføringen

av utbygging og drift blir løst, bortsett fra det som har forbindelse

med den lokale
særlig

kraftforsyning

begrenset

dirigering

kan avtales

som årlig

A/S Norges

kraft

blir

samkjøring

og samkjøring

beløp eller

og/ eller

særskilt

A/S Norgeskraft

og overordnede stamlinjenett
som en bestemt

drift

eller

er av

over de vik-

årlig

produksjonsapparat.

Leien

fastkraftleveranse.

eventuelle

pålegg til

av elektrisitetsforsyningstiltak

selskapet

om

som er urentable

avtale med staten.

skal forestå

altpraktisk,

med andre land i samsvar

A/S Norgeskraft

er vedtatt

slik at selskapet kan fore-

av landets totale

skal sørge for at myndighetenes

utbygging

løst etter

som allerede

skal ved kjøp eller leie skaffe seg disposisjonsretten

tigste nåværende kraftverk

å forestå

med planer

samt

omfang.

A/S Norgeskraft

stå den daglige

eller

som detaljplanleggiiigen

skal forestå

teknisk

elektrisk

kraftforsyningssamarbeid

med statsmyndighetenes
drift

og vedlikehold

og

intensjoner.

av egne anlegg,

og kan

også påta seg dette for andre.
A/S Norgeskraft
områder

skal opprettholde

som er naturlig

ise er til disposisjon

og utvikle

ved løsningen

en bred faglig

av ovennevnte

for sentralmyndighetenes

ekspertise

oppgaver,

utøvende organer,

på alle de

og at denne ekspertandre kraftsel-

skaper samt forskning og industri her i landet.
A/S Norgeskrzift

skal gjennomføre

rette for tilfredshet
bestemmelse

En konsekvens

og utvikling

en personalpolitikk

som legger

i arbeid, god korpsålid,

forholdene

produktivitet

til

og med-

.

av foranstående

blir

at Statskraftverkene

avvikler

planlegging

og

.r*\.

dlende/
del av NVE blir et fii onsesjonsbehan

de
Den resteren

avvikles.

kontrollerende

Strategi

og ivaretar

skal i sin virksomhet

evt. får ansvaret

som det fortsatt

statens interesser

for

i A/S Norgeskraft.

i særlig

grad ha oppmerksomheten

rettet

-

enter.
og departem

regjering

Storting,
g Andre

givende og

pperinger.:
interessegru

mot følgende

3.2

í Norge å

omverden.

bedriftens

overfor

A/S Norgeskraft

3.1

samtidig

forvaltningsorgan,

inngåtte industrikraftkontraldzer

3C

Sainlcjçaringen av kraftverkene

av anlegg.

utbygging, evt. ogsådrift

sentrale

myndigheter.

offentlige

og kommuner.

3. 3

Fylker

3.4

Eiere og brukere av anlegg med tilknytning

til landets energi-

forsyning.

(I,

3.

5

3. 6

av elektrisk

Konsumenter

kraft.

og deres organisasjoner.

Arbeidstakerne

arbeid

A/S Norgeskrafts
3.7

berører.

3. 8

Iolasjonale

organisasjoner,

3.9

Forskning

og undervisning.

3.10

Entreprenører,

3.11

Andre

42-

Strategi

lands myndigheter

virk-

og andre.

produsenter

når det gjelder

av materiell.

r
og leverandøre
energiforsyning

og deres nasjonale

med tilknytning

organisasjoner

til A/S Norgeskraíts

arbeids-

og tjenester.

er
hovedprodukt

og sentrale

tjenester

i forbindelse

med elektrisi-

omfatter:

Klarlegge landets behov for elektrisk
naturlig

syniiigen

lzraft samt andre tjenester kraftfor-

kan dekke.

Skaffe oversikt over ("inventere")

urser
landets vannkraftress

og andre

for krziftprodufksjon.

ressurser
4. 3

hvis interesser

.

for produkter

tets forsyningen

4.2

for

r.
og interesse

A/S Norgeskrafts

4.1

faglige

konsulenter,

» 3. 12 Internasjonale
felter

og de enkelte

lokalsamfunnet

somheten

organisasjoner

betydning

het:
og skal vies oppmerksom

opinion,

Den offentlige

er av stor

og virksomheter

eringer
Også disse interessegrupp

Utarbeide liovedplaner for utbyggingen av landets elektrisitetsforsyningsa pparat

.

_

N”

I

4. 4 Utarbeidegeneralplalierfordisponering avgj enværende
store vannkraft?
kilder.
4. 5 Ståfora. llutbygging avkraftverk( storevannkraftverk,termiske kraftverk og
alle kj ernekraftverk)og utbyggingenavdetprimæreoverføringsnett.
4. 6

Ståfordriftenavalleprimærekraftforsyningsanlegg

omfattendeproduk-

sj onog overføring avkraft, samtdisponering og salg avkraft ( engros) .
4. 7 Sørgeforat

fordelene

ved

samkjøring av alle landetskraftforsyningsanlegg

blirutnyttet.

4. 8

Foreståkraftutveksling og deltaikraftforsyningssamarbeid med andreland.

4. 9 Være rådgivendeorganiallespørsmålvedrørendekraftforsyning,
spørsmålvedrørendefinansiering,

kraftpriser

og

herunder

organisasjon.

i
5.

Strategiforadministrasjon

og

personale.

A/SNorgeskrafter " enkunnskapsbedrift"og viliennuhøyeregradutvikleseg
det. Gigantbedriftenvilstillemegetstorekravtilledelse,
arbeid. Derforer

til

koordinering og sam-

administrasjonensog personaletsfagligenivå

og

holdning til

oppgaveneutslagsgivendeforåfåfulleffekt.Dettassiktepåat:
5.1 organisasj

onsog lederutviklingenblirførtvidere.

5. 2 ansettelsespolitikkenskalhevedetfagligenivåpå alle områder.
5. 3 deansatteskalstimulerestilplanmessig åutvidesinekunnskaperog sin
innsiktpåområdersom harbetydning forA' /SNorgeskraftsarbeid.
5. 4 ansattessynpåbedriftensom

t,

en godarbeidsgiverblirstyrketvedunder

hensyntilinnsatsog kvalifikasjonerå arbeideforatlønnssituasjonenfor
allekategorieransatteblirbestmulig,
bidratilløsningenavansattesboligbehovog forøvrig ytevelferdstjenester.

5.5

sikkerhetenforliv og helse underutførelseavtj
tatt, og atgodehelseforholdforde
uerlig helse~ og vernearbeid.

5. 6 detsøkesskaptetgodtmilj

enestenblirbestmulig ivare-

ansattesøkes sikretgjennometkontin-

ø
og godkontaktmed ansatteog deresorganisa-

sjoner.
6.

Strategiforanleggg, utstyrog lokaler.

A/SNorgeskraftvilsørgeforat:
6. 1 anlegg og utstyrblirplanlagt,

utbygd og vedlikeholdtetternormer

forpålegg og gjeldendeforskrifter,

godtinnen-

bl. amed sikte på sikkerhetforlivog

helse, andresainfunnsinfteresserogtilfredsstillendekvalitetavkraftleveransene.

6. 2 bedriftensanlegg og utstyrdekkerrimeligekravirelasjontildetrusler

somkanoppståunderberedskapog krig.
6. 3 teknologiskfremskrittavbetydning
rasjonelttempo.

foranlegg og utstyrblirutnyttetiet

6. 4 bedriftener fulltpåhøydemed denteknologiskeutviklingen, bl. a. forat
heleelektrisitetsforsyningenskalkunneutnyttebedriftenserfaringer.
6. 5 bedriftenskraftforsyningsanlegg

holderen høy tekniskstandardunderhen-

syntildensentralestilling
disseanlegg har innenelektrisitetsforsyningen
og dermed fordriftssikkerhetenihelelandet.
ikkeer nær knyttettiletdaglig
sa1n~
6. 6 de sideravbedriftensvirksomhetsom
arbeidmed sentraladministrasjonenellerannenvirksomhetiOslo,
blirde-

f;

sentralisert.

7.

Strategivisa

vismyndigheter.

SomdetutøvendeorganielektrisitetsforsyningsspørsmålskalA/SNorgeskraft
arbeidefor

S Norges- _
7. 1 å utviklesamarbeid, gjensidig fortrolighetog tillitiforholdtilA/
kraftseiere( styreog generalforsamling) myndigheter,
,
departementerog

regj ering.Detteernødvendig foratA/SNorgeskraftskalblidelegertden
myndighetog detansvarsom
å.

er en forutsetning foren effektivarbeidsform.

7. 2 å opparbeidetillitog faglig respekthoskontrollerendemyndighetersom

f. eks.revisj
II1.

on,
skattemyndigheter,

` arbeidstilsyn,
konsesj onsmyndigheter

V.

7. 3 å samarbeidemed tjenesteytendemyndigheter,

som f. eks. NSB, Vegvesenet,

NGO, organerforalletyperSamfunnsplanlegging m. V. , underhensyntil
samfunnetsoverordnedeinteresser.A/SNorgeskraftskalarbeideforå
. utnyttede enkeltemyndigheters spesiellekunnskaperog forutsetninger samt

unngådobbeltarbeid.
7. 4 åetablereetrasj

oneltsamarbeidmed
delokalemyndighetersålangtdeter

rimelig underhensyntilatdemange
forsyningenoftestillerkoinniuner,
problemerog uvantesituasjoner.

tiltakiforbindelsemed
elektrisitets~
bygderog enkeltpersoneroverfornye
SpesieltslcalA/S Norgeskraftiforbindelse

med utbyggingsvirksomhetog driftpåseatdetiltakman

bineresmed distriktsinteiressenenårdetkanskj
forbedriften.

iverksetterkorn'

eutensærligekostnader

-

8.

Strategi. for finanser og økonomi.

A/ S Norgeskrafts overordnede.målsetting tar sikte på en.'riktig samfunnsøkonomisk
disponering.

Derfor

og planleggingen
8.1

slial slalslaapet i forbindelse

av landets

at A/S Norgeskrafts

elektrisitetsforsyiiiiig
tiltak

8.2

A/S Norgeskrafts

med en strategi

på sikt

skal beregnes

Innenfor

denne

grensenytte

og fastsettes

av alternative

ved en kalkulasjonsrente

in-'

fastsatt av

.
økonomiske

syningsanlegg.
skal

i elektrisitetsforsyningen

i andre sektorer iittrylit

myndighetene

ingen

i samsvar

den samfunnsmessigengevinst

under hensyn til den samfunnsmessige

vesteringer

å

blir

sett.

at nye investeringer
bl.a.

utviklingen

sørge for

og anbefalinger

som tar sikte på å maksimalisere
totalt

med den langsiktige

virksomhet

rammen

virksomhet

omfatter

drift

og utbygging

av den samfunnsmessige,

drives

etter

sunne

av kraftfor-

langsiktige

forretningsmessige

målsett-

_

prinsipper.

A/S Norgeskraft skal derfor sørge for
8.3

at oppgavene løses til de lavest mulige totale kostnader under hensyn til
kvalitetskrav

8.4

.

at det foretas
utføre

en løpende vurdering

i egen regi eller

løses av myndigheter,
8.

5

at A/S Norgeskraft

av hvilke

oppgaver

om oppgavene best (kvalitet,
institutter,

etter

nærmere

konsulenter

det er lønnsomt
tid,

økonomi)

å

kan

og entreprenører.

avtale med myndighetene

i det enkelte

tilfelle påtar seg å forestå gjennomføringen av ikke rentable tiltak i forbindelse

med elektrisitetsforsyningen

når dette er ønskelig

av hensyn til

den overordnede samfunnsmessige målsetting.

9:

Strategi
9.1

for A/S Norgeskrafts

Organisasjonens

organisasjon.

oppbygging

arbeidsordning

klar ansvarsfordeling

i forbindelse med følgende hovedoppgaver:

-

og koordinering

Systemplanlegging

landets samlede elektriske

9.2

skal ta sikte på en rasjonell

av den videre

utbygging

og drift

og

av

kraftforsyning.

-

Utbygging

av kraftforsyningsanlegg.

-

Teknisk drift av liraftforsyniiigsanlegg.

-

Kraftsalg

samt samkjøring

av hele landets

elektrisitetsforsyning.

Myndighet og ansvar skal .så langt råd er følges ad i alle ledd av organisasjonen.

7' .

9. 3 Oppgaveneskaldielegeressålangtsom

kornpetanse- og'samarbeidsfor-

holdenetillaterdet.

9. 4 Alleorganisatoriskeforholdskalpregesavfleksibilitetog

justeresetter

behov.

10. HovedstrategiforA/S

Norgeskraftsdriftog

utviklirlg.

A/S Norgeskraftstoprimæreoppgaveriforbindelsemed landetselektrísitetsforsyninger å sørgeforat:
10. 1 kundenefårdekketsine

behov

forkraftpåen

tilfredsstillendemåtetilde

lavestmulig totalekostnader.
10. 2 myndighetenefårmulighetforgodkontrollog
A/S Norgeskra.
i»

ressursertilen

oversikt.

ftshovedstrategiskalderfortasiktepåen

utnyttelse av sine

balansertinnsatsiforbindelsemed

10. 3 kontroll, oversiktog ledelse.
10. 4 å leggeforholdenetilretteforen

rasjonellutnyttelseavdebetydelige

ressurserog denkompetansesom hittil er bygdopp idistrikteneog

sentralt

iforbindelsemed utviklingenavlandetselektrisitetsforsyning og iforbindelse
med forskning og innennorskindustri.
10. 5 videreplanlegging avhvorledeslandetsnaturressurserbestkandisponeres
foren fortsattdekning avstigningeniforbruket.
10. 6 spredning avinformasjontilallekategorier

av.forbrukerevedrørende

elektrisitetensriktigeanvendelse.
10. 7 videreføring avstatensog destorekraftselskapersdirekteengasjementi

forbindelsemed byggingog driftavallekategorierkraftforsyningsanlegg
underhensyntilå

fådebesteløsningersettividestesammenheng.

10. 8 fortsettelseavkraftforsyningssamarbeidetmed
interesserer tjentmed dette.

andrelandder

norske

\

._

0
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Grunnlíg

.-...-......-a-.---.gs.

Elektrisitetsiorsyningen

er

samfunnets

og må derfor

infrastruktur

overordnede

planlegging

at

en

via

et

statlig

legging,

innflytelse

tetsforsyning,

den

bygger

å kunne

ressursutnyttelse,

og drift

samt

i

og mål

önsker

på

organisasjon

U

av

forvaltningsorgan

Industridepartementet,

direkte

del
inngå

grunnlag

Stortinget,

underlagt

integrert

og ressursdisponering.

