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Innledning:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er statens forvaltningsorgan med hovedansvar for
vassdrags- og energiforvaltningen i Norge. Direktoratet er organisert i 6 avdelinger ved hovedkontoret i Oslo og har 5 regionkontor som er lokalisert i Hamar, Tønsberg, Førde, Trondheim og
Narvik. Anleggsvirksomheten er skilt ut i egne resultatenheter.
Direktoratets overordnede mål for virksomheten i 1998 (jf. St.prp. nr. 1 (1997-98)):
- vannressursene skal forvaltes helhetlig og samfunnsmessig forsvarlig
samfunnets behov for energi skal dekkes effektivt på en miljø- og brukervennlig måte
Disse nås gjennom følgende hovedmål:
tilfredsstillende beslutningsunderlag for bruk av vannressursene og ivaretakelse av verneverdier
i vassdrag
miljomessig akseptable vassdrags- og energianlegg
effektivt kraftomsetning
kostnadseffektive energisystemer
effektiv bruk av energi
høy sikkerhet og begrensede skader i og ved vassdrag
motstandsdyktig og driftssikker energiforsyning
Innenfor hovedmålene var hovedsatsingsområdene i 1998 flom og kraftbalansen.

Årsrapporten for 1998 er basert på NVEs virksomhet vedr. direktoratets ovennevnte hovedmål samt
de krav og føringer som er nedfelt i OEDs tildelingsbrev for 1998 og St.prp. nr. 1 (1997-98). Sa
langt det har vært mulig, er grad av måloppnåelse omtalt i det etterfølgende. For hvert av hovedmålene (inkl. administrasjon) er det gjort anslag på ressursbruken (kr. og timeverk) av totalen i 1998
på ca. 338 mill.kr. og ca. 555.400 timeverk.
Satsningsgraden vedr. flom og kraftbalansen fremgår av omtalene under de enkelte hovedmål i det
etterfolgende.
Årsrapport for resultatenhetene følger som vedlegg.

TILFREDSSTILLENDE BESLUTNINGSUNDERLAG FOR BRUK A V
VANNRESSURSENE OG IVARETAKELSE AV VERNEVERDIER I
VASSDRAG
RESSURSBRUK:
Vare-o t'enestek o
Timeverk

SUM:
4,4 mill.kr.
68.667

Verneverdiene i vassdrag er ivaretatt
NVE nedla i 1998 et betydelig arbeid i oppfølging av kommunenes arealplaner for å sikre at verneverdiene i de vernede vassdragene blir ivaretatt så tidlig som mulig i plansammenheng. Det ble søkt
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å gjøre kunnskap om verneverdiene lettere tilgjengelig for kommunene og å veilede dem innen vassdragsforvaltning. Direktoratet for naturforvaltning samt fylkesmennene samarbeider nært om forvaltningen av de vernede vassdragene også i sin veiledinging overfor kommune. NVE har også lagt
økt vekt på samarbeidet med andre statlige myndigheter for å få integrert vernehensynene innen de
respektive etaters forvaltningsområder.
Prosjektet Verneverdier i vernede vassdrag har nå en tilfredsstillende framdrift, bla pga en mer aktiv
oppfølging av og større bevilgninger til fylkesmennene. Den første vassdragsrapporten ble trykket
rundt årsskiftet 97/98. Det foreligger nå 10-12 rapporter klar til trykking. Prosjektet er forsinket i
forhold til opprinnelige planer, og det ble ferdigstilt færre planer i inneværende år enn budsjettert,
noe som bl.a. skyldes vakans i prosjektlederstllingen på nyåret 1998.
Ivaretagelse av verneverdiene skjer også gjennom konsesjonsvurderingen av mikro- og minikraftverk og oppfølgingen av forbygningsplanene i vernede vassdrag.
I høringsuttalelser til kommuneplaner etc fremheves det at kommunene i sin planlegging viser at de
har lagt vekt på bl a føringene i Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

Samfunnets behov for hydrologiske data dekkes gjennom drift av et nasjonalt stasjonsnett og en
nasjonal databank.
NVEs stasjonsnett er utvidet med fem egne snøputer for å bedre flomvarslingen og informasjonen
til energimarkedet. I tillegg har vi fått bestilling på drift av 20 avlopsstasjoner pa oppdrag, noe som
gir oss ytterligere tilgang på hydrologiske data. Manglende kapasitet medførte et vesentlig lavere
antall kontroller og målinger i 1998 ved avlopsstasjonene enn planlagt. Dette kan gå ut over datakvaliteten.
De rutinemessige deler med løpende registrering av måledata har blitt raskt utført med små problemer. For å heve kvaliteten på hydrologiske analyser og utredninger samt a komplettere manglende magasinfyllingsstatistikk for årene 1992-95, er det utført et betydelig arbeid med innlegging
av eldre snø- og magasindata og opprydning, systematisering og samordning av data i den nasjonale
hydrologiske databasen. Innleggingen av eldre snødata ble noe forsinket i 1998 bl.a. på grunn av
mangelfull innrapportering fra Statkraft SF, men forventes fullført i 1999. Dette har svekket vurderingsgrunnlaget for flom fra snøsmelting og energiproduksjon fra snømagasinet.
For å effektivisere interne rutiner, heve datakvaliteten og tilpasse programvaren til nyere versjoner
av operativsystemer, er det utviklet ny og bedre programvare for manuell registrering, digitalisering
av data fra skrivende instrumenter og for avlesing og lagring av loggerdata.
NVE har sammen med EnFO, Statkraft, GLB og Hydro Energi deltatt i utviklingen av beslutningsverktøyet FLOW-VIEW for grafisk presentasjon av hydrologiske og meteorologiske data. Prosjektet
som finansieres av EnFO, vil fortsette også i 1999. Nytteverdien er stor, først og fremst som
brukerstotteverktoy for tilsigsprognosering.
NVE utfører både pålagte og bestilte oppdrag innenfor miljøovervåking og konsekvensanalyser av
vannkraftprosjekter og andre typer vassdragsinngrep. Disse oppdragene har ofte sin bakgrunn i
konsesjonspålagte undersøkelser, enten fra NVE eller SFT. Både før- og etteranalyser har vært
gjennomført. Sedimentforurensingen i Holandsfjorden etter Svartisutbyggingen kan få en oppfolg-
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ing gjennom rettsapparatet. Saken har i 1998 vert prioritert med faglige undersokelser og utredninger. Det er ellers gjennomført overvåking av sedimenttransporten i Sogna og Vikka som drenerer
bort mye av avløpsvannet fra Gardermoen flyplass og hvor Oslo Lufthavn Gardermoen har fått visse
konsesjonspålegg. Overvåkningen videreføres i 1999.
NVEs forvaltningsoppgaver i forbindelse med Romeriksporten har vært betydelige. Arbeidet påviste
behovet i NVE for matematiske modeller som kan simulere markvannets og grunnvannets bevegelser i fast fjell og løsmasser. Modellen FRONT-SIM er nå innkjøpt og tilpasset grunnvannsstromning i oppsprukket fjell. Modellen er kalibrert for deler av Østmarka, men ytterligere tilpasning til en
hydrologisk situasjon gjenstår. Videre tilpasninger av FRONT-SIM vil gi et nyttig redskap for å
bedre forvaltningen av geohydrologiske forhold, noe som vil bli aktualisert gjennom den nye loven
om grunnvann og vassdrag (vannressursloven).
Pga omfattende forvaltningsoppgaver tilknyttet Gardermobanen og Romeriksporten, har det vært
nødvendig å nedprioritere oppfølging av markvannsnettet og LGN (landsomfattende grunnvannsnett). Bearbeiding og prosessering av data, samt utarbeidelse av presentasjonsprogram i HYDRA 2
er derfor ikke utført i 1998. Instrumentering av nye dataloggere for markvannsnettet er utsatt til
1999.
Referansedata av høy kvalitet fra et landsomfattende markvannsnett og et landsomfattende grunnvannsnett (LGN) danner sammen med geohydrologiske modeller, forutsetningen for en samfunnsmessig og miljomessig tilfredsstillende forvaltning av vannressursene. Det landsomfattende grunnvannsnettet drives i samarbeid med NGU, mens NVE er ansvarlig for innsamling av data fra det
nasjonale markvannsnettet bestående av ni stasjoner. I 1998 ble markvannsnettet noe oppgradert.
Behovet for gode referansedata av høy kvalitet er klart dokumentert gjennom problemstillinger i
forbindelse med utbygging av Gardermobanen og Romeriksporten. NVE har gjennom avtaler med
andre institusjoner (DNMI, Planteforsk, NLH, NGU, Jordforsk og NISK) forpliktet seg til a samle
inn og presentere markvannsdata. Nytteverdien er knyttet til beskyttelse av grunnvannsreserver,
prognosering innen landbruk (vanningsbehov, avrenningsstudier) og flomrelaterte problemstillmger.
Det polarhydrologiske måleprogrammet på Svalbard ble videreført i 1998. Nytteverdien er først og
fremst knyttet til forvaltningsmessige problemstillinger innen naturmiljø, klimaendringer og ressursutnyttelse.
Oppdragsvirksomheten har vært omfattende med prosjekter tilknyttet Romeriksporten, hydrologiske
prosjekter i Norge og internasjonalt (Vietnam) og salg av vannføringsprognoser og sanntidsdata.

