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Distrib usj onsverk enes orga nisasj onsf orm 51. 12. 75.

Antall Verk er i offe ntlig Sels kaperi pr ivat
' abonnenter eie eie

Antall % Antall %

Over 100 OOO 2 20. 7 O O

40 OOO- lOO OOO 5 8. 6 O O

20 OOO- 40 OOO lO 15.8 0 O

10 OOO- 20 OOO 19 15. 4 O O

5 OOO - lO OOO 42 l5. 6 4 1. 7

l OOO - 5 OOO 127 18.2 50 5. 1
O - l OOO 59 l. 4 61 1. 5

I alt 242 ' 93. 7 95 6. 3

Produks j on av kr aft for al minnelig f orsyning :

Så godt som alle elektris itetsverk enehar til å begynne

med ska ffetsin kraft fra egnevann kraftver k(eller
i den aller førsteti den, varm ekraftver k) .Menet ter
hverts omde min dre, nærl iggendevannkraftk ildenevar"
blitt t att i bru k, og ny kraftmått e skaffes fra
fj erne kilder, har mange elektrisit etsverkgå tt sammen
med andre om fel les utbygg ing av sl ike fj erne rekraft-
verk. På den måtener det oppståt tet stort antall
kraftse lskaper, vel 70 i alt, som ik ke selv deltar i

le vering til forbruke r i alminn elig fors yning, men

le verer kra ft en gros til eier nes elektr isitetsve rker,

under tiden også til andre.

Fastkra ftproduk sj oneni el ektrisite tsverkene segne kraf t-
stasj oner og i de nevnte kraftselska per var i 1975

ca 55, 5 Twh og dekket derved en ganske ve sentlig del

av det saml ede fastkr aftforbru ki alminn eligforsy ning,
so mutgj ord e nærmere 58, 4 Twh målt ved kr aftstasj on.

I forbruket i alminne lig forsy ninger da medregne t tre-
foredli ngen med 5, 2 TWh. Denne indu strigrupp e dekket

nam hal vpartena v sitt fas tkraftfor bruk,1, 6 Twh, fra
egne kr aftverk, og de øvri ge l, 6 TWh av fastk raft-
forbru ketved kj øp fra ele ktrisitet sverk,kra ftselskap er
etc. Hvis man holdt trefor edlingen utenom, vi lle
alminn elig fastk raftforb rukbeløpe seg til 55, 2 TWh
( r efkrafts tasj on) ,hvorav 26, 7 TWhelle r 76%ble
dekket dire kte fra el ektrisitet sverkenes og

kraftse lskapenes egen prod uksj on.
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6. Vikt ige funksj onskrav.

Elek trisitets forsyning ensoppgave består i å produse re

elek trisk ene rgi, føre den frem til de områder hvor den skal

brukes, og fordele den til de enkelte brukere.

Den tekni ske struk tur, med hovedledden e

- produk sj on
- ov erføring

- fo rdeling

er omtal t foran. De krav t il god fun ksj on som er viktig st ved

vurderin g av organ isasj onss trukturen, kan oppsu mmeres sl ik:

Rasj onel l planlegg ing:

Dette omfatter både en rasj onell utfor ming av de

enke lte anlegg som bygg es ( kraft verk, ledn inger m.m.)

hvilket helst komer under det snevrer e begrep pro-

sjek tering, og et rasjon elt valg av anlegg som skal

bygg es, rekkef ølge, og tempo i ut byggingen .

Rasj onell utb ygging:

Orga nisasj onse nhetene må være i stand til å gj ennom-

føre bygging av nye anl egg, og ut videlser av anlegg,

på en rasj onel l måte, enten selv eller ved hj elp av

entrepren ører.

Rasj onel l drift:

Dett e omfatter både en rasj onell "teknisk drift"

dvs. en teknis k sikkerh etsmessig og vedlik eholds-

messig drift av de enke lte komponenter i systemet

( kraftst asj oner, r egulerings anlegg, tr ansformat or-

og koblingsanl egg, ledn inger) og en rasj onell "øko-

nomi sk drift" dvs. best emmelse av når og hvor kraft
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8. Fremt idig organ isasj onsmønster.