Elektrisitetsdirektoratets
på

en

utöve

plan-

av landets

kontroll

öve

elektrisi~

og tilsyn

med

denne.

Mål

og_onpgaver.

Elektrisitetsdirektoratet
av

den

og

klarlegge

skal

fremtidige

til

rette

kraftoppdekning

det

for

at

gjelder

veksten

for

at

industri

i

alle

skal

retningslinjer

av landets

elektrisitetsforsyníng,

virkemidlene

er

viklingen

av

stilt

denne

aksèpterte_linjer

videre.

i

målsetting

når

sektorer,

kan

og

få

d
prioritert

nok kraft

til
etter

i

omfatter
innen

konsesjoner

elektriske

sjonsavgifter

og

innenfor

raflnen

koordinere

av

norsk

av

utbyggingen

og i den
disposisjon

styre

lovbestemte

utstrekning
ut-

og/eller

elektrisitetspolitikk.

også arbeidet

for

å oppnå en rasjonell

elektrisitetsforsyningen.

Elektrisitetsdirektoratet
for

av

kvalitet.

nyndighetenes

struktur

innsats

forsyning

av landet

Elektrisitetsdirektoratet

Dette

mulig

enkelte

alminnelige

deler

tilfredsstillende

de

legge

innenlandske

myndighetenes
innen

den

og

forutsettes

ned

arbeide

den

med minst

Birektoratet

overensstemmelse

utrede

systenplaner

skjer

ressurser.

planlegging

elektrisitetsforsyning
alternative

forholdene

gjennom

frenre

anlegg.

skal
innstillinger

fastsette

og behandle

avgjöre

elektriske

om ekspropriasjoner

og innkreve

konsesjenskraítspörsmål.

konse-

v

n

Elektrisitetseireütoratet

skal

' myndighetenesretningslinj

innenfor

rannen

er og ut fra en teknisk/

ökoionisk

vurdering

avgi

måt er for

utbygging

av elekt risitetsforsyningen.

denne vnrderine

til

prisutj

Elektr
tilsyn

s!

innstilling

forutsettes

evnendefakt

norske

på

eke sikkerheten

informativ

for estå det offent lige
herunder skipsflåtens
er overholdes

skal

virksonhet

og kontrollere

elektrisitetens

Elektrisitetsdirektoratet
for

for

der ved

anvendelse.

drive

fremie

å

hensyn

I

kontinentalsokler,

ved

Ved

er tatt

or er .

at best emüelser og for skrift
å

om finansierings~

også at det

isit et sdir ektoratetskal
med elekt riske anlegg,

og anlegg

av

rådgivende
en riktig

og

anvendelse

av elektrisiteten.

Elektrisitetsdirektoratet

skal

ifölge

delegasj

on i

beredskapssituasj
onerfor estå ledelsen av landets
elekt risitetsforsyning.
Likeledes skal direkt or at et

i knapphet ssit uasj oneravsærlig alvor lig ar t påse
at

rasj oneringslovens

gj elder

fordeling

bestemmelser

av tilgj

fölges

engelig

kraft.

skal

fra

Elektrisitetsdirektoratet

ut

når det

sin

brede,

faglige
eksper tise og som fiyndighet
enesutövende
or gan yte service og bistand til
landets kraft forsyning
tilknytning

og foreninger
og institusj
oner som har
til
kraftforsyningen,
sant stötte

I

nor sk for skning og indust ri gj ennom oppdrag. utveksling av fagkunnskap og andr e samar beidst iltak.
Elektrisitetsdirektoratet

ut st rekning

skal

i störst

mulig

samarbeide men nasj onale og int ernasj onale
'I

organer.
Elektrisitetsdirektoratet

norske
bl

a for

ber

interesser

gj ere sin

ntviklinnglgnd,
-J

i

samarbeid

ekspertise

med andre

tilgj

engelig

"'0

(J

Elektrisitetsdirektoretetskal
opprettholdeen
bred
faqlrg eüspertise
som er tilstrekkelig
til å utföre
de pfilegteog

forventede

direktoratet

oppgaver.

også serge for

for

god helse,

PJ

sake å gjennomföre

legger

tilfredshet

om de

perspektivene
og
sine fagområder.

skal

en persoialpolitvkksom

ske]

å være orientert

mer langsiktige
teknologiske
forskningsresultetene
innen
Ele“trisitetsdirektoratet

Herunder

forholdene

og utvikling

til

rette

i arbeid,

god korpsund og prod ktivitet.
UUVTER
OG TJENESTER, BRUKEREAV
P .V
.
L
EKSTEHH BISTAND.

STRATEGI
PRGDUKTER

.l

Strategi
r.

nor

o

for
..

og tjenester.

.,

e lese

angitte

produkter

oe grunnleggende

mål skal

0

— holde

seg underrettet
aksepterteprinsipper

og være engasjert
særlig
-

_o

og na de

Elek. risitetsdirektoratets

anvendes på folgendemate

rörende

oppgaver

landets

ressurser

I

om de til enhver tid
i norsk energipolitikkog

i dröftinger
fremtidige

og analyser

ved-

energiforsyning

og

elektrisitetsforsyningen.

samle data og opplysninger,

samt bearbeide

og lagre

disse på hensiktsmessig måte for anvendelsebl

a

i plenleggingsöyemed.
-

utvikle
for

metodikk

databehandlingen,

vurderingen
—

systemplanlegging
systemanalysen,

og elenentinnpassingen

generelt
prosjekt-

spesielt.

stå for eller
foreta
hovedtyngden
av generelle
utredninger
i systemplenleggingen,
for å kunne
forme grunnlaget
for innordning,
beslutninger
og

avgjörelser
-

for

bearbeide
aktuelle
byggings~
eksterne

som i stor
og fremlegge
og fremtidige

utstrekning

grunnlagsneteriole
finansieringsbenov

og overföringssektoren
undersökelser.

tes av andre.
for de
på ut-

ved interne

og

og

«i
ut ar beide for sr r ift s~ og nor mfor slag. sent delt e og
for est å Y.noiit oer beidfor
diskusj on en disse for slag.
tr effe

beslutninger

ut givelse

.

samt besör ge Kunngj er ing.

og t eknisk

infor

masj on oe for skr ift

er og

E1OTIH3Y.

u~

for eta

kontr oll

ovvikelser

med ovor holdelsen,

og dispensasj

oner

for tolkninger

fr a for skr ifter

,

og

HOIQCY.

utvikle

l
l

l
l

netteoes

r eelle

t a init

kostnad

til

av for delings~

stette

for

avdelingens

iat iv og medvir ke i dist r ikt ene under ar beid

med aktuelle
gi

tílr

or ganisosj

ådninger

i

O

onsspör smel.

ökonomiske

saker

pr ior it er ingav länesöknoderved

deling

lige banker og på obligasj
e,

detalj

tette

infor

behondle

av stetsstönodsnidler

at stönodsmielene

I

etter r egning

t o init iat iv t il genefolle
ut r edninger om or ganisesj ons~ og r osj oneliser ingsspör süålinnen elfor syningen
for over or dnedemyndinnet er .

pr ior iter

l

for

eget ar beid.

offent

l

metodikk

blir

som vur der inger

låneoppt aki
onsmor kedet .

og fr emme for slag
,

benyttet

og

om til-

amt för e kontr oll
i samsvar

med

med ved~

planer .

mere og påvir ke landet s lær eanst alt er i ut ~

danningsspör

smål

innen

ener gisektor

en.

vir ke som r ådgiver i plenleggings~
og r geeisesj onsspor smål, såvel innen NVE og depar t ement ene som
ut ad t il elfor syningen og ber ör t e og int er esser t e
inst anser og inst it usj oner .

J

for st å ledelsen ev lsfidet
selekt r isit et sfor syn in g
i ber edsxepssit uosj oner .s amt for dele all t ilgj engelig kr eft i kfiepph et ssit uesj onerifölge

f

v

r osiower inesloveus
samar beid

-

land

med or ganer

oa bidr a
-J

fàglig

int ensj oner .
og inst it usj oner . 1 andr e

ir t er uesj onnl ut vekslin

til

k unnskap.
{' 11

H'
L. . .

—

ej ör e sin
mj

land,
-

g av

eksper t ise

t ilgj

engelie

i den gr ad det t e er muli

(D
:J

for _ut vikliegs~
c- +

U)

best r ebe seg på å gj ennomför e en per sou alpolit

' kk

og et

r et t e_

ar beidsopplegg

som legger

for holdene

t il

for ut viklin g, t r ivsel og god helse for den enkelt e,
samt god sar ar beidsån d og effekt ivit et i or gan iso~
sj ouen son helhet .
St r at egi
lek

r ísit

over r or hr ur er e av pr odukt er
f'

et sdir ekt or et et

t er innenfor
i

ser11g

oe t j enest er .

V

hele

skal

over for

br uker ne yt e

sit t kompet auseomr åde,
o

—

Teknisme,

~

Elekt r isit

et sfor syn in gen sor gan lsasj

-

I nnst illin

ger . ut t alelser

~

For skr ift

-

Dat a og for skn in gsar beid.

Fölgende

og

gr ad ln nen folgen de områder '

ökonomíske,

samfunns-

og milj öeessige

onsfor hold.

og ut r edn in ger .

er , kon sesj on og t ils yn .

gr upper

br uxer e skal

anses som de pr imær e

og ha særlig kr av på å få dekket
pr odu kt er og t j enest er _2
-

at or t iu g og depar t ement et

u

Hovedst yr et i t r å.

f°1

sit t beh ov for

.6

~

Amara direktorater

u

Andre

~

Private

og avdelinger

offentlige

etater

interesser

inger.

presse

i NVE."

og administrasj

( grunneiere.

onsenneter.

interessegrupperf

etc) .
[U

u

Konsumenter.

sant eiere

og brukere
av elektriske
LO

anlegg.

Konsulenter,

-

produsenter,

leverandörer

og

entrepfenerer.
~

Nasj onale organisasj

oner.

Forskningsinstitutt
Internasj

~

onale

— Offentligeog
~

og prüvelaboratorier.
organisasj

oner

pr ivateinter

og utvalg.

esseri

utlandet.

Se ansatte.

Strategi

for

bruk

av enstern

bistand.

Q.
Uovedretningslinj
enefor
bruk av ekstern bistand
som alternativ
til Elektrisitetsdirektoratets
egen innsats skal være hensynet til arbeidsresultatets

kvalitet,

tidsfaktor

enogbetydningenav
n

egen kompetanse pa sentrale

ragonrå

°

I saker

har,

hvor

faglige

og kanasitet,
L

ekspertise

uttalelser

og utredninger

Elektrisitetsdirektoratet

uttalelser

instanser
lovgivningen.

skal

utnyttes.

samt spesiáloppgaver

innhente

G1‘ .

Elektrisitetsdirektoratet

selv

og hvor det ikke er rinelig

kompetanse

og interesser

å oppr ettholde

ikke

â bygge opp egen

andre

institusj

Dette

gj elder

i den löpende

oners

både

saksbehandling,

av annen art.
skal

ved konsesj onssöknaeer
'I

og opplysninger
i henhold

fra
til

berörte

konsesjons~

Q

-.'*

.'l

F "V-‘

1''‘'f‘

-)’.F‘j'.."'.'].‘a‘I“»7.'[
\’_--1

(f'.'.-'

f:

'

.

_-nu--.-I

.:'."‘i.:.!.'

T"-7'"-V"‘

skal

i

d.v.s.

bestrebn
er

forhol

'-,‘-

(‘ix

.¢4:]:fi'\G»D

1;)

v:

‘J1.-..;-1

for

og

at

for

at man skal

fylle

det

være

å trekke

riktig
i

det

mulig

belyser

Under

utövelse

service

i

og departe-

forholdene

til
og

man skal

ansvar

bli

som er

rette

tillit.

tildelt

en

forutsetning

I m nge saker

oppgaven.

myndighetene

forutsetning

og at man utförer

fra

overordnet

vil

tidligst

saksbehandlingen.

primære

pålegg

til

fortrolighet

delegering

Den

n)

I

Storting

gjensidig

nödvendig

inn

et

på å legge

den

mulig

.L...x
'

regjering,
seg

sanarbeid,

Dette

LVr1u7\'~

f'Y7'?"V‘7-331

_; \Ji33.4

vg

myndighet,
ment,

?.J..IL-:T

';“7“T

bl‘:

Eirektoratet

for

T‘

‘urgL.)"".’\A"'.’-Ii.)

en

alle

for

tillit

relevante

overordnet

form

for

å betiene

hele

Ved

bandlinger.-innstillinger

J

faglig

saksforberedelse

son

styrke

nest

forhold.

av pliktene

enhver

er

i

henhold

fiyndighet

skal

gje;nonsyre

sanfunnet

til

lov,

man

la

sant

organisasjonen

nå

0

best

x

og

‘;‘.‘;:3.'tC.

avgjörelser

skal

O

det

tas

sitte

utnyttelse

på en balansert
av

landets

disponering

ressurser

til

og

elektrisitets~

forsyningsformål.
Under

behandling

skal

man beflitte

samt alle
belyst
Son

andre

så godt

seg

bistå

ivareta
innenfor

parter

myndighet

konsesjoner

med sökeren,

for

å få saken

skal

og faglig

tillit

berörte

Overfor

på samarbeid

berörte

kontrollerende

alle

elektriske

som mulig.

på å opparbeide

man

av söknad'on

man

bestrebe

respekt

seg

fra

interessenter.

eventuelle
egne

Norges
den

overnasjonale
overordnede

myndigheter

interesser
målsetting

i
.l

mfndigheter

og._

den
de

grad

regler
J

skal

med

å

det

er

mulig

son

oielder.
JJ

I

alt

samarbeid

enkle
nulie.

med andre

og lit e
Eet t e gj elder
4

fJ

T:
l- Ts r;
_._--‘...._g_(4

'~ i
as

siel
9he

S

r‘4-'
L«._

w,
må

"' . 8' T;
1’ ‘ . S 02“:

over for alle

enkelt per soner ,

or ganer oe instanser
som man i vir ksomheten kommer
i kontakt
med. Het skal ar beides for deleger ing
U

og sokes

fj er ne alle
fl

å

Gj ennom messemedio
masj on for

av elekt r isit

å

ledd

og over for

bygger e og publikum
infor

unödige

I

i saksbehandlingen.

myndigheter

skal det dr ives

öke for ståelsen

.

ut-

saklig,

for

.
Nå

akt iv

alle

sider

et sfor syningen.
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OG

Huligbet eue for å oppiylle
nfilset
t íngener avhengig
av at dir ekt or at et har t ilst r ekkelig kvalifiser
t
ar beidskr aft

evne og vilj
settes

inn

or ganisasj

t il

med inter

e t il
under

esse for

sa: r beid,

ar beidet

og med
.a

C. )
og at det t e per
sonell

en kvalifiser

t

ledelse

i en

onsfor m som er hensiktsmessig

de ulike

i r elasj on

oppgaver .