Kunnskap om vannressursene gjøres tilgjengelig
NVE har avholdt tre kurs i bruk av det hydrologiske datasystemet Hydra II for eksterne og interne
brukere samt ett hydrologikurs for miljøsektoren. Hydrologisk datahåndtering har vært omtalt på
diverse faglunsjer, møter og konferanser. Dette bidrar til å markedsføre den kunnskap og informasjon om hydrologi som finnes i NVE, noe som i neste omgang gir bedre samfunnsmessig utnyttelse
av denne kompetansen.
For å markedsføre NVEs tjenester på dette området og selv ha en god oversikt over egne data, har
direktoratet i 1998 nesten ferdigstilt en katalog over alle tilgjengelige hydrologiske data. Katalogen
vil foreligge både som internettversjon og i bokform.

4

Når det gjelder Temasenteret, er NVEs innsats i stor grad avhengig av framdriften i de nasjonale
prosjektene som i 1998 bl.a. har dreid seg om:
·
·Utvikling av "Nasjonalt referansesystem for miljøinformasjon" (Refsys) ledet av Miljoverndepartementet.
•Standardiseringsarbeid innenfor data, målinger og prosedyrer på miljøområdet ledet av Norges
allmennstandardisering (NAS). NVEs arbeid innenfor dette feltet omtales kort senere under punktet
om Standardisering (s.33).
For øvrig har NVE i 1998 i samband med temasenterarbeidet definert en ny database for vårt bibliotek der bibliografiske referanser nå registreres. Dette systemet skal levere data til en egen database
administrert av NVEs informasjonskontor der referanse til NVEs egenproduserte rapporter, dokumenter etc. skal lagres. Informasjonskontorets database er under oppbygging og skal sammen med
en ferdigstilt FOU-prosjektdatabase og Hydra II-databasen også levere data til "Nasjonalt referansesystem for miljoinformasjon" (Refsys). Av tekniske årsaker ble ikke Refsys åpnet for import av
referanser fra andre systemer i 1998, men for å bidra til at data hurtig kom på plass i Refsys har
NVE, med økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet, i mellomtiden brukt ca ett månedsverk til
direkte registrering av egne referanser i Refsys.

Samlet plan
Siden siste Stortingsbehandling av Samlet plan i 1993 er i alt 130 saker tatt opp til administrativ
behandling i tråd med Stortingets forutsetninger om behandling av slike saker. Per november 1998 var
56 saker avsluttet, mens de resterende 74 fortsatt var til behandling. Av disse var 20 saker knyttet til
forenklet behandling eller unntak fra Samlet plan-behandling mens det resterende krever utarbeidelse
av ny vassdragsrapport. Det må dessverre fortsatt konstateres at det er forsinkelser i fremdriften i
behandlingen av slike saker.
I brev av 11.02.98 til Oed foreslo Miljøverndepartementet en oppdatering eller rullering av Samlet
plan. NVE fikk, sammen med DN, i oppdrag å utarbeide et forslag til arbeidsplan og budsjett for
dette arbeidet samt forslag til prinsipper for prioritering av prosjektene i løpet av 1998. Første del av
oppdraget ble gjennomført og forberedelsene til det resterende ble startet opp i løpet av året. Arbeidet med oppdateringen ble imidlertid lagt på is som et resultat av den endelige budsjettbehandlingen i
Stortinget i desember 1998 av statsbudsjettet for 1999. Flertallet i energi- og miljøkomiteen har
imidlertid i sin budsjettinnstilling bedt om at det i forbindelse med den kommende energimeldingen
legges frem en vurdering av behovet for en oppdatering av Samlet plan.

Geo ra ske in ormas 'onss stemer skal bli et saksbehandlerverktø i NVE.
En GIS-applikasjon for uttegning av kart (Kartulf) er ferdigstilt, mens første versjon av et stasjonskart til stasjonspublikasjonen er utarbeidet. Arbeidet med ny dybdekartpublikasjon og planleggingen av en innsjøpublikasjon med kart er startet. En samarbeidsgruppe med Statens kartverk om
vassdragsinformasjon er nedsatt. På grunn av endringer i bemanning og stor belastning av andre
store prosjekter (NORAD-oppdrag i Namibia, flomsonekart og HYDRA) er ikke alle mål oppnådd.
Dette har bl.a. forsinket tilgjengeliggjøringen av Arc View til NVEs regionkontor. Arbeidet mot
Statens kartverk er utsatt til 1999.
Abonnementsordningen for Vassdragsregisteret er avviklet og erstattet av et system bestående av
Internettsok pa nedbørfelt (REGINE) og innsjøer samt et kartbasert saksbehandlerverktøy (tidligere
omtalte Kartulf) for innsyn i data og produksjon av kart. Gevinsten med innføringen av dette systemet er at det kan brukes av alle og gir via kart innsyn til mange av NVEs fagdata og mulighet for
produksjon av kart. Systemet skal legges ut for salg til eksterne brukere.
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NVE har også deltatt aktivt i den nasjonale satsingen innen samordning av kart- og geofestede
fagdata (AREALIS). I 1998 leverte NVE sitt bidrag til "Prosjektet kystsoneinndeling under SESAM". I samarbeid med fylkesmennenes miljøvernavdelinger og Direktoratet for natur-forvaltning
(DN) ble ca. 2000 nye innsjøer registrert i Vassdragsregistret. Arbeidet med ny dybdekartpublikasjon for tre vestlandsfylker har pågått i hele 1998 og fortsetter i 1999.
Publikasjonen "Hydrologisk månedsoversikt'' som inneholder temaartikler og oversikt over de
hydrologiske forholdene i Norge, har vært utgitt hver måned. Det er stor interesse for denne type
informasjon (bl.a. fra DNMI og energiverk).

MILJØMESSIG AKSEPT ABLE VASSDRAGS- OG ENERGIANLEGG
RESSURSBRUK:
V are- o t ·enestek ·ø
Timeverk:

SUM:
1,8 kr
45.312

Vassdrags- og energianlegg planlegges, utføres og drives på en god måte, vurdert i forhold til
lovverk, miljø, sikkerhet og økonomi.
Antall søknader om konsesjon for elektriske anlegg har i 1998 har vært noe lavere enn tidligere år.
Antall mottatte søknader og meddelte konsesjoner har i løpet av de siste par årene stabilisert seg på i
underkant av 100 per år. I 1998 ble det meddelt 12 ekspropriasjonstillatelser. Behandlingen av enkeltsakene blir stadig mer komplisert og betydelig mer ressurskrevende. Viktige utredningsoppgaver har
derfor også i 1998 måttet nedprioriteres til fordel for behandlingen av løpende saker.
På vassdragssiden har en samme situasjon, og NVE prioriterte derfor i 1998 konsesjonssaker som
kan gi raskest mulig tilgang på ny (vann)kraft. I 1997 mottok vi et stort antall meldinger om ny
vannkraftutbygging. Vi har derfor prioritert arbeidet med fastsetting av utredningsprogram. Fem
program ble fastsatt i 1998 og to nye meldinger ble mottatt. Ti søknader om utbygging av mindre
vannkraftprosjekter ble mottatt og sendt på høring. Statkraft har søkt om planendringer for de
konsesjongitte prosjektene i Beiarn og Bjøllåga. Søknad om planendring for Melfjord ventes i
begynnelsen av 1999.
Når det gjelder konsesjonsinnstillinger forventes flere større saker ferdig i 1999 som har krevd
betydelig innsats i 1998, som bl.a. konsesjonssaker i Otra, Erdalsoverføringen til Aurland, utbygging i Kløvtveit og ny konsesjon for Tesse.
I 1998 mottok NVE 50-60 nye planer om mikro- og minikraftverk for vurdering av konsesjonsplikt, og omtrent like mange ble vurdert mht konsesjonsplikt. 18 innstillinger er oversendt OED
hvorav ni gjelder ny vannkraft. Av disse er bare Fløyrli og Skjerka av en viss størrelse. Tre innstillinger gjaldt erverv av vannfall.
Pågangen av mikro- og minikraftverkssaker synes ikke å avta. Rutinene og informasjon om saksbehandlingen synes nå å ha blitt godt kjent. Det er imidlertid behov for å følge opp utførelsen av
slike anlegg slik at de utføres i samsvar med de planer og forutsetninger som ble vurdert av NVE.
Planer om mikro- og minikraft blir vurdert særlig strengt i vernede vassdrag. Myndighet til å gi
konsesjon for mikro- og minikraftverk ble delegert til NVE ved brev fra OED 29.09.1998. Dette
betyr en forenkling av saksgangen i saker hvor det forlanges søknad.
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NVEs konsesjon for en 420 kV kraftledning pa strekningen Kristiansand - Evjeomr&det som forste trinn
i styrkingen av vekselstrømsnettet i Sør-Norge i samband med utenlandsforbindelsene, ble endelig
stadfestet av Olje- og energidepartementet i 1998. Søknaden om konsesjon for videreføringen til Holen
ble tatt under sluttbehandling mot slutten av 1998, og konsesjonsvedtak ble meddelt i januar 1999.
Konsesjonen for likestrømsforbindelsen til Nederland ble stadfestet av departementet i 1998 mens
klagene på konsesjonen for forbindelsene til Tyskland fortsatt er til klagebehandling.
I løpet av 1998 er det gjort vedtak i tre saker om fritak for leveringsplikt, mens det er mottatt ytterligere
tre nye saker som ennå er til behandling. Generelt preges slike saker av manglende kunnskap hos
berørte parter omkring bl.a. lovgrunnlaget, saksbehandlingsprosedyrer og sentrale vurderingskriterier.
Det er derfor under utarbeidelse en egen rapport som beskriver disse forholdene.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk ble i 1998 meddelt konsesjon for bygging og drift av ett vindkraftverk
med en installert effekt på 1,65 MW. Per O1.01.99 har NVE til behandling 10 meldinger og tre søknader
om vindkraftanlegg. Til sammen dreier det seg om en samlet installasjon på 845 MW og en mulig
produksjon på om lag 2,5 TWh dersom alle planene blir realisert. Det er imidlertid relativt klare
indikasjoner på at tiltakshaverne, i hvert fall på kort sikt, bare vurderer en realisering av en begrenset
del av planene.
NVE har et betydelig etterslep av saker vedrørende revisjon/endringer av konsesjonsvilkår. Særlig
fra kommunene har vi merket et sterkt økende press for å ta opp slike saker til behandling, bl a er vi
innklaget til Sivilombudmannen for sen saksbehandling av denne typer saker. Et arbeid med å forberede behandlingen av revisjonssaker ble startet opp høsten 1998 og vil bli fullført tidlig på våren
99. Vi må regne med en betydelig vekst av denne type saker som forventes å føre til en reduksjon av
krafttilgangen fordi økt minstevannføring er et krav i mange av sakene.
I 1998 er det tatt under behandling tre meldinger om gasskraftverk i tillegg til meldingen for et cogenanlegg (kombinert kraft- og varmeproduksjon). Meldingen om dette anlegget ble imidlertid trukket før
konsekvensutredningsprogram
ble meddelt. For de øvrige meldinger vil slike program bli meddelt i
løpet av 1. halvår 1999. Til sammen dreier det seg om en samlet produksjonskapasitet på mellom 15
og 20TWh.
For fjernvarme- og vannbårne varmeanlegg er det i løpet av 1998 tatt under behandling fem meldinger
eller søknader med en samlet energikapasitet på opp mot 0,3 TWh.
1998 har vært preget av betydelige konsesjonspliktige strukturendringer, ikke minst som en følge av
bortfallet av refusjonsordningen for dokumentavgift fra 1999. Til sammen dreier det seg om ca. 60
slike saker i 1998, og utstedelse av nye konsesjonsdokumenter har i seg selv blitt en meget ressurskrevende oppgave.
NVE har i sin behandling av konsesjonssaker for elektriske anlegg lagt økende vekt på å arrangere
informasjonsmøter knyttet til saker under behandling og mer generelle veiledningsaktiviteter. I løpet
av 1998 er det i tilknytning til behandlingen av løpende saker avholdt ca. 35 åpne folkemøter, ca. 50
møter med berørte kommuner og 10 sluttbefaringer. Selv om disse møtene legger beslag på betydelige
personellmessige og økonomiske ressurser, er de absolutt nødvendige for å sikre en tilfredsstillende
behandling av sakene. NVE har også mottatt mange positive tilbakemeldinger fra berørte parter for det
omfattende informasjons- og veiledningsopplegget som praktiseres.
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1998 har ogs? vert preget av en stadig okende arbeidsmengde knyttet til behandling av saker som det
realistisk vurdert kan stilles spørsmål om vil bli realisert, i hvert fall på kort sikt. Dette gjelder bl.a. flere
planer om vindkraftutbygging og planer om gasskraftverk. Som forvaltningsorgan må imidlertid NVE
behandle alle saker likt, og ressursbelastningen blir da tilsvarende. Et forsiktig estimat kan tilsi at
mellom 20 og 30 % av ressursinnsatsen på konsesjonsbehandlingen er knyttet til denne type saker.
Parallelt med behandlingen av løpende saker har NVE både forsøkt å bygge opp en kompetanse på egen
saksbehandling og informere og veilede mulige søkere, lokale og regionale planansvarlige og
allmennheten omkring vindsaker. I den sammenheng er det i 1998 utgitt en egen innføringsrapport som
har fått en positiv respons. Videre er erfaringer om vindkraftutbygging fra Tyskland, Danmark,
Skottland og Irland søkt kartlagt. For erfaringene fra Tyskland er det utgitt en egen NVE-rapport, mens
det er under utarbeidelse en felles rapport for de øvrige landene.
NVEs veileder for meldinger, søknader og konsekvensutredninger (veileder 1/98) ble ferdigstilt ved
årsskiftet 97 /98 og ble tidlig på året distribuert i stort antall til aktuelle brukere. Veilederen er godt
mottatt av brukerne. Den vil også bli tilgjengelig i full og oppdatert utgave på NVEs internettsider.
Spesielt saksbehandlingsrutinene for forbygningsaker og for settefiskanlegg i forhold til konsesjonsbehandling etter $104-106 i vassdragsloven har vært vurdert i første halvår. Videre er en gjennomgang av rutinene for alle sakstypene foretatt i andre halvår. Det har vært et mål å se på mer likeartede rutiner for ulike inngrepsaker, samt å se på fylkesmannens og NVEs regionkontors rolle i slike
saker. Det legges opp til rutiner som enkelt kan overføres til praktisk bruk av tilsvarende bestemmelser i ny vannressurslov. Revidert veileder for inngrepssaker er blitt noe forsinket, men vil foreligge i første halvår 1999.
NVE har i 1998 gjennomført utredningsaktivitet med hovedtyngde på et prosjekt omkring miljokonsekvenser av vindkraftanlegg. Resultatet fra prosjektet er benyttet som underlag i veiledningsrapporten
for vindkraft som ble utgitt i 1998. Videre har NVE deltatt i arbeidet med å organisere større prosjekt
både om villrein og energianlegg og om fargebruk på kraftledningskomponenter.
I 1998 har NVE deltatt i utredningsoppgaver sammen med andre statlige instanser med tanke på hvordan konsesjonsbehandlede elektriske anlegg, inklusive nyanlegg bygget under omradekonsesjonsordningen, skal behandles i forhold til de nye byggesaksbestemmelsene. Utredningen vil foreligge i løpet
av 1. halvår 1999.
Det er igangsatt forberedende arbeider omkring håndteringen av kulturminner i forbindelse med
konsesjonsbehandlingen for elektriske anlegg og konsesjonsplikten for mini- og mikrokraftverk med
sikte på å utarbeide nye rundskriv.
Arbeidet med samordningen mellom energiloven og plan- og bygningsloven (pbl) har i 1998 vært
ivaretatt fra sak til sak. I forbindelse med nettforsterkningstiltakene i Sør-Norge ble det i 1998 for en
delstrekning nødvendig å vedta statlig reguleringsplan. Dette er første gang en slik plan er vedtatt i
forbindelse med bygging og drift av elektriske anlegg.
NVE har det siste året styrket bemanningen på konsesjonssiden, men det er nødvendig med en
forholdsvis lang opplæringsperiode (1-2 år) før en får full nytte ev en ny medarbeider. Derfor har
nytilsettingene foreløpig ikke øket kapasiteten vesentlig, men i løpet av 1999 forventes en bedring i
situasjonen. Dessverre synes kapasiteten langt på vei å bli "spist opp" av mer omstendelige og
arbeidskrevende saksbehandlingsrutiner. Det har vært en vesentlig økning av saker som dobbelt-
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behandles, dvs. at det forst er en ordiner konsesjonssaksbehandling og deretter en ny behandling etter
plan- og bygningslovens (pbl) arealplanbestemmelser. Bare å avklare formelle spørsmål i forbindelse
prosedyrer for å unngå en ekstra behandling etter pbl er ofte tidkrevende. Vi håper en finner frem til en
ordning i forbindelse med den nye vannressursloven som gjør at en slik dobbeltbehandling unngås i
fremtiden.
Kobbholm kra tverk
De avsatte midler til opprydding og sikring av Kobbholm kraftverk har bare i liten utstrekning blitt
brukt. Innstilling i sak om overtakelse og opprusting/utvidelse av anleggene er oversendt departementet. I følge avtale vil evt konsesjonær stå for nødvendig, men begrenset opprydding. Dersom
eventuell konsesjon med vilkår ikke gis eller aksepteres, må midler til opprydding tas opp som ny
sak i løpet av 1999.