Ut fra en vurdering av det som foran er redegj ort

for, er Hoveds tyret kommet til at elektrisi tetsverke nes

virksomhe t, fordeli ng og lev ering av elektrisk kraft til

forbr ukere, fo rtsatt bør være dis triktenes oppgave.

Hovedstyret antar at svært mange av elek trisitets -

verkene i dag er for små til å kunne fy lle de fo rskj ellig e
krav på f ullgodmåt e. For de minste elektrisit etsverker
det etter NVE' s erf aringer va nskelig å bygge opp og holde

en merkan til forval tning som kan makte en kontro ll med fo re-

takets økonomi over lengre sikt. Selv med gj ennomgående

stor dyktighet hos de enkelte i det teknisk e personal e, er

det også vanskelig for de min dre verk å holde en stab og

et utstyr som gj ør rimelig ny tte av den ganske komplisert e

og spesia lisertete knikk som idag står til rådi ghet for å
holde et høyt kvali tets- og sikkerhets nivå. Vir kningene

av en tek nisk utils trekkeligh et og en tyngende økonomi ko mmer

pofte for st til syne over l engre tid når de ti l slutt

gir seg utslag i behov f or omfatt ende saner ing av nedslitte

anlegg. Hos mindre og økonomisk svake elektrisi tetsverk,

dvs. særlig hos mindre verk i spr edt bebygd e landdis trikter

finnes det idag et stort beho v for sli ke sanerin ger.

Hoveds tyret har ikke grun nlag for en bedømmelse av

hvor stor t et elekt risitetsv erk ideelt bør være. Ut fra

faglige diskusj oner som har vært holdt om dette i Norge og

i andre nordis ke land sy nes det som om et verk med mindre

enn l0 - 20 000 abonnent er kan ha vanskelig for å fy lle

krave ne, mens det på den annen si de neppe er noen fo rdel

å vinne ved størrel ser utover 50 - 100 000 abonn enter.

Dette vil sikkert være meget avhengig av forhold ene i hve rt

tilfe lle. Under gode økonomiske forhold ( f orsyning i byer

eller tet tsteder) kan det være mulig f or mindre verk å gr eie

seg godt. Ved god organisas j onsmessig oppbyggin g, ved de-

sent raliserin gav funks j onerog ved god kommunikasj onkan

også verk utover de nevnte maksimumsst ørrelser gi godt re -

sulta t.
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skal hans andel i reguleringsanlegget fölge vann-l

fallet inår hans rett til dette opphörer,selv om

reguleringskonsesjonen ennå ikke er utlöpt .

Når-reguleringsanlegg med bygninger og innretninger

i henhold til konsesjon tilfaller staten skal

ifölge § 10 pkt 5 en del av anlegget eller dets verdi

dog ikke over l/3 tildeles de kommuner hvor vannfallet,

kraftverket, eller reguleringsanleggene ligger .

Stortinget bestemmer i tilfelle verdien og kommunenes

andel derav og foretar fordelingen mellom dem.

Ellers fastsetter loven en rekke vilkår som skal

'tas inn i konsesjonen. Her skal bare nevnes bestemmelsene

í lovens § ll om konsesjonsavgifter til kommuner

og stat samt bestemmelsene i § 12 pkt 15 om at det

i konsesjonen skal pålegges de vannfalls- og bruks-

eiere som benytter seg av det ved reguleringen

innvundne driftsvann å avgi konsesjonskraft til

den kommune hvor kraftanlegget er beliggende eller

andre kommuner, herunder også fylkeskommuner med

inntil 10% av den innvundne ökning av kraften . På

tilsvarende måte skal det forbeholdes staten rett

til å kreve inntil 5% av den således ökede kraft

som konsesjonskraft. Under samme punkt finner vi

likeledes bestemmelse omlvorledes prisen på konsesjons-

kraften skal beregnes.

Endelig bör nevnes bestemmelsen i § 20 a som ble

tilföyet ved lovendringen i 1969 og som gir Kongen

med Stortingets samtykke adgang til å gi konsesjonæren

tilsagn om ny reguleringskonsesjon når det gjenstår

mindre enn 25 år av konsesjonstiden for den opprinne-

lige regulering, og anlegget i henhold til denne

konsesjonen kan kreves avstått til staten. Be-

stemmelsen tar sikte på å sikre kontinuiteten

ved driften av anleggene.


