' å

Det vil

bli sökt å et abler eorgan ísasj onsfor mer
somgifl

klar e nnsvar s- og nyndighetsfor
kompetanseonr åder og hvor det

i

hold,
natur lige
fr emmes en enüel'

ar beídsgang og betr yggende saksbehand1ing. v
Orgenisnsj onsfor mene skal ikke være fostlåst,

t il

enhver t id t ilpasset

flenskal

ar beidsoppgaver

være oppmer ksom på muligheten

Det vil

mer på tver s av linj
bli

sökt

etabler

ved vider eu t vikling
.

_
satse

“lacy”

t

et

men

og behov.

av â etabler

ar beidsgr upper , pr osj ekt leder e og liknende
ar beidsfor

å

eor ganisasj
kvalifiser

t

e

l

sanonen.

l

leder skap

l

av de nåvær endeleder eog ved å

K

V
pe0 nye leuer
emner .

V11. ““”

Sfike tilknyttet

kvalifiser

t

nr beid<_

l

kr aftved 5 skape et godt r enomesomar beidsgiver
<

ved å tilby
utnytte
en tilfr

inter

I

essante

de muligheter
edsstillende

n

ar beidsfor

i

hold

som lönesr egulntivet
ovldniinn,
u

O

og ved~m
gir

til

I.

ansat t eskv alifikas
c; p131; ngst: 1guu og veg tll
.

. ,' ,.

I

L. . !

'

te

og interessan

.3

oeliag

An

' I

og

e?ster1 o

. ‘»‘. 1. -.
e
av allsielg

.~

iaeenlor
i* dH vil
lig saksb ehandling

aroeio soepcaver.
og forsvar

av av ej or else r , ansvar og
av delinger , kontor er . etabler

CJ!

ar beidsoppga ver til

gr upfit

interne

~~] 1< gj ozzof

n e=

pvrggrlg

j oner

e

re.l. . for på den måten å vid er eut vik le
evner ,

' de ansat tes
Detöaske s

a eie

ansvarsf

de ansattes

og etatsand.

ölelso
interess

er og stiw ulore

oeså gj eaf ioflen lese s» og
so? premie rer

oppryäks politikk

mer aktive
plass.

bestr ebels er for

fie ansattes

sikkerhet

gj ennom systeaati
Hanvil

dette , og gj enn om

å f å r ette

og helse

skal

mann på r et te

tas

vare på

ske ver ne- og helse tiltak.

s öke å ska pe et

godt

ar beídsm ílj

ö og et

mellom aedarbeidora e på alle trinn,
forhold
i og ute nfor etate n, de ans attes
and re organer

godt

og övrig a represen tanter
t illitsnena
organisa sj oner,
som også
kontakt
gj ennom infor nasj oa og personlig

lse på ege n ar beids innflyte
sgir anle dning til
situasj on, slik at den enke lte kan f ele sin eg n
bet ydning og plass í helheten.
Hmlvil

sake

arb eidsplasse

å bid r a til

okt tr ivsel

n gj ennom konstrukt

ive

nå og utenfor
L

on tj enligc
u

s amt i den gr ad det er mulig vise
velfer dstiltak,
for ståelse fo r den enk eltes per sonlige pr oblemer .
F NK. JONELL STRATEGI.

s amar beid mellom av delinger
Det så sökes et effektivt
og konto r innen Elektr isít otsdír ekt or atetsor ganisasj
1 losnín gea av ar beidsoppg aver . Enkelte sake r Eau

kr eve dannelseav
lenger e tid
over

et bredt

ar beidsg r upperfor kor t er eeller

med en çammensetning sow gir
fel t av E' s arbeidsomr åde.

kompetanse
En slik

on

10

r mf or ut set t ernt f l eüsi bf l l y:
ís på
. uír ck t or at ct s in t er ne o: ga1ís as j oæs~

lvaer
gi

i

or ganis as j onen skal det

in t er n in for masj on i et
fr eds s t illon

da

for

leg ges vet t

omfan g og

í on

medar beider neg

Bilag
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PLAN

for
Di1'ektorz1tet.

i Norges

for

Statskrnftxferkene

vnssdraggs-

og elektrisitetsvesen

nedenfor kalt Stetskraftxfe1fl-;ene

1.

IDÉGRUNNLAG
-

‘A

Statskraftverkenes

idégrunnlag

et statlig,

utferencle

direkte
rerencle
-

prnlztisk

innflytelse

og eksistensbei'ettigelse
organ innen kraftforsyningezn

på planlegging,

elektrisk

utbygging,

Statskrnftverkene

skal innenfor

sainfurinsçäkonoiiiiske

olionoiiiisl;

onsker

samkjçfiring

rznnnfen

kriterier,

av myndighetenes

og overforingszinlegg

å kunne eve en

og prisutvikling

retningslinjer

for elektrisk

ved~

rned sikte

på en :riktig
natur,

utnyttelse

delta i

kraft,

Utbygging og prisfzistsettelse

Dette under hensyn til miljø,

sunne prinsipper.

vie.

.

arbeide for en optimal lnfaftfoicsynirig.
ressursene.

drift,

pz°Lat.Stortinget,

lcraft .

bygging og clrift av prodnksjons-

p

bygger

samt

skal skje etter

og fordeling

næringsinteresser

av

og bedrifts-

Utbygging og drift skal utføres til lavest imilige kost-

nader.

-

Statskraftxferkcane

skal :ned sine stznnlinjei'
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INNLEDNING

- Vassdragenesog ferskvannsressursenesanvendelse,
og vern
Samordnetforvaltning

kultivering

Den tekniskeog økonomiskeutvikling
har ført til at vassdragene
er tatt langtmere i bruk enn før til forskj elligeog tildelsnye
formål. Dettehar vært særlig merkbarti de sisteti
år, og har
ført til at vi må ha et mer våkentøye med disseforholdog
at
det derforer
et stortbehovfor
å rasj onalisereog effektivisere
det offentligeengasj
ementmedforvaltning og kontrollav
vassdragenes anvendelseog

vern.

Overvåking og kontroll

med bruken av landets

vassdrag

er hjemlet

i vassdragsloven, vassdragsreguleringsloven,
verneplanfor
Vassdrag, lovom laksefiskeog
innlandsfiske,
lov omvern mot vannforurensing, lov om naturverno. a.
Hvorledesvåre vassdragsressurseri
detalj skaldisponeres,
kan
imidlertidaldrihelt
ut fastleggesved lovbestemmelser, menmå
i hvert enkelttilfellebli
gj enstandfor vurderinger.
Oppgaven
å lededen samledeutvikling
og utnytting av landetsvassdrag i
samsvarmed Stortingetsvedtakog
retningslinj
ermåsåledesbaseres på en systematiskavveining
av ulikeog tildelsmotstridende
interesser.

Ledelsen bør derfor

være minst mulig

splittet_

slik

at de tekniskeløsningerfor
bruk av vassdragenekan samordnes
best mulig. En koordinertsamfunnsmessig styring av ressursdisponeringensom tar hensyntil
milj ø, naturog næringsinteresser, må
byggepå omfattendeog grundigeundersøkelserav
såvelteknisk/
økonomiskeutnyttelsesmuligheter
som av verneverdierog
skadevirkninger.
Alle tiltaksom
påvirkertilstandeni
våre elver, sj øer
og vatn, bør derforgis
en kritiskforhåndsvurdering
somutreder
og klarleggersåvelnæringsmessigesom
andrekonsekvenserav det
enkeltetiltakfør
avgj ørelsertas.
Mens oppmerksomhetenved fordeling av ressursenetidligerenokså
ensidig var konsentrertom økonomiskvekst og utvikling,
er aspektervedrørendemilj
øforringelse, innsnevring av rekreasj onsog naturområder, forstyrrelserav
den økologiskebalanseog
ulemper for

primærnæringenei

dag kommet sterkt

i forgrunnen.

Det

er blitt
et tungtveiendekravå
utredeog klarleggeallevirkninger av brukenav vassdragenefor å sikreat
de utnyttesog bevares som grunnlag for menneskenesvirksomhet, helseog trivsel.
Det må i sammenheng
med det som_ovenforer nevnt, også pekes på at
å

2

utviklingengår

i retning av at stadig flereav

er forbundetmed

statsoppgaver,

de oppgaversom

bruk av vassdrageneetterhvertbetraktes

som

d. v. s. nå løsesved offentligetiltakog

Kravet om samordning og en allsidig
og omfattende
dragenes anvendelseog vern innebærer et åpenbart

virksomhet.
overvåking av VaSS_
behov for_ÉE

sammenfattendestatlig
forvaltningsorgan(
" WaterManagement" ) .
Et sliktvil
bety en samletog effektivsaksbehandling
samtidig
somdet muligggjøren rasjonalisering
av arbeidetmed undersøkelser, informasjonsinnsamling, databehandling, analyserog utredninger.
Vassdragsdirektoratetseksistensberettigelsebasererseg
på at det
i forbindelsemed overvåking og styring av den samledebruk av vassdrageneer nødvendig å ha et praktiskutøvendeoffentlig
organmed
teknisk/økonomiskog

administrativekspertisei

vassdragssaker.

Innenforrammenav NVE' s ansvars- og myndighetsområdeer Vassdragsdirektoratettillagtoppgavenemed
bl. a. " ervervs- og reguleringskonsesjonerog kontrollmed vilkårenesoverholdelse,
tilsynmed
vassdrag og anlegg i ellerover
vassdrag, sakervedrørendeferdsel og fløting,
avgjørelserettervassdragsloven,
oppgavertil
Riksskattestyret,
forbygnings- og senkingsanlegg, hydrologiske
undersøkelserog undersøkelserav landetsvasskraft"
.
Vassdragsdirektoratet

er

dermed

hovedansvarlig

for

undersøkelser

og utforskning av vannressurseneog er tillagtde
viktigstefunksjonermed å våke over og sikreen rasjonellbruk
av landetsvassdrag. Vassdragsdirektoratetsgrunnleggendeekspertisei
hydrologi, vassdragsteknikkog landskapspleiekan såledesutnyttesrasjonelt og effektivti
arbeidmed å utredeog klarleggede naturgitte
og tekniskeforutsetningerfor
en nasjonal, målrettetforvaltning.
Den foreståendeutvikling
med stadig øket anvendelseav landets
vannressurserhar aktualisertorganisasjonsmessigetiltakfor
at”
Vassdragsdirektoratetbedre

skal kunne utføre

de oppgaverog være et rasjoneltredskap
og kontrollmed tiltaksom
innvirkerpå
Selv om myndigheteneav

en eller

pålagte

og forvente-

for en effektivsamordning
situasjoneni
vassdragene.

annen grunn ønsker å ta et bestemt

problemområdeut av vassdragssammenhengen(slikdet
f. eks. nylig
er gjortmed problemområdetvassdragsforurensing ved overføring av
Vann- og avløpskontorettil
Miljøverndepartementet)
må, det være
uriktig å byggeopp ekspertise som fører til dobbeltarbeid,
når
det gjelderde vassdragstekniskespørsmålenesom har med sakenå
8j¢re.

_

I denne sammenhengbør det betones at forskjelligefaktorer

som

innvirkerpå
utviklingen,
er gjensidig avhengig av hverandre. Det
er derforbehovfor
helhetsbetraktningeri
saksbehandling når det

gj eldervassdragsteknologiog koordinering avmetodiskeundersøkelserav utviklingeni
vassdragene. Et sammenfattendeforvaltningsorganfor
all vassdragstekniskekspertisebetyr
en rasjonalisering og forenkling.
Samtidig vil forholdenekunnelegges
bedre
tilrettefor

allsidigeanalyser

og integrertemetoder

modellerfor
å studerenaturgitteforholdog
virkningen
lig bruks- og nytteanvendelseav ressursene.

med bruk av

av forskjelA

‘ 3

forskjelligeområderfor
vassdragenesog ferskvannsressursenes
styring, anvendelse, kultivering
og vern kan listesopp
som følger:

De

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Vannkraft

Vannforsyning
Irrigasjon
Kjolevann
Transportog fløting
Fiske
Avløp og rensing
_Flomkontroll, forbygningerog

senkingstiltak

Beredskap og katastrofetjenestefor

vassdrag

Landskapspleieog naturvern
Renhold( rydding i vassdrag)
Rekreasjonog friluftsliv
Prognoserog flomvarsling
Hydrologi

Grenselinjenemellomde
forskjelligeområderkan
tildelsvære
mindre
faste, og enkelteområdergår
over i hverandre. Dessuteninngår
hydrologiog
landskapspleiesom grunnlagsmaterialei
samtligeav
områdene. Vassdragsdirektoratetforvalteri
dag de mest omfattende områder,

andre ( områdene2,

ved at de hydrologiske,
spørsmål for

en stor

3, 4, 7, ll

vassdragstekniskeog

del behandles

og 12) delvis,

bl.a.

landskapsmessige

av direktoratet,

men hvor det

dessutenkan være hensiktsmessig at direktoratetmed
tidenkommer
sterkereinn
i saksbehandlingen/forvaltningen.For
område 6 has
en viss kompetanse. Viderekan nevnesat forskjelligeavdelinger
í direktoratetdels
deltarog dels bistårmed rådgivendevirksomhet
i beredskapstiltakog
katastrofetjenestefor
vassdrag ( område9) .

20

RSENESFOR‘
NESOGFERSKVANNSRESSU
FORVALTNINGENAV VASSDRAGE
NGOG
VERN
,
KULTIVERI
SKJELLIGE ANVENDELSE
Som før nevnt i nntar Vassd ragsdirekt

pl ass

V) en sentral

oratet(

enavvassdr agene. Vass dragsdirek toratetsunde ri f orvaltning
ngs-og utfø rendeorgan erbestår
gs- utredni
,
liggende forvaltnin
av 4 avde lingerog' l kontor: Vassdragsav delingen(VV), Forbyg(VF), Hydr ologiskavd eling (VH), Avdelingen for
nin gsavdeling en
vas skraftunde rsøkelser(VU) og Kontor etfor Land skapspleieo g
I
.
nat urvern (VN).
Administrative

fellessake

/økonomiske saks-

rsamt enkel te juridisk

tetssekreta

direktora

områderl iggerunder

riat (VK).