Effektiv oppfolging og kontroll av konsesjonsvilkår
NVE følger opp manøvreringsreglementene og slår ned på brudd på bestemmelsene. Det viser seg
imidlertid at gjeldende lovverk og konsesjonsvilkårene selv for relativt nye konsesjoner er svake
mht sanksjonsmuligheter. Det er generelt behov for å styrke sanksjonsmulighetene og spesielt bøtebestemmelsene. Vi regner med at ny vannressurslov vil ha bedre sanksjonsbestemmelser.
For konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er det fortsatt etterslep på beregning av grunnlag og
fordelinger. Særlig gjelder dette saker hvor konsesjonene er gått ut eller fornyet konsesjon er gitt.
Forslag til ny beregningsmetode skal foreligge i løpet av 1999. Mange klager pga lang saksbehandlingstid. NVE har også blitt innklaget til Sivilombudsmannen. Det er svært kompliserte og gammeldagse beregningmåter kombinert med begrenset kapasitet som er årsaken til etterslepet. En intern
arbeidsgruppe som skal å se på forenklinger i beregningsgrunnlaget, ble nedsatt på slutten av 1998.
Det er grunn til spesielt å nevne Romeriksporten som har tatt mer enn ett årsverk i 1998, noe som
var vesentlig mer enn forventet. Årsverket er omtrent likelig fordelt på saksbehandling og faglige
(hydrologiske) vurderinger. Etter at NVE 22.1297 gav konsesjon til NSB Gardermobanen AS
angående midlertidige lekkasjer i Romeriksporten har NVE behandlet klager på nevnte konsesjon,
diverse spørsmål vedrørende faglige og forvaltningsmessige forhold knyttet til konsesjonen og
forberedt søknaden fra NSB Gardermobanen NS om tillatelse til økte lekkasjer. Departementet har
tildelt NVE et visst oppfølgingsansvar for de kommende årene, men dette forventes å ha relativt
beskjedent arbeidsmessig omfang.
Utbedringer mv i Nord-Norge etter flommen i 1997, har også krevd større ressursbruk enn planlagt.
Dette har ført til at en systematisk gjennomgang av gamle vannkraftanlegg i Nord-Norge er utsatt.
Det jobbes aktivt med biotopjustering og opprydding i vassdrag. NVE er i denne sammenhengen bl.
a. godt i gang med å utarbeide en helhetlig biotopjusteringsplan for Hedmark fylke i nært samarbeid
med fylkesmannen.
Ukentlig rapportering av magasinvannstander har gått rutinemessig. Magasindata er innhentet fra
regulanter for å komplettere statistikken over magasininnhold.
NVE har i 1998 arbeidet med fornyelse av de hydrologiske pålegg til Svartisen kraftverk. Dette
skyldes at gyldigheten av pålegg ofte er tidsbegrenset og deler av disse påleggene var nå i ferd med
å bli foreldet.
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Vannføringsmålinger av lekkasjene i Romeriksporten er utført månedlig_i første halvår og noe
sjeldnere i andre halvår i takt med framdriften av arbeidet med reduksjon av vannlekkasjer.

EFFEKTIV KRAFTOMSETNING
RESSURSBRUK:
Vare-o t'enestek
Timeverk

o

SUM:
0,3 mill.kr.
5.794

Enkel markedsadgang
I 1998 vedtok NVE et regelverk som gjorde det enklere for sluttbrukere å skifte kraftleverandør
(bl.a. bortfall av gebyr og mulighet til leverandørskifte hver uke). I oktober 1997 var det ca 30 000
husholdningskunder som brukte en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettområdet. I
oktober 1998 var dette tallet steget til 90 000.
I retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning og fakturering av nettjenester er det gitt
krav om at nettselskapene fra 1.7. 99 skal fakturere husholdningskunder med et årlig forbruk høyere
enn 8000 kWh etterskuddsvis minst fire ganger årlig på bakgrunn av virkelig forbruk. Undersokelser har vist at en slik fakturering gir mer bevisst energibruk. I løpet av 1998 ble det arbeidet med å
bedre regelverket bak kravet til fakturering. Det har medgått om lag ett årsverk på utvikling av forskrifter for måling og avregning.
Det frie kraftmarkedet skaper behov for å utveksle store datamengder mellom ulike aktører. Typen
av informasjon som utveksles kan deles inn i to hovedgrupper:
1. A vregningsdata
2. Kundedata og data i forbindelse med leverandørskifte
I 1998 ble det stilt krav til bruk av EDIEL for å utveksle avregningsdata.
Ved innføring av krav om overføring av kundedata ol. ved hjelp av EDIEL har NVE valgt å være aktiv
i utviklingen og innføringen av disse meldingstypene. NVE har i 1998 samarbeidet med de to største
systemleverandørene av kundeinformasjonssystemer (KIS), lnfosynergi og Siemens Metering, i
utviklingen av meldingene som skal brukes til utveksling av kundedata ol. Arbeidet vil fortsette i 1999,
med tanke på innføring høsten 1999. NVE mener derfor at innføring av andre trinn i et standard
datautvekslingssystem vil gå langt mer smertefritt enn første trinn (utveksling av avregningsdata).
Overvåke omsetningsfunksjonen for kraft
Det har de siste årene vært en utvikling mot til dels store endringer av organiseringen av energiselskapene, noe som til dels skyldes økt konkurranse på omsetningssiden og virkningen av et
insentivbasert reguleringssystem. For å kunne følge denne utviklingen ble det opprettet en database
som omfatter opplysninger om organisatoriske endringer siden 1991. En rapport om organisering
og organisasjonsendringer blant omsetningskonsesjonærer ble utarbeidet. Databasen vil bli ajourført
ved behandling av søknad om ny omsetningskonsesjon. Det ble benyttet omlag et halvt årsverk til
denne oppgaven.
I løpet av 1998 har NVE gjort flere undersøkelser for å kartlegge utviklingen av kraftmarkedet.
Hvert kvartal gjøres en undersøkelse av sluttbrukermobiliteten blant husholdningskunder. Dette
sammenholdes med kraftpriser som samles inn av Konkurransetilsynet. Samtidig har det vært gjort
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en undersøkelse av engros- og sluttbrukermarkedet for kraft, basert på omsetningskonsesjonærenes
regnskapsrapporteringer til NVE. Begge disse undersokelsene er etterspurte ogsa utenfor NVE. Det
har medgått noe i underkant av ett årsverk til disse undersøkelsene.

Effektiv kraftutveksling med utlandet
NVE har gjennomført løpende kontroll og tilsyn med at konsesjonsbetingelser og tilhørende retningslinjer for kraftutvekslingen har blitt overholdt. NVE er f.o.m. 1997 også delegert ansvaret med godkjenning av de nordiske systemavtalene.
I 1998 har NVE fortsatt den løpende kontrollen av utenlandshandelen med kraft. Året har resultert i
en netto avregnet fysisk import på 3,6 TWh. Dette fordeler seg på 4,3.TWh netto import fra Sverige,
0,9 TWh netto eksport til Danmark, netto nullutveksling med Finland og 0,2 TWh import fra Russland. NVE har i kontrollen av utvekslingen med utlandet ikke funnet forhold som gir grunn til å tro
at de stilte konsesjonsvilkår ikke er overholdt.
Utenlandshandelen med el kompliserer problemstillinger vedrørende flaskehalser og nettdrift. NVE
har i løpet av 1998 økt sin kompetanse i generelle nettdriftsspørsmål og har videreført det interne
arbeidet med vurdering av ulike regimer for håndtering av flaskehalser. Dette har vært nødvendig
for å stå bedre rustet til å følge opp reguleringen av systemansvarliges virksomhet. Vi har også i
1998 lagt ned en betydelig innsats for å behandle forespørsler om endrede rammevilkår for Statnett
SFs utøvelse av systemansvaret.
I 1998 har NVE besøkt Svenska Kraftnt og den svenske Energimyndigheten. NVE ble her orientert om svenske myndigheters holdninger til systemdriftssamarbeid, regulering av nordiske mellomriksforbindelser og svensk praksis for måling, avregning og håndtering av aktørenes balansekrav.
NVE har i løpet av 1998 fått en ny oppgave i forbindelse med Statkraft SFs kraftutvekslingsavtale
med tyske AG PreussenElektra. Utveksling etter avtalen startet 01.10.98. Avtaleverket innebærer
transitt gjennom det jydsk/fynske stamnettet. Avtalen med PreussenElektra har resultert i en fysisk
netto eksport på 0,3TWh i 1998.
Utskillelsen av et selvstendig systemansvarlig nettselskap på Jylland og Fyn, 1/S Eltra, kompliserte
utvekslingen mot det vest-danske systemet. Fra 06.01.98 til 01.10.98 opererte 1/S Eltra med særlige
tariffer utover ordinær stamnettstariff på forbindelsene mot Norge, Sverige og Tyskland. NVE har
grunn til å tro at denne tariffen kan ha medvirket til å begrense utvekslingen over Skagerrakforbindelsen. Den danske Konkurrencestyrelsen fattet i 1998 vedtak om at det må anses som urimelig å
legge særlige tariffer på de jysk/fynske utenlandsforbindelsene.
I oppfølgingen av Statnett SF har sentrale spørsmål vært håndtering av nettkapasitet i forbindelse
med flaskehalser og den systemansvarliges virkemidler for å opprettholde tilstrekkelig spenning og
riktig frekvens. Likeledes spørsmål knyttet til effektsituasjonen og enkeltaktørers behov for hurtig
effektendring. Statnett SF og Statkraft SF har i løpet av året kommet til enighet om en prøveordning
for et marked for omsetning av hurtig effektendring (rampingmarked). Behovet for et slikt marked
er motivert av behovet de norske operatørene av nye og eksisterende DC-kabler til Kontinentet vil
ha. NVE har i 1998 hatt en tett oppfølging av Statnett SFs rammer for systemdrift og flaskehalshåndtering, bl.a. gjennom behandling av inntektsrammesaker og oppfølging av NVEs retningslinjer
for systemansvaret.
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Fra 15.06.98 har Finland vært et eget prisområde i Elspotmarkedet pa den nordiske elbørsen.
Finske aktørers bud har på lik linje med norske og svenske aktører vært grunnlag for fastsettelse av
systempris. Dette har også medført økt rapportering av data om finske aktørers posisjoner i spotmarkedet. Elspotutveksling mellom Finland og Sverige har vært ilagt en netto tariff på ca 1 øre/
kWh.
Videre har NVE fortsatt sin oppfølgingavelmarkedet
i land som betraktes som potensielle fremtidige prisområder på den nordiske elborsen. NVE har blitt løpende orientert om Nord Pools satsning i Danmark. Større innslag av internasjonale aktører i disse landene gjør at spørsmålet om informasjonsplikt og børshandel fremdeles er et viktig tema for NVE.
Av særskilte systemmessige oppgaver som er utført i 1998 knyttet til utenlandshandelen, nevnes:
Etter anmodning fra OED er det gjennomført en egen vurdering av forhold som har betydning
for overføringskapasiteten mellom Norge og Sverige, samt fremmet forslag til tiltak for å øke
kapasiteten og krav til formell behandling av disse tiltakene.
Tilsvarende er mulighetene og rammene for utnyttelsen av Skagerrakforbindelsen til utveksling
av systemtjenester vurdert innenfor rammene av en eventuell felles systemavtale som inkluderer
Jylland, og hvor det samtidig må tas hensyn til allerede inngåtte avtaler om kraftutveksling på
forbindelsen. Dette arbeidet vil bli avsluttet i løpet av januar 1999.