To av avd elingeneer videreutb yggetmed underliggend ekontorer
med sine spesielles aksområder .Vassdrags avdelinge ern således
net(VVT).Konsesj onskontoret (VV K) og Vassd ragstilsy
oppdelti
drologi
ov erflatehy
Under Hydrolog iskavdelin gliggerKon toretfor
(VHO),

Grunnva nnskontoret

(VHG),

Isko ntoret

(VHI),

Brekonto ret

yttetkomit
EDB-sek sj on(VHD)f orutenpers onaletilkn
og utval gfor spesie llehydrolo giskeunder søkelser.
(VHB),

fattendeanl eggsvirkso
ngenslandsom

På grunn av Forbygn ingsavdeli
het er det etab lert

5

êer

dist riktskonto

rersom fores tår utførel

m-

sen

av forby gnings- s, en kings- og fl omskadear beideri de r espektive
lan dsdeler.
synsla ndskapspl eieognaturv ernhar fir e lokaletil
Kontoretfor
kteromkrin gi
l og bosat ti forskj elligedistri
menn knyttetti
landet.

I det ett erfølgend

gås nærmerein n på de opp gaversom

sekaldet

høre r inn under de før opp listede

l4

områder og de administ

rasjons-

grenerso mstår som ansvarshav ende.
Når det gj elde rde område nesomi mai 1972ble ov erførttil
(2, 3, 4 og 6 og 7) begrensesg j ennomgåin gen
Milj øver ndeparteme ntet
ig hører in n
aleeller
el lersnaturl
til de se ktorenesom ifølgeavt
und er V' s eksp ertise.
2. 1. Vannkraft
v annkraftse ktorensiden århundres kiftethar fø rt
Utv iklingeni
tsprotil at utnytte lsenav egne devannres sursertil el ektrisite
sesomduk sj oner blit t langtden mest omfat tendeav al leutnyttel
etsbehove t
råder. Ut fra forel iggendepro gnoserover elektrisit

framtil

århundres kiftetventes dessuten i de nærmest e15- 20 år

en økt utbyggi ngstaktav l andetsrest

erendenytt barevannkr aft.

En vesent lig del av V' s arbeidu tføresfølg
med tilhø

rendesakso mråder.

Arb eidet

elig på van nkraftsekt

hvile r i særlig

oren

grad på VV- av-

o. l. ) og VU-avdeli ngen(unders ødelingen ( konsesj onssaksbeha ndling
kels e av landet s vannkraft

) , men også VH og VN er sterkt

eng asjert

i dettea rbeidsområ det.
Hovedoppgavenf or V under vannkraftse

ktorener

å behandle søknader

i fo rbindelsem ed vannkra ftutbyggin i gh. t. gj el dende_lovv erkog
retnings linj er,( ink l. oppfølgi ngav konse sj onsvilkå vredrørende
til syn, avgift erm. v. ) samtidig somdet er Hoved styretsog I ndustr ideparteme ntetsteknis k/økonomis kerådgivendeogutreden deorgan i vannkraf tspørsmålog

vedrørende

landets

van nkraftpote

nsial.

5

I tilknytning
til arbeidetmed nevntehovedoppgavekan nevnes
at følgendespørsmåler
undervurdering i Vassdragsavdelingen ( VV)
i dag, ellerbør
tas opp i de nærmesteår:
Utvidelseav Vassdragstilsynets(
( bl. a. tilsynmed alledammerav
henseende) .

VVT)arbeids- og ansvarsområde
betydning i en eller annen
_ '

Bedre kontroll
med overholdelseav
kering av reguleringsgrenser.

Tilveiebringelovhj

manøvreringsreglementog

mar-

emlet"krisefullmakt" ved akuttnødvendig

nedtapping, oppdemming,flomoverløp o. l. ved driftsuhell,
vedlikeholdsarbeidero.
l. , slik at det kan tas en raskbestemmelse av NVE ( jfr.

vassdragslovens§

104, post 5) .

Konsesjonspliktfor
utbygging langsvassdrag med vilkåri
het med reguleringssakeri
h. t. vassdragsreguleringsloven.

lik-

Lovendring bl. a. av beregningsmåtenfor den ved reguleringen
innvunne økning av vannkrafteni
nat. hk. ( § ll i vassdragsreg. loven) _
Koordinering av saksbehandlingenettervassdragsreguleringslovenog El- lovenav 1969.
Ta aktivdel
i arbeidetmed utredning av utnyttelsesplanfor
vannressurseneog i arbeidetmed eventuellopprettelseav
hensiktsmessigeinterkomunalevassdragsforbund.

Kraftforsyningenssivilforsvarsnemnds(

KFS)Stilling

VíS" 8ViS

WT.

` Forutenmed bibeholdav

VV' s nåværendesaksområdevil

gen i de kommende
15 - 20 år bevirkeen tilvekstm.

utviklin-

h. t.saker

angående:
-. /
._-

Konsesjonssøknader.Som
høyereutbyggingstaktenn

før nevntventesi
disseåreneen
tidligereav
gjenværendenyttbar

vannkraft.Dettevilnødvendigvisresulterei
pressvedrørendekonsesjonssøknader,

økt arbeids-

avgifterog

tilsyn.

Søknader om endring av vannveier, regulering,
installasjon
m.v. for en mer optimal utnyttelseav
eksisterendekraftverk

etterhvertsom samkjøringslinjerutbyggesog
føreskraftsystemet.
Etterhvert

som vannressursenestadig

blir

varmekrafttiltatt

formålog knapphetoppstår, mådenbrukensomi
sted,

revurderesog

eventuelt

Sakerang. hjemfalltil
av utløptekonsesjoner.

staten(

tilpassesde

i bruk til

dag finner

nye forhold.

event.bortleie)

,forlengelse

Sakerang. nyvurdering av konsesjonsavgiften(
de førstesakene forfallertil
behandling 1979, jfr. § ll, post l i
vassdragsreg.
loven) .

L

nye

6'
-

Ankesaker.

sakervil

Ut fra

dagens erfaring

ventes at antallet

av anke-

vokse.

utløpetav nevnte15 - 20 års periodeantasarbeidetmed
konsesjonssøknaderå bli sterkt redusert.
Innende øvrigesaks-

Ved

områderventesimidlertiden

En nødvendig forutsetning
kraftkilderer

presise

fortsattstigendearbeidsmengde.

for en rasjonellutbygging

og omfattendekunnskaper

av landets

om vannkraft-

ressursenebasertpå
systematiskeundersøkelser,
analyserog
vurdering av utbyggingsmulighetene.Oppgavenmed
å fremskaffe
dettematerialeer
tillagtavdelingenfor
vasskraftundersøkelser
(VU).

VU skaldessutenvære
styring og kontrollav

et tekniskrådgivendeorganfor
vannkraftutbyggingen.

statlig

VU' s hovedoppgaverer å:
-

foreståen landsomfattendeinformasjonsinnsamling
om nyttbare kraftkilder,
databehandling og analyserav dettemateriale samt utvikleen
systematiskinformasjonstjenestemed
siktepå praktiskanvendelsei
den sentraleog lokaleplanlegging og forvaltning.

-

utarbeidegenerelleplanerfor
utnyttelseav
kraftkildene.
ogforetaundersøkelser,
utredningerog vurderingerfor
å kartleggevannkraftressursenespotensial,
nasjonaltog distriktsvis samtklassifisereutbyggingsprosjekteneetterkostnads/
nyttekríterier.

_- I utarbeideoversikterover
-

tilstandog

bruk av kraftressursene.

avgiuttalelserog
redegjørelserinnenforrammenav
avdelingens
fagområdei sakersom NVEfår til behandling, herunderyte
tekniskbistandved
vurdering av utbyggingsprosjektersom
blir

konsesj onsbehandlet.
-

utføreoppmålingeri

Q

vassdrageneog utgivassdragsnivelle-

menter med opptegnedelengdeprofilersom

. fallforholdi

viser

høyde- og

landetselver.

Forvaltning og utnytting av vannkraftressursenepåvirkervirksomhetog næringsinteresseri
landeti
sin helhet.
Statensansvar på dettefelt
gjør det nødvendig å foretaløpendevurderinger
med sikte

på å samordne og overvåkebruken

av ressursene.

Omfanget av den resterendevannkraftutbygging

sannsynligeutbyggingsprogramkan
investering

av henimot 40 milliarder

belyses

dreieseg
kr.

av at det

om 60 TWhog kreveen

i løpet

av de nærmeste_25 år.

Det ventesøkendearbeidspress
i forbindelsemed å 1¢se de
oppgaversom er tillagtavdelingen.
Særlig gjelderdette:
-

-

arbeidetmed å belysealternativeutbyggingsmenstreog
vurdereog sammenliknede økonomiskekonsekvenserav
tuellebeslutninger.
generellplanlegging
' kraftverk

med sikte

å
ak-

og vurdering av ombygging av eldre
på en bedre utnyttelseav

ressursene.

Knapphetpå energiog den rasketekniskeog
økonomiske
utvikling
innenvannkraftutbyggingenmed
nye kriterierfor
naturvern

og andre interessersom

gene, vilkreveen
-

knytter

seg til

vassdra-

betydelig innsatspå dettefelti

fremtiden.

undersøkelserav fellesutbyggingeri
vassdragenemed sikte
på å fordelekostnadenepå
flerenytteformålfor
dermedå oppnå
en bedreøkonomienn ved særskilteutbyggingerfor
hvert enkelt

formål.

Som eksempelskal

her nevnes fellesutnyttelse

av reguleringerfor
kraftproduksjon,
sikring av minstevassfering i vassdragene, demping av skadeflommer, vannforsyning,
irrigasjon,
transportog
fleting.

l
-

bruk av avansertemetoder

og modeller

som simulerer

tilstan-

den i vassdrageneundervarierendeforutsetningerog
beregner
kostnadog nytteav alternativeutbyggingsmenstreog
tiltak
i vassdragene. I denneforbindelseer
det mest aktueltå
Øke forståelsenog
interessenfor
anvendelseav EDB og simuleringsmodelleri
arbeidetmed en konsekventog bevisst
ressursutnyttelse.

y

I tillegg

tilarbeidsområdenefor

VV og VUhar Sekretariatet(

VK)

en del arbeidsoppgaveri
tilknytning
til vannkraftutbyggingen.
Det behandler saker vedrørendeoppgaver
til Riksskattestyret
i
forbindelsemed
kraftverksbeskatningenog
saker etter ervervsloven,

regüleringslovenog
vassdragsloven, somkonsesjontil
ervervav
aksjer, overføring av konsesjonerog endring av vilkårved
fusjoner samt en del andresaker.
Sekretariatetforberederoppnevning
av skjdnnsmenntil Vassdragsskjønn. ( Denneordningenvil
etterhvertfallebort
i og med
O

endringenav 26. j anuar 1973 i " skj ønnsloven"av 1. 6. 1917) .
Nevnesskalogsåden
og naturvern

virksomhetsom Kontoretfor

( VN) utøver

Landskapspleieog

på vannkraftområdet,

pkt.

2. 10.

2. 2. Vannforsyning
Lovhjemletadgang til å byggevannverk( inkl. distribusjonsnett)
hviler
på ekspropriasjonsbestemmelsenei vassdragslovens § 17.
i mai 1972 overført

fra

V/NVE til

Miljøvern-

departementet.V'
s befatning medvannforsyningssakerer
nå begrenset til hydrologiske, vassdragstekniskeog landskapsmessigespørs-

mål. VHoppgirpå forespørselhydrologiskedataog
over tilldpsforholdog

reguleringsmuligheter.

i

landskapspleie
jfr.

naturvern.

Saksbehandlingenble

_

'

beregninger
-

l

8

Vannverksdammersomi h. t. vilkåri
ekspropriasjonstillatelsen
er underlagtoffentlig
tilsyn, kontrolleresav
VVT. Eventuelle

landskapspleievilkårbehandlesav

VN.

Utviklingengår
stadig mot størrevannverkmed
tilsvarendestørre reguleringsmagasinog teknisketiltakforøvrig.
Utbyggingstiltak,
skadevirkningerog
interessekonflikterkan
bli av samme
størrelsesordensom

tilsiat

ved enkelte

kraftutbygginger,

V/NVEvar det naturligested

saker i den grad de angår regulering,

inntak0.

1. Dervedoppnåsogsåden

og det skulle

for behandling av Vannverksoverføring,

dambygging,

tidligerehensiktsmessigeog

nære kontakt med VH samt med tilsynsorganeneVVT
og VN. Saker
vedrørendedistribusjonsnettet(
vannledning m.v. ) er saker i arealplansammenheng og hører naturlig
hjemme hos vedkommendemyndighet
under Miljøverndepartementet.
Et annet moment som taler for til-

bakeføring av det somhar medvassdragsregulering i vannverkssaker
til V, er at enkeltevannforsyningskilderhar
utbyggbare fallog
at utbyggingenher såledeskommerinn underkonsesjonsplikti
h. t.
vassdragsreguleringsloven.Viderekan
nevnesforholdene angående
industrivannverkmed

kombinert

utnyttelse:

kraftproduksjonog

produksjonsvann.
Fordelenved

en slik

oppdeling av vannforsyningsområdet:

regule-

ring, overføring, dambygging,inntako. l. underV og distribusjonsnettetunder
Miljøverndepartementet/Fylkesmannenliggerførst
og fremsti
at reguleringssakenda vil få sammebehandling som

tilsvarendereguleringssakerfor
Det anbefalesat

andreformål.

spørsmåletom en slikoppdeling

somnevnt, tas

opp tilnærmerevurdering.

V

Når det gjeldersaksbehandlingeni
servituttbeleggelseav

h. t. § 18 i vassdragsloven:

et vannverksmagasinsnedbørfelt,

antar

en

at da dettedreierseg
om å sikrevannetskvalitet,
bør dette
saksområdetsannsynligvisforblii
Miljøverndepartementet.En
eventuellservituttbeleggelsebør
rimeligvissees
i forholdtil
andremulighetertil
å bedrevannetskvalitet,
f. eks. ved renseanlegg,

og som anses å høre inn under distribusjonsnettet.

Vannforsyning

basertpå

målestokk.En

grunnvann, forekommeri

måimidlertidgå

ut fraat

dag kun i mindre

det etterhvertvilvære

aktueltmed størregrunnvannsforsyningsanlegg.Slikeanlegg
kommer når det dreierseg om ekspropriasjonav
grunnog rettigheter
også inn undervassdragsloven.
I ' dag liggersaksområdetunder
Miljøverndepartementet/SVA, mendet syneså høremere naturlig
hjemmeunder V i likhetmed et annetsaksområdeinnenvannforsyningensom etterhvertvil
få størrebetydning:eksportav
drikkevann der det ennåmangleret adekvatlovverkog
et fast forvaltningsmessig

mønster.

V' s eventuellefremtidigeandelav

saksområdetvannverkog

eksportvilkunneleggesunderVVK,
være tilstrekkelig

å suppleremed

vann-

og det skulle, inntilvidere,
en saksbehandler.

' 2. 3. Irrigasjon
Kunstig

vatning

av jordbruksarealerhar

vært drevet

her i landet

fra gammeltav. Vi har likevelikke
størreanlegg i formav dammer og kanaler for irrigasjontilsvarendedet
som finnesi
mange
(

9

andreland, jfr. f. eks. TVAi Tennessee) U. S. A.Grunnentil dette
er rimeligviså
finnei
landetsklimaog
dets topografi.
Inntil
i dag har de vannkildeneman har funneti
umiddelbarnærhet, strukket til.
Saksbehandling vedrørendenødvendig ekspropriasjonav
vann, grunn
og rettighetertil
vatning ( irrigasjonsanlegg) har sin hjemmeli
vassdragslovens§ 17 som annenvannforsyning og ble i mai 1972
overført

fra V/NVE til

Kunytterstfå

Miljøverndepartementet.

sakerhar værttilbehandling

de siste10

år.

De

flesteanlegg
ser ut til å kommei standved minnelig overenskomst.
I noen tilfellerhar
vatning vært aktueltved
fellesprosjekter
mellomForbygningsavdelingenog
Landbruksdepartementet.Saker
om offentlig
tilskuddtilvatningsanlegg
hører inn under Landbruksdepartementet.

Saksområdetmå i dag betraktessom lite, men det er sannsynlig
at det vil kommetil å vokse. Det er rimelig å antaat manmed
tidenvil
få magasinersom tjenerflereav
følgendeformål:
kraftproduksjon,
irrigasjon,
flomkontrollog
vannforsyning, og
det vil være naturlig at V har ansvaretfor
det hele. V bør ha
sin oppmerksomhetrettetmot
dettefremtidigeforhold,
og en nærmere avklaring av myndighetetsområdetfor slike" multipurpose"
tiltakvilleventelig
være hensiktsmessig.
‘
2. 4. Kjølevann
For utnyttelseav

vassdragene ( ferskvann) til

kjølevanngjelder

det sammesom for vannverk.

Sakervedrørendeutslipp
Miljøverndepartementet/SVA'
Som fremtidig

kraftverkene
rimeligvisvil

bruker

av temperertkjølevannfallerinn

under

svannforurensingsområde.

av kjølevann

til

varmekraftverk

kommer Stats-

inn Somsøkerom ekspropriasjonog
utslipp; men
kjølevannsom skalbrukes,
tas fra sjøen.

Hydrologiskavdeling
har gjennomlang tid registrertog
analysert
temperaturforholdi
våre vassdrag. Dettehar vesentlig vært gjort
som grunnlag for isstudierog
har for det mestebegrensetseg til
temperaturforholdom vinteren.
I de senereår har det vært reist
flerekrav
særlig fra fiskeinteresseneogsåom
registreringerog
redegjørelserom

temperaturforholdom

sommeren.

beideten

god kompetansei temperaturspørsmålog

rapporter

og utredninger

inntaktilog

om strøm- , temperatur-

ved utløp frakraftverk-

VHI har oppar-

lagetflere
og isforholdved

videreogsåder

utslipp fra bedrifterforårsakertermiskeforandringerog
relserav
isleggingsprosessen.
Studierav

endredehydrografiskeog

biologiskeforholdi

fjorder
forårsaket
av vassdragsreguleringerorganisgresav
utvalg med sekretariatved
VH.
«/' W

hvor
forstyrvåre
et eget

Vanntemperaturregistreresav
VH ved flereav
våre IHD- stasjoner
og inngåri
IHD- publikasjoner.(
Deninternatsjonalehydrologiske
dekade 1965- 74) .

LR)

Vanntermikk, den operativetjenesteog
til en viss grad forskning
omkring termiskforurensing
hør være en oppgave for V.

2150’

Transportog

fløting

Transport
Vi har hatt

en del kanaltrafikkher

i landet,

problemermed å få strekningenetil

men det har vært

å bæreseg økonomisk. Spørs-

målet om nedlegging av Bandak- Norsjø- kanalener for tiden til
behandling i en komite, hvor V er representert.
I våre dager er transportmulighetenepå

helt uvesentlig
utløpene

betydning.

av de større

vassdragene i Norge av

Barenoen av de større innsjøene og

vassdragenebenyttes

i dag som transportve-

ger i en viss utstrekning.
Elveutløpene utgjør transportmessig
deler av fjordarmerog behandles stort sett av Sjøfartsdirektoratet.
Såvidten kjennertil,
gjelder det sammefor transport på innsjøer.
I noen vassdrag er småbåttrafikkenbegyntå
bli et problem, og
det er sannsynlig at dennetrafikkenvil
kreveregulerendetiltak i åreneframover.
Det synesrimelig
at sakerav denneart i framtidenvil
koordineresav V som et vassdragsspørsmål.

måtte

Fergetrafikkpå
vassdrageneer sterktredusertpå
grunnav bruibygging.
De flestegjenværendestrekningerhar
kommunaleferger.
Såvidtvi
kjennertil
er det fastsattregulerendebestemmelser
for hver strekning.
Transportpå is, isveger, har gammeltradisjoni
flestefergestederhaddeordnetisvegforbindelsepå

Anleggstransportpå is har ogsåhatten

Norge. De
vinterstid.

vissbetydning.Det'

' har vært utferdigetregulerendetrafikkog sikkerhetsbestem“melserfor isvegerav forskjelligestatligeog
kommunaleinstanser.
Etterhvert

som vegnettet

isvegerblitt

V har tilstrekkelig
blir

er blitt

bedre utbygget,

redusert.

er behovet for

`

kompetansepådetteområde.

konsultertangåendeopparbeidelseav

»VH' siskontor

isveger,

evnem. v.

isensbære-

Fløting

Transportav
de senere år.

tømmmerpå vassdragenehar gått sterkttilbake
Det ser likevel

te på Glommaforeløpig
behov for kontakt

til

ut til

at fløtingenvil

1980. Det vil

med fløtingsforeninger.

derforfortsattvære
Dette behandles nå

av VV, VF, VN og i noen grad VH. Nedlegging av fløting

tilat

en delproblemermå finnesin

i

fortset-

vil

føre

løsning;

a) Fløtingsdammer

I en rekkestørreog

mindresidevassdrag

finnesdet

i dag re-

gulerings*
fløtingen.

( slipningsdammersommistersin
)
aktualitetfor
l en del tilfelleønskesdammeneopprettholdt,

av naturvernhensyn,
som fiskedammereller
ping.
Vedlikeholdetmå
i tilfelleovertas

og dettemå ordnesi

hvertenkelttilfelle.

Nedlegging av

dammenekan bli aktuelt hvor de er til ulempe, f. eks. for
legging 0118? hV0? fortsatt
drift
ikke har noen interesse.
,

bl. a.

av hensyn til flomdemav nye interessenter,
tørr-

X

l alle tilfellevil
dammenerepresentere et vassdragsspørsmål
somvil nødvendiggjøreadministrativetiltak.
Behandlingsmå- ten vil i noen grad avhengeav dammenesskjebne.
Sakerom nedlegging av dammerhører inn undervassdragstilsynet
( VVT) , jfr. vassdragslovens§ 116. Somregelkommerogså VN og
VF inn i slikesaker.
D
Fløtingsdammenesbetydning for flomdemping skalogsånevnes.
Det er på det rene at det i enkeltetilfellekan
være aktuelt
å nyttenedlagtefløtingsdammerog
fløtingsmagasini
flomdempings-

øyemed. V må ta opp dissespørsmålnår

fløtingenleggesned.

b) Fløtingstiltnk
Fløtningsforeningenehar
fra gammeltutførtforskjelligevedlikeholdsarbeideri
vassdragene, bl. a. opprenskingsarbeider, sikrings-

tiltak,
vil

skådammer,fløtingsrennerm. v. Når fløtingennedlegges,

anleggenemåttefjernes,

måtte overtas

ellervedlikeholdetav

av andre i den utstrekning

er naturlig

at dissearbeideneetter

på likefot

medandresikringstiltak.Jfr.

disse tiltak

de er av interesse.

søknadblir

behandletav

Det

VF

pkt. 2. 8.

2. 6. Fiske

Saksområdetvedrørendeferskvannsfisket
ligger i Direktoratet
for vilt og ferskvannsfiskunder
Miljøverndepartementet,
i og
vassdragsreguleringssakerm. v. blir sakkyndig utredning om virkning for fisketinnhentetderfra.
Skal

V ha den

oversikt

som forutsettes

ved

bl. a.

konsesjonsbe-

_handlingen, må ogsådirektoratetha
en viss kompetansepå dette
området. VN har slikkompetansesom en hittil
spesielt har drat
nytteav ved prosjektering av terskler/grunndammer.Det
er meget
mulig at kompetanseni fremtiden bør byggesut noe.
I tillegg til dettekomer
det store antall fisketrapper,
fiskeoppdrettanlegg og sportsfiskedammeretc.
som ønskesbygget.
VF

konsulteresav fiskerikonsulenteneog

lokalefiskeforeninger

angåendefiskedammer, opprenskingsarbeideri
VVT konsulteresom den rent damtekniskeside

fiskeelverm.
av saken.

v. , mens

Det er inntruffetdambrudd
p. g. a. manglende kontroll og kompetanse
ved utførelsen, og en savneren generell meldeplikt for slike
anlegg. Det er ogsåønskelig at anleggeneslandskapsmessigesider
blir vurdert( vedVN) .
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En klargjøring av dissespørsmålmå sees i sammenheng
med en utvidet tilsynsfunksjoni
V ( VVTog VN). Samtidig bør vurderes
mulighetenefor
etablering av en veiledningstjenesteved
V for
råd og anvisning til planleggereav mindrevassdragstiltak(
bl. a.
fiskedammer)

.

2. 7. Avløp og rensing
Saksområdetvannforurensing

ble i mai 1972 overført

fra V/NVE til

Miljøverndepartementet.Tilsynetmed
vannforurensing vil i løpet
av l974bli
omorganisertved at detteleggesinn
under utbyggingsavdelingenei fylkene.
Dammerfor sedimenteringsbasseng/damer( renseinnretninger) som
i h. t. vilkåri
utslippstillatelsen(
etterlovom
vannforurensing)
er underlagtoffentlig
tilsyn, kommertil kontrolli
VVT. V' s
øvrigebefatning
med avløpssakerutøvesav
VH fflydrologíske data
for

resipienten)

2. 8. Flomkontroll,

og VN ( eventuellelandskapspleiespørsmål)

forbygningerog

Dissearbeiderhører
arbeidsområde.

teresi

.

senkingstiltak

i det vesentligstetil

Hydrologiskedata

Forbygningsavdelingens

innhentes

fra VH og VN konsul-

spørsmålom anleggeneslandskapsmessigeforhold.

Forbygningsavdelingensoppgaverkan
Hovedoppgavenefor

avdelingenvil

inndelesslikt
være å planlegge

og utføre

for-

byggings- ,senkings- og flomskadearbeider.Statensmedvirkning
til å løsedissespørsmålvil
rimeligvisikkebli
reduserti
overskuelig framtid.
Det kan imidlertidtenkesat
HYGinteressegrupper
vil kommesterkereinn
i bildetetterhvertog
at nye tekniskeløsningerkan endreopplegg og strategi.
Her ansesdet meget vesentlig at avdelingener byggetopp og administrertslik
at den kan
tilpasseseg
nye arbeidsformer.Det
synesikke å by på noen problemerå utvideavdelingensansvarsområdetil
slikenye arbeidsoppgaversom kan kommepå tale.
u..

Senkings- ( tørrleggings-

tiltakplanleggesog
)

av VF, dels av Landbruksdepartementetgjennom

gjennomføresdels
landbruksselskapene.

Bevilgningerskjeri
det vesentligeover
Landbruksdepartementets
budsjettfordidet
for tidenikkekan
skaffestilstrekkeligemidler over vassdragsbudsjettet.VF
tar seg av planlegging og utførelseav alle størreog vanskeligeretiltak.
Det vil være rasjonelt
og økonomiskat
også å omfatterelativtmindretiltak,

har spesialisterfor

sliketiltakog

VF' s_engasjementutvides

til

i førsterekkefordiVF
et velegnetadministrasjons-

opplegg.

I forbindelsemed

tiltak

som nevnt ovenfor,

om tillatelseettervassdragsloventil
ekspropriasjonm. v. , utarbeiderforslag
iassistererundervassdragsskjønnm.
v.
niskesideneved
grunndambyggingen.

behandler

VF søknader

pålegg av tilskuddsplikt,
til minneligeløsninger,
VF har ansvaretfor
de tek-

NaturskadesakerSamarbeidetmed

Statens naturskadefondvil

bli

utvidet.
VF bør kunneovertamere av de sikringstiltaksom
kanaliseresgj
ennomNaturskadefondet, f. eks. tiltakfor
å hindre
leirras,

jord- og snøskred,

skader fra

flombekkerm.

Naturskadeloven er for tidenunder revisj
at den nye lovenvil
leggeforholdenetil
samarbeid.

Fareområdeí;

Etterbygningslovens

i områder hvor det er fare

for

§

on. Det er sannsynlig
rettefor
et utvidet

68 skaldet

synking,

v.

vannsig,

ikkebygges
flom,

ras el. l.

Bygningsrådetkan etter § 25 avgrensevisse arealersom fareområderhvor det bl. a. ikke tillatesbebyggelse.
Bygningsrådet plikterå
konsulterefaginstanserangåenderasfaren.
VF har hatt en rekkehenvendelserom
rekke vedrørende

fare

for

disse spørsmål, i første

flom for visse

med Statensnaturskadefondhar
ført til
farefor
ras og skreder blittvurdert.

områder.

VF bør ta opp disse problemer mere systematisk.

medVH bør det skaffestil
fareområderfor

flom,

veie materialefor

i første

Samarbeidet

at også spørsmålom

rekke for

I samarbeid

vurdering av

tettsteder

langs

hovedvassdragene. Det
- kan bli nødvendig med et eget kontor
og et nytt arkivfor
dissesaker.
Det kan ogsåbli aktuelt
\

å arbeidevideremed spørsmålomfareområderfor rasog skred,
i samarbeid med Statensnaturskadefondog
institutt.
Det må bli

en

fast rutineat

V

blir

Norgesgeotekniske

konsultertom

dissespørsmål.