KOSTNADSEFFEKTIVE ENERGISYSTEMER
RESSURSBRUK:
Vare-o t'enestek o
Årsverk

SUM:
19,9 mill.kr.
38.684

Regulere nettvirksomheten som et naturlig monopol
A vbruddsstatistikk basert på everkenes rapportering for 1997 viser at det i gjennomsnitt per
rapporteringspunkt (punkt eller samleskinne i nettet med levering til sluttbruker) var 3.1 avbrudd med
6.4 timers avbruddstid. Beregnet kvantum ikke-levert energi som følge av avbruddene var ca. 39 GWh,
eller 0.037 % av total mengde levert energi. Tallmessig sett er dette en liten økning fra 1996, men det
er ikke grunnlag for å trekke noen konklusjoner om endringer i leveringskvaliteten ut fra dette.
NVE har i slutten av 1998 tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med Statnett omkring effektreserver
i det norske systemet hvor bl.a. behov og krav til tilgjengelighet, ansvarsforhold, eksisterende og
eventuelle nye virkemidler skal vurderes. Arbeidet forutsettes gjennomført i løpet av 1. halvår 1999.
I løpet av 1998 har Statnett, med utgangspunkt i retningslinjene for systemansvaret, forelagt for NVE
tekniske krav til anlegg, vern og feilskrivere i kraftsystemet.
Statnett har i løpet av året sagt opp avtalene med to store produsenter om spesiell lastfolging omkring
timeskift. Samtidig har foretaket anmodet NVE om utvidede fullmakter i retningslinjene for
systemansvaret for å ivareta den nødvendige lastfølgningen i systemet. Saken er fortsatt til behandling
i NVE. Tilsvarende gjelder for en anmodning fra Statnett vedrørende offentliggjøring av tredjepartsopplysninger fra systemansvarlig til andre aktører.
NVE har i lopet av 1998 igangsatt et arbeid med tanke pa en revisjon av retningslinjene for
systemansvaret. I den sammenheng er det nødvendig at det skjer en avklaring av retningslinjenes
rettslige status bl.a. i lys av den forskriftskompetanse NVE er foreslått tildelt på andre områder i
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forslaget til ny forskrift til energiloven.
Arbeidet med regional kraftsystemplanlegging har pågått i 10 år og er nå etablert på en måte som anses
hensiktsmessig i forhold til intensjonene. Det arrangeres regelmessige møter med de planansvarlige.
Tilsendte planer evalueres fortløpende med tilbakemeldinger til de ansvarlige.
I 1998 ble det arrangert et plenumsmøte hvor alle de planansvarlige var invitert. På møtet, som hadde
god oppslutning, ble det spesielt lagt vekt på å presentere sentrale nye problemstillinger i reguleringen
av nettvirksomheten og forholdet til andre relevante lovverk, bl.a. planbestemmelsene i plan- og
bygningsloven.
NVE har i desember 1998 varslet et vedtak som pålegger Mo Industripark (MIP) som
områdekonsesjonær å iverksette nødvendige tiltak for å redusere spredningen av det flimmeret som
oppstår i tilstøtende og overliggende nett som følge av smelteprosessen til Fundia Bygg AS. Varselet
er gitt i medhold av kap. 3 i energiloven, og begrunnet i § 3-4 a) i forskriften, som forplikter
konsesjonæren å sikre kunden pålitelig energiforsyning. NVE har her tolket at spenningskvalitet er
inkludert i denne definisjonen, og lagt til grunn at innholdet i nevnte paragraf impliserer at en sikring
av pålitelig energiforsyning også innebærer en plikt til å modemisere og tilpasse sine anlegg i henhold
til utviklingen av kraftsystemet for øvrig, slik at kundene til enhver tid er sikret en pålitelig energiforsyning. Saken er prinsipielt interessant fordi det er første gang NVE har brukt kap. 3 i loven som
grunnlag for et vedtak om leveringskvalitet.
Effektivitet
I forbindelse med enkeltvedtakene om inntektsrammene for 1998 ble det innført individuelle
effektivitetskrav for 198 distribusjonsnettseiere. Av disse påklaget 16 vedtaket med begrunnelse i at
effektivitetskravene var for strenge. Sju av klagene er ferdigbehandlet og oversendt OED. Behandlingen av de resterende ni sakene er i sluttfasen, og sakene vil bli ferdigbehandlet etter at møter med
noen aktuelle everk er avholdt.
NVE har i 1998 utviklet en modell for analyse av effektiviteten til regional- og sentralnettseieme for
å kunne fastsette individuelle effektivitetskrav i deres inntektsrammer for 1999. Det har vært nedsatt
en arbeidsgruppe med bl.a. to deltakere fra Energiforsyningens Fellesorganisasjon i forbindelse med
modellutviklingen. Det ble samlet inn og bearbeidet betydelig mengder supplerende data. Effektivitetsmodellen ble sendt på høring til alle netteiere som analysen omfattet. Responsen var positiv.
Resultatene fra analysen ble sendt de aktuelle netteierne i forbindelse med varsel om vedtak om inntektsrammen for 1999. Resultatene er også gjort tilgjengelige på intemett. Om lag to årsverk har
medgått til dette arbeidet.
Det ble gjennomført to store prosjekter under ledelse av NVE for å kunne fastsette et individuelt
effektivitetskrav i forbindelse med inntektsrammen til Statnett SF for 1999. ECON ble gitt oppgaven å foreta en sammenlignende analyse av kostnadene i Statnett SF og Svenska Kraftnat. Norconsult AS fikk i oppgave å bidra til at ECONs analyse tok hensyn til nødvendige kostnadsforskjeller som skyldes klimatiske og topografiske ulikheter mellom Norge og Sverige. NVE deltok
aktivt i arbeidet og prosjektene ble gjennomført i dialog med Statnett SF, SFO og PIL.
Det har pågått arbeid med å analysere effektiviteten i distribusjonsnettene over tid, bl.a. for å oppnå
konkurranse blant everkene gjennom sammenlikning. En student har vært engasjert på datasiden og
det ble skrevet en hovedfagsoppgave om temaet. På grunn av manglende ressurser, både internt og
til ekstern bistand, har NVE ikke kunne prioritere dette arbeidet fullt ut i 1998. Arbeidet vil bli
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videreført i 1999 og vil da også omfatte regionalnettene.