Utbyggingstiltak,
kommunalearbeiderm. v. ^ Detteomfatter
tiltakfor
å ta i bruk nye områder, f. eks. til utbygningsformål,
' bl. a. gj enåtQngiDg
og oppfylling av flomløp, videreuttakav
sand og grus til bygningsformålm. v.
Den tekniskeutvikling
fører til at det blir lønnsomtmed nye typerav tiltak.
I
fleretilfellehar
manglendekj ennskap til konsekvensenemedført
unødige skader og erstatningskrav.

et serviceorgansom kan assistereog

VF har fåtten

Her er åpenbart

behov for

rettlede.

stadig økendesaksmengdeinnen- detteÖmfiåde
98 meme?

det er riktig at dissesakenefår
en mest mulig ensartetteknisk
behandling. Statensengasj ementbør derforutvidesog
det bør
' utarbeidesretningslinj
erfor saksbehandlingen, slik at kommuner
og fylkenesutbyggingsavdelingerfår
en klarerepraksisved
behandling av slikesaker.
Veg* og bruarbeider.
I forbindelsemed kommunaleog statlige
veg" og baneprosj ekterblir det ofte nødvendig med utfylling
i elveløp, omlegging av bekkerm. v. Bruarbeiderkan føre til
endring av strømretning, oppstuvning m.v.

I følge

rundskrivfra

Vegdirektoratet

slikesakerforelegges

til

Vassdragsvesenet.

vegsjefene

VF har fått

skal

en sterk

økning i arbeidsmengden angående disse SpØfSmå1í de Senere arDet er sannsynlig at denne utviklingen
vil fortsette.
Det gode
samarbeidet

mellom

Vegvesenet

og VF gjør

det

naturlignat

disse

sakerblir
behandletetter
sammeretningslinj
ersom na, men
avdelingenmå skaffes mere hj elp for å makte oppgavene.
Oppgavenebestårsom regelav
Planlegging,

to trinn:

undersøkelse.

Det vesentligeav
grunnlagsmaterialetskaffestilveieav
avdelingenspersonell,
som også tar seg av planlegging.
Konsulenterbenyttesi
unntakstilfellefor
spesialundersøkelserm.
Avdelingenbør utvidestilstrekkelig
til å klarenye arbeidsoppgaver, forøvrig b¢r det benytteskonsulenterfor
spesial-

-s

v.

oppdragog for å ta " topper V.
Anleggsarbeider.
VF utfører

som kjent

det alt

vesentlige

av anleggsarbeidene

i egen regi. ~Den har derforen maskinparksom er spesielt
beregnetpå dissearbeider.
Likevelblir
det leieten
del
utstyrog maskiner. Komplisertearbeidersom
krever spesialutstyrblir
satt bort.
Det anses som en fordel

at VF har egen_maskinparkfor

disse

arbeider, men det er på det rene at mangeoppgaverkan løses
bedreog rimeligereav
spesíalfirmaer.Også
her antasdet derfor
at framtidig

utvikling

vanskelig tenkesat
dettebildet.
2.

9.

vil

følge

aktuellenye

Beredskap og katastrofetjenestefor

sammelinjer

som nå,

arbeidsoppgavervil

Det kan

endre

vassdrag

Katastroferi
våre vassdrag kan oppståi
flom, isgang, leirras,
dambruddm. v.

forbindelsemed:

For å redusereeventuelleskadevirkningerkan
følgende' tiltak
kommepå tale:
forebyggendetiltak,
varsling, beredskapstj
eneste
( sentraltog

l

lokalt)

.

'

'

Forebyggende

Under

tiltak

tiltak

kommer:

”

Flomforbygningsarbeider

mot

‘

Utbedring
isoppstuving
Opprettelse

'

forebyggende

Spesiell

av elvestrekninger

ras

og flom.

for

_

å redusere

risiko

for

og isgang.
av flomdempingsmagasin.

manøvrering

av eksisterende

magasin.

Arbeider
i forbindelse
med de to førstnevnte
forebyggende
hører under Forbygningsavdelingens
arbeidsområde,
og det
til

hva

som er

nevnt

under

pkt.2.8.

Ved

isoppstuvingsog isgangsituasjoner
Hydrologisk
avdeling
med uttalelser

forventede

bistår
og råd.

tiltak
vises

og oppståtte

Iskontoret

ved

Spørsmål vedrørende
flomdempningsmagasin
blir
i første
omgang
vurdert
i Vassdragsavdelingen
under konsesjonssaksbehandlingen.
Forholdene
kan også bli
tatt
opp senere i forbindelse
med en
'endring
i manøvreringsreglementet.
Varsling
Her inntar
ansvar

i

Hydrologisk
en organisert

avdeling

en sentral

rolle.

flomvarslingstjeneste

bør være å gi informasjon,
meldinger
prognoser
om forventede
faretruende
innsjøer
og reguleringsmagasin.

Avdelingens

og katastrofeberedskap

i form av varsler
tilstander
i våre

og
elver,

Det vises forøvrig
til
pkt.2.l3,under
avsnittet
Flomvarsling.
Ellers
skal nevnes at spørsmålene
angående etablering
av en
organisert
flomvarslingstjeneste,
også ved dambrudd, er under
utredning
i V.
Beredskapstjeneste

Foruten
ansvaret
sentrale

den beredskapsmessiga
Varslingstjeneste
ligger
for den sivile
beredskapstjeneste
hos lokale
myndigheter,
resp. kommunene og Sivilforsvaret.

Skedsmo

kommune

har

således

med erfaring

fra

og

Øyerenflommene

i 1966 og 67 utarbeidet
en plan for organisering
av hjelpetiltak,
evakuering
m.v. ved fremtidige
flomsituasjoner
i Øyerenområdet.
I denne planen inngår flomvarslingstjenesten
ved.VH som_et
viktig
ledd.
‘
-
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Katastrofetjeneste
Ved katastrofesituasjonerp.
g. av flomog ras i vassdrag ledes
redningsarbeidetav
den nylig etablerteRedningstjenesten,
som
liggerunder
politimyndighetene.
S
V' s rollei
slikesituasjonerbor
begrenses til å gi teknisk
fngllgbistand
og hjelp med eventueltforhåndenværendeanleggs-

utstyr.

Det bdr oppretteset
eget kontorinnenV
medkatastrofetjenester
somhovedoppgave. Dettekontorettrengerikke
stor bemanning,
menmå alltidkunnenås
pr. telefon.
Det bor derfor etableres
en vaktordning.
fr

Kontoretsvesentligsteoppgaveskalvære

å koordinereV'

tekniskebistandi

oner,
og detmå til

katastrofesituasj

enhvertid være forberedtpå en slik
re god kontaktmellomdettekontorog

08 kontorer innen og utenforV,
dige i de spørsmåldet

dreier

s

situasjon.
Det må væde tekniske avdelinger

somvirkersom tekniske sakkynseg om.

Kontoretmå holde seg a jour med de offentlige

rednings“

tj enestersomkan ha betydning i en katastrofesituasj

on

i et vassdrag. Det bor setteseg inn i eksisterendelokale
beredskapsplaner( EksempelvisSkedsmokommunesPlan) , cg
kontoretbør være behjelpelig ved utarbeidelseav
tilsvarende
planer

i andre kommuner når og hvor dette

Kätastrofefenomen må registreres.

ansees nødvendig.

Dette bør i alle

fall

gjores

sa fort som mulig etter hendelsen, og dette er V s oppgave.
Det bdr så godt det lar seg gjøre rapportereshvordan
katastrofen
forlnp,
og det bør også søkes forklart
hvorfor det skjedde.

Under det utredningsarbeidsomf.
t. pågår i V vedrørende
flomvarslingtjenestenvil
ogsåV' s rollei
katastrofesituasjoner
. bli forsøkt
. ovenfor.

nærmere vurdert

_Landskapspleieog'
2. 10.

i tråd med de tanker

son1er. nevnt

naturvern.

Arbeids- og ansvarsområdetpå dettefelti

forbindelsemed ut-

nytting av landetsvassdrag liggerunder
Kontoretfor
landskapspleieog naturvern( VN). Kontoreter dessutentillagtbetydeligearbeidsoppgaveri
forbindelsemed kraftoverføringsanlegg
( E og S) og vil

også få store

oppgaver i forbindelsemed

varme-

kraftanlegg ( S) . Vesentlig gjennombetingelsersatt
av Statens
vann- og avldpskontori
vann og avlnpssakerhar VN også oppgaver
ved en del vannforsynings-

og gruveanlegg.

i

”

p

V

-,

r
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All bruk og utnyttelse av landskap og natur påvirker milj øet og
kan skapeinteressekonflikter.
Noen virkninger
er obj ektivt sett
klart negative, mens andre ogsåkan ha sine positive sider.
Ved bruk og utnytting av landskap og natur skj er det både et forbruk
og et lån av naturressurser.Arten
og gradenbåde av forbruket

og lånetvarierersterkt.
av bruk og utnytting,

Dette
avhengerbådeav arten og graden
også av hvor godt en klarer

og

å gjennomføre

de enkelteprosj
ektene, og av i hvor stor grad det er mulig å restaurerelandskapetog
eliminerede negativepåvirkningeneetter
endt bruk.
Landskapspleie og naturvernstår
for begrepersom i dag Stort sett
er godtattsom selvfølgeligedeler
av vurderingsgrunnlagetved
a11
planlegging, konsesj ons- behandling,gj ennomføring, vedlikeholdog
restaurering etter inngrep ellerannenutnytting
og bruk av natur
og landskap. Virksomhetenomfattersærlig
landskapsarkitektoniske,
biologiske, geologiskeog tekniskeforhold.
Den kan behandlesunder
stikkordene:

VERN, FORMING,VEDLIKEHOLD,RESTAURERING
OG GJENNOM*

FØRING.

r

Vern
Den vernendedelen tar i hovedsaksiktepå
å bevareverneverdigenaturlandskap
og verdifullekulturlandskap.Det
er igj en
en to- deltoppgavesom dels tar siktepå a) totaltvern
mot bruk
og utnytting og b) begrenseskadevirkning der bruk ellerutnytting
er bestemt.
a) totaltvern

har særlig skj eddgj ennomarbeidetmed den vernepla-

nen for vassdrag

som Stortingetvedtok

6.

april

1973.

Der er det

gj ennomførtdels varig vern, og dels 10- årsvernmed. denforutsetning
at obj ekteneskalvurderesigj
eninnen 10- årsperiodenløperut.
Ellersvurderesvarig
vern også i forbindelsemed opprettelseav

referanseområder, nasj onalparker, landskapsvernområdero.l.
Sistnevntesaksområder

V avgiruttalelsei

ligger

under Miljøverndepartementet,

vassdragsspørsmål.

b) begrensing av skadevirkningerskj
vurdering

og godkjenning

gj ennomtilsynved
Forming
landskapet

av planer,

befaringer

er i det vesentligstegj
ved pålegggniendringer

ennom
og

på stedet.

Den formendevirksomhetentar
som er en følge

men
'

siktepå

av bruk og utnytting

at det nye kulturskal vokse fram

etter sunne og mest mulig gj ennomtenkteestetiske,
økologiskeog
bruksmessigeprinsipper.
Dette skj er i det vesentligstegj
ennom
vurdering og godkj enningav planer, ved pålegg og gj ennomtilsyn
ved befaringerpå
stedet. VN utarbeiderinnstilling
til Industridepartementetom bygging av eventuellegrunndammeri
regulerte
vassdrag. For planlegging og utførelseav
grunndammero. l. samarbeidessærlig
medVF og VH.

J

1

1
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Vedlikehold

De

generell

ven digvisogså tilet

ebestemmel seneomtils

vari gtilsynsf

ynspliktfør

ernød-

orhold,kans kj esærlig når det

iltak.
Dessutenhar bestemmelse n
gjelderv egetasjons etableren tde
ri konsesjo nsvilkåren e
om " vari gråderett" over bl. a. steintippe
har det særlig
yn. Hittil
git t hjemmelfo r et mer sp esielttils
resulter ti å ta sti lling til pl anerom utt akav stein fra tipper
slag og bru k
ing og bygg eformålav f orskjellig
for bruk tilvegbygg
I
Q
av t ippområde rtil byggeg runnog anne t.

Eestaure ring Når br ukog utnyt ting ikke le ngerer akt u-

elt, skal det før nevnte" lånet "av naturr essursertil bakebetale s.
Ber ørteobjekt erog områd erskal så vi dt mulig re staureres . Slike
arbeiderskje rregelmes sigi masset akav alle slag
res taurerings
str aksuttaket er avslutt et, men også i terreng ellerssomm idlertid ig er berør tunder bygg earbeider f, . eks. ved dambygging, vegbyg gingio. l.
Restaurering av vassdrag der kraftver kog regule
gslag ikkel engerskalb rukes, for
av f orskjelli
I dag gje lderdet naturlig nok bare små enh eter,
de gir erf
idsærlig vi ktigefordi
ne er imidlert
for

senere stør re saker.

tninger
ringsinnre
ekommerogså.
men disse Sake- '
aringsgrun nlag

'

arbeideti fo rbindelseme d nedleggi ngav fløti ngeni
Restaurerings
vas sdrageneer ogsåaktue llog vil tr olig bli det i enda stø rre
grad frem over.

Ved aller

estaurer

ingssakererd et viktig

å samarbei de

medvedkommendemyndighet erog faglig einteresse rfor å hind reat
ødelagt. Saker
skverdifull eobjekterog annetblir
kul turhistori
aglig
isktverrf
lersav
typ
sanlegger
el
omnedlegging av vassdrag
kar akterinnen V.
det prosje kthar til
ielleforhol
Gjennomf øring De st oreprinsip
nsbehandl inomkonsesjo
rdertgjenn
vu
ilåndskap
og naturblir
Efidjøff
beideog
drif ten
g,
anleggsar
gen . Tilbakes tår detalj planleggin
jenem.v.
verket, kobl ingsanleg get,kraftlin
av det fe rdigekraft

I samsva rmedbeting elsersatti
opp vesen tligedeler
Erfaring

har vist

konsesj onsvilkår,føl gerVN

av dennevi rksomheten .
at det i frem tiden i stø rre grad enn hittil
ene. Det er
k arakter i størst

må satses på ti lsynsmennp lassert ute i distrikt
påk revet bl. a. fordi virks omhet av ru tinemessig

mulig gra dkan avgjø respå sted et. Dessut engir tide ns store og
for store i nngrep på ko rt tid.
eff ektivemask inpark o. a. muligheter
Med økende krav til landsk apsmessig standard er det derfor nød-

ven dig medhyp pigeinspek sjoner.Det skjerved gjennomgåe lseog
god kjenning av planer, uta rbeidelsea v eventuel lealternat iveplaner
for

forming

0. 1. , anbefal inger,

påle gg og tilsy

n.

Det legg es

ves entlig vekt på en stor og god kont aktflate ut ad, særligd a med
kommuneadminis trasjonene

,folkevalgt

eorganer

og andre inte res-

rog bygghe rrene. Det skjer ved sa mtaler,
ser tei berørt edistrikte
møter, ku rs, foredr ag,utarbei delseav pub likasjoner og film,
’
lsynsmennpå stedet.
bef aringerog s pesielleti
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2. 11. Renhold( rydding i vassdrag)
Dette er et område hvor man syneså. mangleen ansvarlig

instans

som

kan ggipeinn ved oppståttesituasjoner.
Årsak- og ansvarsforholdet ved tilstoppingerp.
g. av gjengroing, drivgods, is m.v. kan
være uklart.
Skyldes situasjonennaturligeforhold(
f. eks. leirras)
reguleringeri
vassdraget e. a. ?
'
Det må her skjelnesmellomto
oppgaver: opprydding som forebyggendetiltakmot
flomo. l. og opprydding ved oppståttekatastrofesituasjoner.
Hvem skal ta seg av den førstnevnte

oppgaven: regulanten,

kommunen,

NVE? Kommunaltansvar for rydding i elveløp er neppe særlig hensiktsmessig i de fleste tilfellene.
Dette gjelder i hvert fall
de størrevassdragene somvel må vurderes under ett.
Saken bør
utredesog V' s stilling
nøyevurderes.
_Nårdet gjelder regulerte vassdrag er det viktig å være klar
over at en der i mangetilfeller
får en kraftig vekst av busker
og trær.

I noen tilfellerkan

dette

være en fordel

utfra

f. eks.

estetiskebetraktninger.Mendersomreguleringener
gjennomført
på en slikmåte at en kan vente flom i det sammevassdraget av og
til ( og det gjeldervel
nesten alltid)
,må en rydde i blant slik
at eventuelleflommer

kan passere,

ellers

vil

en kunne oppleve

alvorligeflomskader.

l

Ved alvorligeresituasjoner
( katastrofesituasjoner)
ligger ansvaret
og ledelsenhos politimyndighetene som får bistand av kommunale
fagligeetater,
teknisk sakkyndige o. a. OgsåNVEkonsulteres
og VH, VF og VV ( jfr. pkt. 2. 8. Flomkontroll, forbygninger og
senkningstiltakog
pkt. 2. 9. Beredskap og katastrofetjenestefor
vassdrag) kan få spesielle oppgaver i denne sammenheng.

2. 12. Rekreasjonog friluftsliv
Vassdragenesbetydning for rekreasjonog friluftslivkan
ikke
uttrykkesentydig.
Det har klar sammenheng
med de kravenedet
enkeltemenneskeog de forskjelligefriluftsaktivitetenestiller.
Forholdeter
mer konfliktfylltenn
folk flestofte
er klar over.
Rent skjematiskhar friluftslivetén
side somvedrørerfysiske
og en annen som vedrører psykiske forhold. j Rent konkret kan f. eks.
en dam være nødvendig eller fordelaktig
for bading, fiske,
båtsport

m.v. Indirektekan

dammenogsåhabetydning for friluftslivet

gjennomden virkningenden har på dyre- og planteliv(
jakt, fiske,
naturstudier,
fotografering osv. ) . På det psykiskeplan vil kravene ofte

ha sammenhengmed uberørthet

og

-

eller

og god planlegging og utførelseav
eventuelleinngrep.
oftestfølelseneinn
med stor tyngde.

gjennomarbeídet

Her kommer

,
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Med den økende urbanisering

er det oppstått

et stadig

voksende

for utøving av friluftsaktiviteter,
og mye tyder på at vi
i relativnær
fremtidfår
en sterkøking i bruksintensitetenog
bruksmåtenav våre vassdrag i forbindelsemed rekreasj onog friluftsliv.
Når det gj elderden praktisketilrettelegging
for slike aktiviteter,
bør V kommeinn som koordinatorfor
vassdragstekniskeinngrep.
behov

Det må såledesventesat
det i årenesom kommervil bli anlagt
dammer, tj ernog mindreinnsj
øeri rekrasj ons-og friluftsøyemed som sportsfiske, bading, båtsport, padling 0. 1. Eventuelt
tilsynav
tilhørendedamanlegg må ventelig utføres( j fr. hva som
er sagt omdetteunder pkt. 2. 6 Fiske) .
Ved vurdering av de grunndammenesomi dag bygges, blir også
friluftsinteressenetillagtstor
betydning. Det gj elderoftest
fiske,

men en har også en rekke eksempler på at f. eks. bademu-

lighetenehar

vært det avgj ørende.

En har også eksempelpå at steintipperer
plassertof
formetslik
at de er blitt
til badeplasser, campingplasser, båtplasser0. 1.
Omverneplanen

for vassdrag,

planenomfattervassdrag
interesserer

unntatt

se pkt.

2. 10, avsnitt

somut fra frilufts-

Vern.

Denne

,natur- og milj øvern-

fra kraftutbygging.

2. 13. Prognoserog flomvarsling
Hydrologiskeprognoserer
er

flere

hydrologiske

i dag av stor økonomiskverdi.
komponenter

som man kan

ha ønsker

Det
om å

forutsiog
som hver for seg kreversin
metodikk. I dag kan
ogsåflereav
dissekomponenterprognoseres,
riktig nok med
en varierendegrad av treffsikkerhet.
Det er som regel

ekstremtilstander,

som flom og uttørking,

det

har vært størstinteressefor
å kunne forutsi.
Dette er ganske
naturlig,
da sliketilstandergj
erneførermed seg ødeleggelser
og problemerav forskj ellig art.
I forbindelsemed en tiltagende utnyttelseav
våre vassdrag ønskerman i dag ogsåprognoser
for mer ordinæretilstander,
og da gj ernefor alle årstider.
Dettehar betydning for all virksomhetlangsvassdragene.
Man skillermellomen
prognoseog en varsling.
Det å prognosere,
er på faglig grunnlag å gj øreseg opp en mening om hvorledes
utviklingenvil
bli fra nå av og i en gitt tid fremover. Det å
varsle

er å meddele resultatet

En prggnoseforutsetterat

til

dem det måtte berøre.

man forutsieri

tid,

forutsiertidspunktetellertidsperiodennåren
vil

opptre.

Ofte kreves det bare tall

en hyppighetsstatistikkfor
u

settelse

av dimensjonsflomfor

for

d. v. s at man

visstilstand
ekstremverdiereller

de sammeverdier, f. eks. ved fastet byggverk

( dam, bro,

etc. )

Detteer tilstandersom
kan tenkeså oppståi fremtiden, men man
sier ikkenår det vil skj e. Selvom dette ikkeer en prognose
i egentlig forstand, er det et beslektetproblemsom
ofte må
besvares.

T

_,

Hydrologiskeprognoser er svært avhengige;
meldetj enesteog utviklingen av kvantitative
for

først

og fremst

,_,_

)

m;denmeteorologiske
langtidsprognoser

nedbør og lufttemperatur.

Flomvarsling
er utførtav
Hydrologiskavdeling
siden 1967 for
nedredelenav
Glommaog siden 1971 også for Mj øsa. Dette
kom i gang etter anmodning fra Industridepartementet.
Det er et utbredtønskeom flomvarsling
Ønskenekommerfra flomtruededistrikter.

også i andreelver.

Ku

-

Det bør etableresen

varslingstj

permanent, utvidetog

forsterketflom-

enesteved
Hydrologiskavdeling.For

så effektivog

sikkersommulig

å få denne

bør den byggesopp og kombi-

neres med annen bydrologiskprognosetjenestesom
foregår over
hele året.
Våre kraftverk
og reguleringsforeningerer
interes-

sert i en slik
interesser,

prognosetj
iavdeling.

tj eneste. Disse representerer

og det bør ofres

bedre plass

enestei det fremtidige

for

programfor

storesamfunnsen omfattende

Hydrologisk

Vedrørendeflomvarsling
som ledd i en beredskaps- og katastrofetj
enestefor vassdrag vises til pkt. 9.
2. 14.

Hydrologi
Hydrologiskavdelingsnåværendearbeidsområderer
fastlagti
NVE' s instruksav
15. j unil960.
I følgedenneinstruksskal
avdelingen" foretahydrologiskeog
andreundersøkelserfor
å skaffenærmerekj
ennskap til landetsvassdrag"
. Denne
generelleinstruksstillerHydrologiskavdeling
meget fritt
i valg av arbeidsfelterinnenfor

faget.

lnstruksener

dog

så genereltformulertat
det kan tenkes å oppståuklarhetom
avgrensningen, både emnemessig( grenseområdettil
andre fag)
og arbeidsmessig ( hvorgrundige
undersøkelseneskalvære)
.
Avdelingener
hydrologien:

konsulentfor

en rekkeinteresserinnenfor
'

i1
l

-

NVEer avdelingensstørsteoppdragsgiver.Oppdragene
gj elderdels planlegging av' statensl§raftverker, dels også
utredning i konsesj onsspørsmål.

—

kraftutbyggereog

-

kommunaleog offentligeetatermed
synings- og kloakkplanlegging.

-

j ord- , skogbruk- og fløtningsinteresser.

-

fiskeri«og

-

dessutenen rekkeprivatefirmaerog

brukseierforeningerutover

ansvarfor

landet.

vannfor-

andre sakkyndige.

Særlig må her nevnes private

oppdrag i tilknytning

til

enkeltpersoner.

konsulentkontorermed

hydrologi.

l
v
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Det må være Hydrologiskavdelings
plikt å tilfredsstilledisse
forskj elligebruksinteresseri
den utstrekning dissekan sies

å representeresamfunnsoppgaver.
Hovedoppgavenefor Hydrologiskavdeling
som følger:

kan kort skisseres

' ~ Innsamling, bearbeiding og publisering
observasj onsdatainnenhydrologien.
i~

Forskning innenhydrologien.
ta siktepå en beskrivelseav
den søke å forklare

av landsomfattende

Forskningenskal
landetshydrologi.

de hydrologiskeprosesser

for det første
Dernestskal
som opptrer

i

norsknatur og norskklima.
Forskningenstredj
ehovedmål
bør være å gi vitenskapelig grunnlag for praktiskeløsninger
på de problemerav hydrologiskart
som finnesi
Norge.
-

Servicefunksj

oneroverforsamfunnet.

er naturligvisogså
funksjoner overfor

I egentlig

forstand

de to foran nevnte oppgaver servicesamfunnet, men det tenkes her spesielt

på

slikeytelsersom:
oppdragsvirksomhetfor

dragsgivere,

private

og offentligeopp-

prognosering og varsling,

hydrologisksakkyndig

bistandi

vassdragsj

uridiske

spørsmål,
informasj
I uttalelserav
faglig
til saksbehandlingeni
Innen begrepet

onsvirksomhetutad.
art bør avdelingenstå frittuten
NVE*sadministrasj
onforøvrig.

prognoser

ligger

det en stor

hensyn

oppgave og en utfor-

dring til hydrologen. Denneoppgavenkreveren koordinertinnsats
av flerefagfolk.
Oppgavenhører naturlig hj emmeveden sentral
tj enestemed adgang til en stor datamaskinog med god kommunikasj on
og hurtig overføring av data fra nedbørfeltene.
Det er i avdelingensarbeidblitt
klart at hydrologiskeproblemer
best løsesnår man anleggeret helhetssystempå sp¢rsm51ene. Det
'
er derforønskelig
at man tilstreberet
så nært faglig samarbeid
sommulig mellomalle de sentraledeler
av hydrologien.
Ved valg
av fremtidig organisasj onsformfor Hydrologiskavdeling
må man
derforta
hensyntil
at de ønskersom er skissertovenfor,
blir
oppfylti
størstmulig
utstrekning, og at avdelingeni
uttalelser

av faglig ar t fortsattmå

ståfritt.

'

En vesentlig

innvending

som

i dag kan reises

mot

Hydrologisk

avdeling
er at den har et for snevert
interessefelt,
idet vesentlige
deler av vannets kretslop
mangler på avdelingens_
program (hydrometeorologi,
snoforskníng,
markvann, material*
transport,
etc.).
En utvidelse
av hydrologisk.avdelings
ar*
beidsfelt

må derfor

om hydrologisk
.en` hydrologisk

vurderes

krav på hydrologiske

forhold

på det faglige

til

hele

samfunnets

krav

bor bygges opp
et moderne samfunns

ytelser.

Den nasjonale
hydrologiske
melse med internasjonale

ster

i

viten
og bistand,
og det
tjeneste
som kan ivareta

tjeneste
bor arbeide
i overensstemtekniske
bestemmelser
og overenskom-

plan.

I

l
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3.

GRUNNLAG,MÅL OGOPPGAVER
FOR VASSDRAGSDIREKTORATET

3. 1.Grunnlag
Vassdragsdirektoratetseksistens
-

vassdrageneog

bygger

vannressurseneog

på at

a

en rekke oppgaver i

forbindelsemed disseutgj
øret samletsystemder
det er mye
å vinneved å ha en høy grad av enhetlig ledelseog koordinering;
-

statsledelsenfinnerdet
organ for

å sikre

nødvendig å ha et felles,

statlig

samfunnetsinteresservedrørendevassdrag

og vannressurser;
-

den fagligeekspertisesom
er nødvendig for forvaltningenav
vassdrag og vannressurserblir
mest rasj oneltoppbygdog ut' nyttetunder

en felles

ledelse;

- ' oppgaveri forbindelsemed vassdragenesog vannressursenes
forvaltning er nær forbundetmed en rekkeandresamfunnsoppgaver

og derfor

må løses

innenfor

rammen

av

samfunnets

samle-

de muligheter,
3. 2. Mål og oppgaver
V skalinnenforrammenavmyndighetenesbestemmelserog

retnings-

linj ersørgefor
at landetsvassdrag og ferskvannsressurserblir
utforsketog
forvaltettil
samfunnetsbeste, under hensyntagentil
miljø,

natur,

nærings-

og distriktsinteresser.

skaldeltai
planleggingenav vassdragenesog vannressursenes
anvendelse, kultivering
og vern samt ha ansvaretfor
den sentrale
oversikti
sammeforbindelse.
V

Anvendelsesområdetvil omfattevannkraft,
vannforsyning, irrigasj
fiskei
ferskvann, rekreasj on,resipientfor
kloakk0. 1. , kj øleformålsamt transportpå/overelverog
sj øer.
Kultivering vil omfatteflomkontroll,
skapspleiem. v.
'

tørrlegging,

on,

inndemning, land-

Vernetvil
bl. a. omfatteforurensningskontroll,
renhold( rydding
i vassdrag) ,sikring mot flom, erosj onog isgang samt vern av vassdrag mot inngrep.
Hydrologiener

en grunnleggendevitenskap

for

fornuftig

anvendelse,

kultivering
og vern av våre vannressurser.Vassdragsdirektoratet
skalderforha
nødvendig kompetansefor å løse allsidige,
hydrologiske oppgaver, medregnethydrologiskeprognoserog
varsler.
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4.