Re ulere tillatte inntekter o avkastnin or everkenes nettvirksomhet
NVEs reguleringsmodell har vært på plass siden 1997 og i løpet av 1998 har vi mottatt rapportering
fra det første året med inntektsrammeregulering. De innrapporterte tallene tyder på en stabil og jevn
utvikling i sentrale økonomiske størrelser for nettselskapene. På bakgrunn av innrapporterte tall for
perioden 1994 -1997 har NVE utarbeidet en rapport som omhandler erfaringer etter ett år med
inntektsrammeregulering.
Det kom inn 22 klagesaker vedrørende inntektstrammen for 1998. 13 saker ble ferdigbehandlet
mens de resterende ni, som dreier seg om effektivitetskravene, er under avslutning.
NVE har i 1998 fastsatt justert inntektsramme for 1997, som tar hensyn til den faktiske utviklingen i
prisen på nettap (spotpris) gjennom året. I tillegg har NVE varslet og fattet vedtak om initiell inntektsramme for 1999. Inntektsrammen for 1999 omfatter også individuelle effektivitetskrav for
regionalnettet og sentralnettet. Det har kommet inn ni klagesaker vedrørende inntektsrammene for
1999.
NVE har i 1998 utarbeidet forslag tilforskrift om salg av nettjenester, krav til rapportering mv.
Forskriftsarbeidet sto ikke på NVE virksomhetsplan for 1998, men NVE ble av OED bedt om a
gjennomføre dette arbeidet.
Til generell saksbehandling i forbindelse med fastsettelsen av inntektsrammene, utarbeidelse av
rapport om erfaringene med reguleringen, samt forskriftsarbeidet har det medgått om lag fire årsverk.
I 1998 ble det foretatt en gjennomgang av historisk gitt statsstønad til nettselskaper og nivået på
inntektsrammen for disse nettselskapene. Denne gjennomgangen har medført en økning av inntektsrammen for 27 selskaper for sikre midler til reinvesteringer. Videre har det blitt brukt betydelige
ressurser på å kartlegge om dagens inntektsrammer og den årlige oppdatering av rammene i tilstrekkelig grad gir midler til nødvendige reinvesteringer og nyinvesteringer. Arbeidet brakte for
dagen en rekke problemstillinger som NVE vil jobbe aktivt for å løse i 1999.
Det har også blitt lagt ned et betydelig arbeid med autarbeide en ordning som gir incentiver til å
opprettholde en tilstrekkelig leveringskvalitet i overføringsnettet. Et forslag til ordningen ble sendt
på høring til berørte parter 30.06.98. Etter en samlet vurdering av innkomne høringsuttalelser ble
det besluttet å utsette innføringen av ordningen til år 2000. NVE vil forsette arbeide med a forbedre
det eksisterende forslaget til ordningen. Det ble benyttet om lag to årsverk til dette arbeidet, og
ekstern bistand beløp seg til 0,4 mill.kr.
En forutsetning for dagens monopolkontroll av nettselskapene er kontrollen av den økonomisk og
teknisk rapportering til NVE. NVE har foretatt en individuell gjennomgang av alle selskaper som er
rapporteringspliktige i henhold til omsetningskonsesjonene. Kontrollen var mer omfattende for
selskaper med monopolvirksomhet som ble regulert gjennom inntektsrammer (226 stk). Kontrollen
omfattet blant annet en gjennomgang av tilbakeført mer-/mindreavkastning og at de realiserte
inntektene ikke oversteg inntektsrammene eller at avkastningen lå utenfor maksimums-/minimumsgrensene. NVE krever at den økonomiske rapporteringen skal være i overensstemmelse med det
offisielle årsregnskapet. Kontrollhandlingene ble avsluttet med at det ble fattet enkeltvedtak for
saldo mer-/mindreinntekt pr. 31.12.97 for det enkelte nettselskap.
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Innhenting av regnskap fra alle nettselskaper gir NVE store mengder informasjon om det enkelte
nettselskap. NVE har gjort denne informasjonen offentlig tilgjengelig slik at nettselskapene har hatt
mulighet til å vurdere sin egen prestasjon. Ved å utarbeide nøkkeltall for bransjen har vi gitt
selskapene innsikt i eget kostnadsnivå, hva som genererer kostander og hvor det finnes mulighet for
forbedringer. Selskapenes ledelse, eiere og styrer har gjennom et eget edb-program for
nøkkeltallsammenligninger fått anledning til å sammenligne "sitt" selskap med andre selskaper i
perioden 1994 -- 1997. Programmet vil bli gjort fritt tilgjengelig og kan bestilles fra NVE eller lastes
ned via NVEs internettjeneste.
Til kontroll av regnskapsrapporteringer har det gått med om lag to årsverk. Ekstern bistand i
forbindelse med kontroll av rapporteringer, oppdatering av rapporteringsprogram og
nøkkeltallprogram har kostet kr 550 000,-.

Over ørin stari er
Fram til nå har det ikke vært NVEs intensjon at tariffene skal gi tilstrekkelige signaler om optimal
langtidstilpassing (dvs å sikre optimale investeringer og en riktig nettdimensjonering over tid m.m).
Blant annet med bakgrunn i de sterke synspunktene aktører på eier- og brukersiden har på
utformingen av tariffene, har NVE ønsket å vurdere utformingen av de effektbaserte leddene i
overføringstariffen. I 1998 er det gjennomført et prosjekt med deltagere fra NVE, SefAS, SNF,
ECON, EnFO og Statnett. I prosjektet har en bla. redegjort for de teoretiske føringer som foreligger,
sett på mulige løsninger for utforming av effektleddet og vurdert den praktiske anvendbarheten av
disse.
I 1998 har NVE gjennomført fem kontaktmøter med tilsammen 49 nettselskaper der ulike temaer
innenfor overføringstariffer er diskutert. Formålet med disse møtene har vært å redegjøre for de
vurderinger og valg som er gjort ved utformingen av retningslinjene og samtidig oppnå en bedre
dialog mellom nettselskapene og NVE. Direktoratet regner med at disse møtene kan øke forståelsen
for retningslinjene og gjøre nettselskapene bedre i stand til agjennomfore disse i praksis.
I september 1997 sendte NVE ut vedtak til de berørte partene om sentralnettets utstrekning. Vedtaket ble påklaget av Statnett, Nordmøre Energiverk og Svorka Energiverk samt everk, kommuner
og fylkekommuner i Nordkraftområdet og av Statkraft, Norsk Hydro og Lyse Kraft. For Lyse Krafts
vedkommende omgjorde NVE sitt vedtak. For de øvriges vedkommende ble klagene oversendt
Olje- og energidepartementet i mars og april 1998. Den 17.07.98 fattet så departementet sitt
endelige vedtak som medførte at deler av det omtvistede 132 kV nettet på Nord-Møre og i Nordre
Nordland/Troms ble ført tilbake til sentralnettet. Når det gjelder arbeidet med radialer mht bl.a.
inntektsrammer, forholdet til anleggsbidrag og tilknytning til nettnivå har NVE jobbet videre med
saken i 1998 i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statnett, PIL, EnFO og SFO.
Arbeidet med radial ene vil fortsette i 1999.
Overføringstariffene til husholdninger er økt med omlag fire prosent fra 1998 til 1999. Både fra
1996 til 1997 og fra 1997 til 1998 var det en tilsvarende økning. Tariffene er fortsatt noe lavere enn
i 1993. Årets økning kan bla skyldes prisjusteringen av inntektsrammen, oppjustering pga nye krav
til fakturering og særskilt økning på grunn av år 2000 - problematikken.
Det er i alt fattet vedtak i 26 tvistesaker om tariffer og vilkår for overføring i 1998. Av disse er sju
vedtak påklaget til departementet. Det kom inn 15 nye saker i 1998, og ved årsskiftet var tre saker
fortsatt til behandling. Det er i 1998 besvart 63 forespørsler om everkenes overføringstariffer.
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Spørsmål om anleggsbidrag og hyttetariffer utgjør en stor andel av henvendelsene fra sluttkunder.
En del andre saker dreide seg om avregning mellom netteiere pa ulike nettniva.
Siste halvår 1998 er det arbeidet med å omforme dagens retningslinjer for beregning av overføringstariffer til forskrift. Disse er nå blitt en del av forskrift om salg av nettjenester, krav til rapportering
m. v. Ved årsskiftet 98/99 var forskriften ennå ikke trådt i kraft.
Til aktiviteter knyttet til overføringstariffer har det vært benyttet om lag tre og et halvt årsverk. Det
har vært utbetalt ca. 0,5 mill.kr. i forbindelse med ekstern bistand og prosjekter.

Ivareta samfunnsmessige hensyn ved utbygging og drift av kraftsystemet
NVE har også i løpet av 1998 bidratt til arbeidet til Energiutvalget 2020, både i form av faglige innspill
og bistand i forbindelse med de avsluttende arbeidene. NVE har også gitt innspill til OED som grunnlag
for en større satsing på nye fornybare energikilder.
Med utgangspunkt i forutsetninger for og resultater fra SSBs makroøkonomiske modeller, har NVE på
forespørsel fra departementet i løpet av 1998 også gjort beregninger av banene for energi- og
kraftbalansen for 2005, 2010 og 2020 vha Samkjøringsmodellen.
For å styrke grunnlaget for egen saksbehandling og kunne imøtekomme ønsker fra bl.a. utbyggingsinteressenter og lokale og regionale planinstanser, har NVE i løpet av 1998 igangsatt et forprosjekt
for en kartlegging av vindkraftressursene langs kysten fra Lindesnes til grensen mot Russland. Det
er fremdeles en del usikkerhet knyttet til påliteligheten i den anvendte metoden, og det vil i 1999 bli
lagt vekt på å etterprøve resultatene bl.a. for å kunne vurdere behovet for bruk av andre supplerende
modellverktøy og for å gjennomføre ytterligere vindmålinger. Hovedprosjektet er planlagt fullført i
løpet av 1999. Resultatene vil bli tilrettelagt for allmenn presentasjon på Internett.

EFFEKTIV BRUK A V ENERGI
RESSURSBRUK:
V are- o t ·enestek ·ø
Timeverk

SUM:
93,7 mill.kr.
12.101

Enøk i everk o re ionale enøk-sentre
De regionale enøksentrene er viktige aktører i det offentlige enøkarbeidet rettet mot husholdninger
og bygg. NVE godkjente Rogaland Enøk og Enøk-senteret Akershus som regionale enøk-sentre i
1998. Nettverket av regionale enøk-sentre er nå komplett, med totalt 20 sentre. Det er fortsatt en del
everk som ikke er tilknyttet et regionalt enøk-senter. NVE ser liten mulighet til a ove press på disse
everkene.
Det er inngått fornyet avtale om status som regionalt enøk-senter med ni sentre i 1998. Modellen for
lovpålagt enøk er evaluert i 1998. Hovedproblemet med modellen er at everkene, som er nøkkelaktør i det lokale/regionale enøk-arbeidet, ikke har tilstrekkelig motivasjon for oppgaven. Dette,
kombinert med stor grad av frivillighet med hensyn til omfang, innhold og organisering av virksomheten, vanskeliggjør enøkarbeidet.
NVE har, både i sin evaluering og i andre sammenhenger, anbefalt tiltak for årette opp en del
forhold som anses som uheldige. Det har til disse oppgavene medgått om lag 2 årsverk, og det er
utbetalt 1,65 mill.kr. til ekstern bistand.
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Enok-in ormas 'on
NVEs nyhetsbrev "Enøk-forum" ble utvidet og kom i 1998 ut med fire nummer. 12000 abonnenter
mottar bladet. Flere informasjonsbrosjyrer for husstander ble revidert og nye ble utviklet. NVE
deltok på tre fagmesser og gjennomførte en informasjonsturne i Trøndelag, der hele det offentlige
enøk-apparatet ble presentert gjennom seminar og utstillinger.
Det har til disse oppgavene blitt utbetalt 5,98 mill kroner til ekstern bistand.