STRATEGIERFORPRODUKTER
OGTJENESTER,BRUKERE AV PRODUKTER
OG TJENESTER, BRUK AV EKSTERN BISTAND

4. 1. Strategifor
4. 1.l

produkter og tj enester

For å nå de angittemål

og til

løsning av de grunnleggende

oppgaver skal Vassdragsdirektoratetsressurser
følger:
V

skalvåke

over offentligeog

anvendes som

almeneinteresseri

vassdragene.
V skal være rådgivendeorgan

for

i vassdragssakerinnenrammenav

overordnetmyndighet

V' s oppgaver.

V skalbiståoverordnetmyndigheti
arbeidetmed til
stadighet å ha et adekvatsystemav retningslinj
er,
bestemmelserog loverfor
vassdragenesog vannressursenes
anvendelseog vern.
—
skalbehandleog
fremmeinnstilling
om ervervs- og
vassdragsreguleringskonsesj
onersamt
avgj øre/fremme
innstilling
i sakerettervassdragsloven,
dessuten
V

utøve kontroll
V

skal forestå

med vilkårenes

overholdelse.

hydrologískeundersøkelsermed

vekt på

vannetsforekomst,
fordeling, sirkulasj
onogfysiskeegenskapersamt utarbeidehydrologiskeprognoserog
varsler.
skalha ansvaretfor
offentlige*vassdragsnivellementer
og andregeodetiskemålingersom
er knyttettil
vassdragene og vannressursene.
V

V

skal foreta

teknisk/økonomiskeundersøkelserog

utarbeide

oversikterover
landetsvannkraftsamt
utvikleen
systematiskdatatj
enestevedrørendeutbygdeog nyttbarevannkraft-

ressurser.

l

V skalplanlegge,
utføreog føre tilsynmed forbyggingssenkings- og flomskadetiltakog
biståandremyndigheter
medvassdragstiltak,
ved naturskaderm. v.
V skal utføre

utførelse,
vassdrag,

kontroll

og tilsyn

bruk og vedlikeholdav
herunder

inngrep

med vassdrag og med

anlegg i og/ellerover

som endrer vassdragets

strømforhold, og dessutentiltaki
forbindelsemed
transport, landskapspleieog friluftsliv/rekreasj
-

far og

fiske,
on.

V skalvære den sentralemyndighetnår
det gj elderplaner
og kontrollfor
anlegg og tiltakvedrørendelandskapspleieog naturverni
forbindelsemed vassdragenesutnyttelse.
E

,
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V skalbehandlekonsesjonsavgiftssakeri
forbindelse
medvassdragenesutnyttelsesamt
biståligningsmyndig~

"

hetene med data for
V

_-

V skalvære et konsultativtorgani
andrevassdragsspørsmål.

og

V skal informereom sin virksomhetog ta siktepå å utviklesamarbeidmed
etater, institusjoner,
utbyggereog.
berørteinteresserinnenrammenav
V' s oppgaver.

-

V

-

V bør i den grad det er relevant,
tilgjengelig
for utviklingsland.

-

V skalbestrebeseg

skalsøkesamarbeidmed
organerog institusjoneri
andrelandog
bidratil
internasjonalutveksling
av
faglig kunnskap.
gjøresin

ekspertise

på å gj ennomføreenpersonalpolitikk

og et arbeidsopplegg som leggerforholdenetil
rettefor
utvikling,
trivselog
god helsefor
den enkelte, samt
god samarbeidsåndog effektiviteti
organisasjonensom
helhet.

Strategioverfor

brukere

av produkter

og tjenester

Vassdragsdirektoratetskaloverforbrukerneyte
tjenester
over et bredt registerinnensittkompetanseområde.Det
vil
i særlig gradvære taleom:
-

-

4. 2. 2

hydrologiske

-

b

4. 2. 1

av vannkraftanlegg.

skal i samarbeidmed andreoffentligemyndigheter
forberedetiltakog
kunne yte bistandvedrørendevassdragene i forbindelsemed beredskap og katastrofer.

—

4. 2

skattlegging

Teknisk~¢konomiskevurderinger'

Innstillinger,
utredningerog uttalelser
_Planlegging og utførelseav
vassdragstiltak

-

Tilsyn

-

Tekniskog

-

Data- og forskningssamarbeid

I

'

økonomisksamarbeid

Følgendegrupperav brukereskalansessom
særlig kravpå å få dekketsitt
behovfor
-

2

de primæreog ha
produkterog tjenester:

Storting og departementer

' -

Fylker

og kommuner

_

Reguleringsforeninger,

—

NVEforøvrig

-

Tekniske

-

Riksskatteqtyret

og juridiske

kraftselskaper,
konsulenter

Statskraftverkene
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-

Privateog foreningermed klare interesserfor
vassdrag og ferskvannsressurser

-

Universiteter,

-

Internasjonaleorganisasjoner

4. 3. Strategifor

høyskolerog

landets

vitenskapeligeinstitusjoner

bruk av eksternbistand

4. 3. 1

Hovedprinsippetfor
bruk av eksternbistandsom
alternativ
til Vassdragsdirektoratetsegen
innsatsskalvære
hensynettil
arbeidsresultatetskvalitet,
tidsfaktorenog
betydningenav
å opprettholdeegen kompetansepå sentralefagområder.
4

4. 3. 2

I sakerhvor Vassdragsdirektoratetselvikkehar,
og hvor det
ikkeer rimelig å byggeopp egen kompetanseog kapasitet, skal
andreinstitusjonersfagligeekspertiseutnyttes.
Dette
gjelderbåde uttalelserog
utredningeri
den løpendesaksbehandling og spesialoppdrag av annenart.

4. 3. 3

Vassdragsdirektoratet
skal i utbygginga- og reguleringssaker
innhenteuttalelserfrabernrteinstanserog
interesseri
henhold til vassdragslovgivningen.
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5.

STRATEGI VlS~A-VIS

MYNDIGHETER,

Vi skal i forholdet
ment,
regjering
og

Storting

beid,

gjensidig

at vi

skal

tildelt

for

tillit.

og

den

at vi

det være riktig

OG SAMFUNN

overordnet
myndighet,
d.v.s.
departebestrebe
oss på å fremelske
samar-

fortrolighet

bli

forutsetning

vil

til

STYRINGSVERK

Dette

delegering

skal fylle

å trekke

og det

vår

er nødvendig

I mange saker

oppgave.

myndighetene

for

ansvar som er en»

mulig inn i

tidligst

saksbehandlingen.
Den primære forutsetning
for
utfører
en saksforberedelse

tillit

er faglig
styrke
belyser

som best mulig

og at vi
alle relevante

forhold.

Under utøvelse
av våre plikter
i henhold til
lov samt pålegg fra
overordnet
myndighet
skal vi la service
i enhver form gjennomsyre
vår organisasjon
for å betjene
hele samfunnet
på beste måte.
Våre handlinger,

innstillinger

som gagner
helheten,
ressurser
i forbindelse

og avgjørelser

skal

ta sikte

herunder
en balansert
disponering
med vann og vassdrag.

Under behandling
av søknad om tillatelse
til
og utførelse/utøvelse
av tiltak
og virksomhet

av

på det
landets

vassdragsregulering,
skal vi beflitte

på samarbeid
med søkeren
for
å få søknaden
mest
m.h.t.
opplysninger
om alle
relevante
forhold.

mulig

utbygging
oss

fyldestgjørende

Videre skal vi ved slike
saker beflitte
oss på at de blir fremlagt
for lokalsamfunnet
i en form som gir videst mulig informasjon
om virkningene
(fordeler,
skader,
ulemper m.v.) for lokalsamfunnet.
Ved planer
og utførelse
av tiltak
(flomsikringsr,
senkningsanlegg)
med det berørte
lokalsamfunnet.
Vi

skal

i alt

i betraktning.

og anlegg som foregår
i vår regi
skal vi beflitte
oss på samarbeid

vårt arbeid ha for øye å ta alle relevante
forhold
Dette gjelder
overfor
såvel søkerens,
hele samfunnets

som lokalsamfunnets

ønsker

og målsetting.
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Overfor andre
vannressursenes

myndigheter
anvendelse

organer på alle trinn,

som behandler/forvalter
og vern,
herunder

skal vi beflitte

for å nå et optimaltresultat
ledet
interesser.
De enkelte
myndigheters
ninger bør utnyttes
og dobbeltarbeid
for gjensidig
informasjon.
Det

samme gjelder

institusjonerog

overfor

Som kontrollerende
opparbeide
tillit
berørte

myndigheter,

ekspertersom

interessenter.

trekkes

av

grener
planleggings~

oss på samarbeid

av samfunnets overordnede
kunnskaper
og forutset~
unngås.
Vi skal arbeide
utvalg,

inn

i vår

sammenslutninger,

saksbehandling.

myndighet
skal vi bestrebe
oss på å
og faglig
respekt
fra regulanter,
utbyggere

og

'

Overfor
eventuelle
overnasjonale
myndigheter
skal vi bistå
våre
egne overordnede
myndigheter
med å ivareta
Norges interesser
i den
grad det er mulig innenfor
den målsetting
og de regler
som gjelder.

l

Samarbeidsformer

I alt vårt samarbeid med andre skal vi tilstrebe
så enkle og lite
byråkratiske
samarbeidsformer
som mulig.
Dette gjelder
vis~a-vis
alle enkeltpersoner,
organer og instanser
som vi i vår virksomhet
kommer i kontakt
med. Vi skal arbeide
for delegering
og søke å
fjerne
alle unødige ledd i saksbehandlingen.
Gjennom massemedia
og overfor
myndigheter,
utbyggere
og publikum
skal vi drive
saklig,
aktiv
informasjon
for å øke forståelsen
for alle sider ved vassdragenes anvendelse,
kultívering
og vern.

1
J

V

1
\

i
i

a

i
x
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6.

STRATEGIFOR PERSONALFORVALTNING,
ORGANISASJONOG
ADMINISTRASJON

6. 1 Mulighetenefor å oppfyllevår målsetting er avhengig av at vi
har tilstrekkelig
kvalifisertarbeidskraftmed
interessefor
arbeidetog med evne og vilj etil samarbeid, og at dettepersonell settesinn
under en kvalifisertledelsei
en organisasj onsform som er hensiktsmessig i relasj ontil de ulikeoppgaver.
kvalifisertlederskap
6. 2. Vi vil søke å etablereet
de lederevi
har og å satsepå nye lederemner.

ved utvikling

av

oss kvalifisertarbeidskraftved
å skape
6. 3. Vi vil søke å knyttetil
oss et godt renommesomarbeidsgiver, ved å tilby interessante
arbeidsforholdog
ved å utnyttede mulighetersom lønnsregulativet
gir til en tilfredsstillendeavlønning.
6. 4. Vi vil søkeå øke de ansatteskvalifikasj
oner,personlig og faglig
gj ennominterneog eksterneopplæringstilbudog
ved tildeling
av
allsidigeog
interessantearbeidsoppgaver.Vi
vil innenforrammen

av effektivog

forsvarlig

saksbehandlinggå innfor

delegering

av avgj ørelser, ansvarog arbeidsoppgavertil
avdelinger, kontorer,
etablertegruppero.
l. , for på den måten å videreutviklede
ansat-

tesevner, ansvarsfølelseog etatsånd.
sitt arbeidog stimulere
6. 5. Vi ønskerå øke de ansattesinteressefor
til økt innsatsogsågj
ennomen lønns- og opprykkspolitikksom
premiererdette,
og gjennommer aktivebestrebelserfor
å få rette

mannpå rettplass.
helseskal
6. 6 De ansattessikkerhetog
tiskeverneog helsetiltak.
607

tas vare på gj ennomsystema-

Vi vil søke å skapeet godt arbeidsmilj
o
øg et godt forholdmellom
medarbeiderepå alle trinn, andreorganeri
og utenforetaten,
de.
ansattesorganisasj
oner,tillitsmennog
øvrigerepresentantergj
ennom informasj onogpersonlig kontaktsom ogsågir anledning til
innflytelsepå

egen arbeidssituasjon,

slik

at den enkelte

kan føle

sin egen betydning og plass i helheten.
økt trivselpå
og utenforarbeidsplassen
6. 8. Vi vil søke å bidratil
gj ennomkonstruktiveog tj enligevelferdstiltak,
samt i den grad
det er mulig, vise forståelsefor
den enkeltespersonligeproblemer.

Y
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7.

FUNKSJONELL

7.1

Vi skal under lesningen

7.2

'Vs avdelinger
og kontorer
tise og faglig kompetanse
skal være preget av tillit

7.3

Organisasjonen
av
linger
og kontorer

STRATEGI

av V's oppgaver søke en naturlig
arbeidsfordeling
som bygger på en oppdeling
av vassdragenes
og vannressur-senes anvendelse,
kultivering
og vern.
(Jfr.
Kap. 3.2, 2. - 5. avsnitt).

Enkelte

oppgaver

skal i størst
mulig grad utnytte eksperi etatens
øvrige
organer.
Samarbeidet
og vilje
til
ekspeditt
saksbehandling.

V må tillate
i
kan

løsningen
kreve

et effektivt
av enkeltsaker

dannelse

samarbeid mellom avdeog -saksområder.

av arbeidsgrupper

for

kortere

eller
lenger tid med en sammensetning som gir kompetanse over et
bredt felt
av V's arbeidsområde.
En slik
arbeidsform
forutsetter
et fleksibelt
syn på V's interne
organisasjonsgrenser.
7.4,

På alle

nivåer

informasjon

i organisasjonen

skal vi bestrebe

i et omfang og i en form

våre medarbeidere.

oss på å gi intern

som er tilfredsstillende

for