Enøk-opplæring
I 1998 er det gjennomført 172 kursarrangementer, hvorav 108 eller 62% i samarbeid med et eller
flere regionale enøksentre. Dette gir totalt over 6200 deltakerdøgn på landsbasis. Det er utviklet ni
nye kurs og ti eksisterende kurs er videreutviklet og oppdatert. Samarbeidsprosjekt på førskolenivå
videreføres og fjernundervisning på internett (virtuelt klasserom) er tatt i bruk ved de to universitetskursene; "Energi og miljøeffektive bygninger" og "Energifleksible varmesystemer - vannbåren
varme". Det drives en kontinuerlig faglig og pedagogisk oppdatering og rekruttering av kurslærere.
Det har til disse oppgavene blitt utbetalt sju mill.kr. til ekstern bistand.

Enok-markeds orin
Markedsføringsvirksomheten mot husholdningsmarkedet har i 1998 vært av handlingsutløsende
karakter. Enøk-sjekken, Enøk-telefonen og Enøk-kurs for huseiere har stått i fokus, der de regionale
enøksentrene har vært aktivt med i utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av markedsføringsaktivitetene. NVE har stått for hovedfinansieringen og koordineringen av aktivitetene. Resultatene av dette arbeidet måles gjennom landsdekkende markedsundersøkelser. Disse har vist en
positiv utvikling i befolkningens kunnskap og kjennskap og gjennomføring av enokhandlinger frem
til 1998. I 1998 har imidlertid denne utviklingen stagnert og visst et fall for enkelte måleområder. I
samme periode (forn. 1997) har bevilgningene til denne typen markedskommunikasjon blitt
redusert. NVE kan ikke se at det har skjedd endringer i samfunnet eller i rammebetingelsene for
øvrig som kan ha påvirket situasjonen og vurderer at de dårligere resultatene i målingene direkte må
tilskrives den reduserte ressursbruken. NVE's strategi for markedsføringen av enøk overfor husholdningsmarkedet er forn. 1998 sammenfattet under begrepet "fra holdning til handling". I dette
ligger bl.a. nødvendigheten av en langt kraftigere synliggjøring av RS-apparatet gjennom en felles
profil (kun 12% av befolkningen nevner RS som det stedet de vil oppsøke med enøk-spørsmål) samt
en videre utvikling av "enøk-produkter" (enøk-sjekken, enøk-telefonen m.m.) som kan i møtekomme publikums behov for råd og hjelp i enøk-sammenheng og som stimulerer til økt handlingsutløsning. En slik strategi forutsetter en markedsføringssatsing på minst dagens nivå i flere år fremover. Overfor det profesjonelle markedet har markedsføringen vært mer offensiv enn tidligere. Både
annonseringen og oppfølgingen med informasjonsturne i Trøndelag ga en god fokus på enøk i dette
området som det var mulig å videreføre med lokal oppfølging. NVE ønsker å videreføre slike
konsepter i 1999. Målet om abenytte samme profil og logo for all offentlig enøk-aktivitet er nesten
nådd. Til Enøk-opplæring og Enøk-markedsføring har det medgått om lag ett årsverk. Det har blitt
utbetalt 14,5 mill kroner til ekstern bistand i forbindelse med Enøk-markedsføringen.
Internas 'onal virksomhet
Innen enøk-feltet er NVE engasjert internasjonalt i hovedsak innenfor teknologiintroduksjon, både
innen ny energieffektiv teknologi og nye fornybare energikilder. NVE deltar i styringskomiteen for
EETIC-programmet. Viktig sak i 1998 var utarbeidelsen av ny strategi for å utvide EETIC til å bli et
et felles forum for IEA-Energiinformasjon. I 1998 er det lagt vekt på utarbeidelse av informasjonsmateriell. Det er bl.a. publisert 14 artikler på norsk om EETIC , mens det faglig er publisert 17
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artikler for programmets publikasjoner. Videre er 95 norske bedrifter n2 registrert innen Greentiedatabasen.
Tilgjengeligheten av energieffektiv teknologi skal økes.

Bedri tss esi kk introdukson BSI
Ved agi støtte til de som utvikler og leverer energieffektiv teknologi, forutsettes bruken av slik
teknologi a oke. Programmet har pågått siden 1995, og skal evalueres i 1999. I 1998 har 25
prosjekter fått støtte. Snaut 10,5 mill.kr. er benyttet til støtte og drift av ordningen. Ved siden av ren
søknadsbehandling har det i 1998 blitt drevet en sterkere informasjonsvirksomhet om BSI-programmet overfor potensielle søkere til programmet. Dette har skjedd både gjennom annonsering, oppsøkende virksomhet og deltakelse ved seminarer og messer.
Introduks'on av ass
Introduksjon av naturgass er gitt en særskilt ramme i 1998. Midlene skal benyttes til astotte
prosjekter som fremmer effektiv bruk av naturgass som energibærer i Norge. I 1998 var det 12 gassprosjekter som fikk støtte. Om lag 7 ,8 mill.kr. er benyttet til prosjektstøtte og drift av ordningen.
NVE ser at bruk av gass naturlig grenser opp mot transportsektoren. For å avklare mulige
samarbeidsprosjekter har det i 1998 vært kontakter mellom NVE og Vegdirektoratet. Til
aktivitetene knyttet til BSI og introduksjon av gass har det gått med om lag ett årsverk.
Teknolo ikonkurranser
Det ble igangsatt to teknologikonkurranser i 1998, henholdsvis konseptkonkurranse for
energiforsyning Fornebu og et prosjekt vedrørende utvikling av et "0-energihus". Det er for tidlig a
si om de anbefalte vinnerløsningene i konseptkonkurransen blir benyttet, da planlarbeidet er svært
tidkrevende. 0-hus-prosjektet er enda under gjennomføring.
Enøk i b nin ssektoren
Det er startet 12 nye nettverksgrupper i 1998, slik at bygningsnettverket pr 31.12.1998 består av 42
nettverksgrupper fordelt på 24 kommunale og fylkeskommunale grupper, 8 statlige og 10 innen
privat sektor. Av gruppene som er dannet i 1998, er fordelingen på kommune, stat og privat
henholdsvis åtte, en og tre. Seks-åtte nettverksgrupper har avsluttet i 1998 eller er i ferd med å
avslutte ved årsskiftet. Totalt er nå ca. 70 kommuner og 10 fylkeskommuner med i bygningsnettverket. For 1999 vil det være et mål å få etablert nettverksgrupper i alle fylker. Første årsrapport fra
bygningsnettverket forelå i mai 1998. Rapporten beskriver aktivitetene i nettverket, og presenterer
statistikk for ulike bygningstypers energibruk. Årsrapport for 1998 vil foreligge ca april 1999.
Programmet ØkoBygg ble i 1998 støttet med 1 mill.kr. Disse midlene har gått til enøk-relaterte
prosjekter som har en sterkere miljø- eller tverrfaglig profil enn prosjekter støttet gjennom byggoperatøren. Til disse aktivitetene har det medgått om lag ett årsverk, og det har vært utbetalt 19,5
mill.kr. til ekstern bistand.
Enøk i industrien
Bransjenettverket for energibruk i industrien (BN) bestar av 13 bransjer. Antall bedrifter som er
tilsluttet BN er ca. 540. I løpet av 1998 er det gitt tilsagn om gjennomføring av 81 fase 1 studier, og
31 fase 2 studier. Det ble gitt støtte til etablering av energioppfølgingssystem (EOS) i 32 bedrifter. I
løpet av året ble det avholdt 11 bransjetreff med til sammen 361 deltakere hvor energifaglige tema
belyses med basis i prioriteringer gjort av bransjene.
BN utgav i 1998 "Håndbok i energiledelse". Interessen for publikasjonen er betydelig, også fra
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bedrifter som ikke er med i BN. Det er inngatt avtaler om utproving av avtale-enok i treforedlings-,
ferrolegerings-, meieri og sildemelindustrien. Arbeidet med å få etablert avtalene med bedrifter og
bransjer har tatt lengere tid enn forventet. Resultatene fra prosjektene ventes å foreligge i løpet av
1999. Til disse aktivitetene har det medgått om lag ett årsverk, og det ble utbetalt 18,38 mill. kr. til
ekstern bistand.
Normative virkemidler
Normative tiltak skal bidra til å forme rammebetingelser for hvordan markedet forholder seg til
enøk og energieffektivisering. Spesielt viktig er oppfølgingen og implementeringen av gjennomføringsdirektiver for produktgrupper innen Energimerkeordningen og oppfølgingen av kontrollordningen som er etablert i denne forbindelse. I løpet av 1998 har de Regionale Enøk-sentrene utført
markedskontroll av 200 forhandlere. Fra og med 1999 vil markedskontrollen også innebære en opplæring av forhandlerne. Til nå er det trådt i kraft gjennomføringsdirektiv for kjøleskap/frysere,
vaskemaskiner, tørketromler, og kombinasjon av vaskemaskin og tørketromler som ble satt i kraft i
1998. Det foreligger direktiver på oppvaskmaskiner og lyspærer, og direktivene tas sikte på å tre i
kraft henholdsvis i 1999 og 2001.Videre planlegges Energimerkeordningen også å gjelde for blant
annet ovner, varmtvannsbeholdere og klimaanlegg.Til disse aktivitetene har det medgått om lag et
halvt årsverk, og det har vært utbetalt ca 5 mill kroner til ekstern bistand.

HØY SIKKERHET OG BEGRENSEDE SKADER I OG VED VASSDRAG
RESSURSBRUK:
Vare-o t'enestek o
Timeverk

SUM:
85,2 mill.kr
65.807

Samfunnsoptimale forbyggings- og sikringstiltak.
For å høyne kvaliteten på NVEs egne planer er ny revidert håndbok i nytte-/kostnadsvurdering
utarbeidet i 1998. Hensikten med håndboka er å oppnå lik behandling av samme type saker uavhengig av geografisk tilhørighet. Resultatet fra nytte-/kostnadsvuderingen som primært skal gjenspeile den samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet (samfunnsoptimale forbygnings-/sikringstiltak), blir også benyttet som inngangsparameter for fastsettelse av størrelsen på distriktsandelen.
I fbm. innføringen av revidert plan- og bygningslov er NVE som byggherre i forbygningssaker pålagt en del nye føringer og krav. Dette medfører noe økning i arbeidsmengde i tilknytning til
behandling av slike saker. Det er i løpet av 1998 lagt ned mye arbeid i fbm søknad om sentral godkjenning som søkende, prosjekterende, kontrollerende, utførende og samordnende virksomhet etter
plan- og bygningsloven. Godkjenning ble gitt mot slutten av året, under forutsetning av etablering
av et tilstrekkelig kvalitetsikringssystem innen gitt frist i 1999.
Behovet for forbygnings- og sikringstiltak er fortsatt stort. Anleggsaktiviteten har vært økende etter
de store vårflommene i 1995 og 1997. Dette gjelder både den ordinære forbygningsvirksomheten og
den delen som finansieres av midler over de ekstraordinære flomskadetiltak (post 33).
Flommen 1995:
Det har i løpet av året vært anleggsaktivitet på 79 av de i alt ca 300 flomskadeanleggene. Som følge
av den store og geografisk svært spredte anleggsvirksomheten innen flomoppryddingsarbeidet, samt
forhold som har ligget utenfor NVEs kontroll, har det ikke lykkes å kunne ferdigstille samtlige
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anlegg ved utgangen av 1998. Den største forsinkelsen har oppstått på anlegget "Glomma ved
Koppangsoyene", der vi sa sent som 31.08.98 fikk Fylkesmannens "tillatelse" (dvs frafall fra krav
om konsesjonsbehandling). Anlegget ble startet opp umiddelbart med sikte på å få gjennom-ført
arbeidene før årsskiftet, men høy vannstand, samt problemer ned isgang og isoppstuving, har ført til
forsinket drift. Av denne årsak, og som følge av mulige krav om tilleggs- og garantiarbeid ifm
overlevering av anleggene til kommunene, må det påregnes økonomisk belastning på noen anlegg
også i 1999.
Flommen 1997:
Den store vårflommen i 1997 har gjort at forbygningsvirksomheten har hatt et høyt aktivitetsnivå,
både når det gjelder planlegging, saksbehandling og anleggsdrift.
De største enkeltprosjekter i Midt-Norge er utført ved Folstasoyen, Rimol og Storhaugen i Gaula,
Melhus og Midtre Gauldal kommuner. Det er dessuten utført betydelige reparasjoner i Suma, Rindal
kommune og Bogelv i Hemne kommune. Flere av prosjektene er reparasjoner av skader som vårflommen i 1997 påførte enkelte eldre forbygningsanlegg.
På grunn av tidkrevende planlegging og saksbehandling, vil en del av flomskadeprosjektene først bli
ferdigstilt i 1999.
Reparasjonsarbeidene etter flommen i Nord-Norge i 1997 har gått meget godt i 1998. Det er utført
arbeider for vel 12 millioner. Vel 17 millioner gjenstår av den ekstraordinære bevilgningen til opprydding etter flomskadene i Troms og Finnmark. Foruten de anleggene som alt er påbegynt, gjenstår
det i hovedsak arbeide med tre store anlegg i Reisa-, Eiby- og Lakselv. Disse anleggene medfører
så store inngrep og berører allmene interesser i en slik grad at planene skal konsesjonsbehandles
etter vassdragsloven. Søknadene må behandles tidlig i 1999.
NVE har, foruten den rent sikringsmessige delen, vektlagt en miljomessig og terrengtilpasset utforming av anleggene. Positive tilbakemeldinger fra nærmiljøet og andre offentlige instanser tyder
på at vi har lyktes med 2 integrere våre anlegg i det øvrige vassdragsmiljøet.
Solbergfoss:
Arbeidet med a erstatte flomtunnelene forbi Solbergfoss med en ny luke i dam Solberfoss er godt i
gang og i hht fremdriftsplan for prosjektet. Det har vært visse problemer med å få nedre fangdam og
fjellet under den tett. Det har medført tilleggsarbeider i form av injisering for å tette oppsprukket
fjell. Rekkefølgen av arbeidsoperasjoner i prosjektet er også blitt endret som følge av usikkerheten
rundt tetningen av nedre fangdam. Arbeidet med ny luke i dam Solberfoss vil være avsluttet før
vårflommen i 1999.
Dam Ula:
Et av de største enkeltprosjektet 1998 har vært bygging av ny Dam Ula. Prosjektet er holdt utenfor
det ordinære post 30-budsjettet som er kommentert foran, da det her foreligger særbevilgning som
er øremerket for anlegget. Anleggsarbeidene ble startet rundt pasketider 1998, etter at kontrakt for
arbeidene var tildelt Statkraft Anlegg AS. Det ble avholdt åpen anbudskonkurranse for arbeidene.
Entreprenøren hadde en del oppstartproblemer, noe som medførte visse forsinkelser og påfølgende
problemer med tilpassing av framdrift ift vårflommen i Ula. Anlegget ble påført ytterligere forsinkelser som følge av et brudd i fangdammen under etablering av omløpsarrangementet. Forsinkelsene
ble imidlertid i all hovedsak tatt inn igjen i løpet av høsten. Selve byggearbeidet ble derfor ferdigstilt i desember som forutsatt i kontrakten. Endelig ferdigstillelse inkl opprydding på anlegget skal,
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iht kontrakten, skje innen 01.07.1999.

vri e aktiviteter/tiltak
På Røros restaureres gamle torrmurs- og tømmerkisteforbygninger etter antikvariske metoder, i
samarbeid med Riksantikvaren og Miljøverndepartementet. Den vanskeligste delen av prosjektet er
gjennomfort i 1998.
Det er i løpet av året etablert beredskapsamarbeid med svenske myndigheter bl.a. i tilknytning til
Trysilvassdraget/Klaralven i Varmland. I dette inngår bl.a. bedre koordinering av flomvarslingen på
begge sider av riksgrensen.
Gjennom hele året er det på regionnivå arbeidet aktivt med å komme i bedre inngrep med det sivile
beredskapsapparatet som organiseres gjennom fylkesmennene. Det er i denne sammenhengen startet
opp en kursserie for NVEs regionkontor, der medarbeiderne gis større beredskapsmessig rolleforståelse internt i egen organisasjon, men også i forhold til samarbeidende beredskapsorganer hos fylkesmenn, kommuner, politiet m.v. Etter hvert skal dette bygges ut til også å omfatte beredskapsøvelser.
Arbeidet med å følge opp kommunenes tilsyns- og vedlikeholdsplikter er startet opp som forutsatt
((jfr. NOU 1996-16). Det er lagt stor vekt på forsterket innsats på tilsyn og vedlikehold på eldre forbygningsanlegg. Det arbeides bevisst med å aktivisere de kommunale vedlikeholdsnemndene.
Ressursene begrenser kapasiteten.
I samarbeid med fylkemennenes beredskapsavdelinger blir også kommunenes ansvar for flom- og
rasdelen av ROS-arbeidet (risiko- og sårbarhetsanalyser) fulgt opp. Gjennom dette bevisstgjøringsog oppfølgingsarbeidet blir forholdene lagt til rette for å opprette flere beredskapslagre av stein til
erosjons- og flomsikringstiltak i eksisterende og nye steinbrudd.

Sikre dammer og vassdragsanlegg

Tils n o internkontroll
NVE har fulgt det oppsatte programmet for revisjon av dameiers internkontrollsystem. For at revisjonene skal få høyere kvalitet har det vært arbeidet det med å lage et standardisert opplegg for innkalling, gjennomføring og rapportskriving.
Forskri tero retnin sliner
Arbeidet med forskrift om sikkerhet for vassdragsanlegg er gjennomført iht tidsplanen, men arbeidet er påvirket av at prosjektkoordinator har hatt mindre tid til oppfølging av prosjektet fordi han
også er seksjonssjef i NVE. Utredningen har blitt utført til en lavere kostnad enn budsjettert.
Forskriftsteksten har vært til ekstern gjennomgang og forelagt for OED i 1998. Forskriften skal etter
planen sendes på høring i løpet av våren 1999.

INNGRJ/av i tsbere nin
Arbeidet med å samle inn og ajourføre data som er brukt i det nye avgiftssystemet er gjennomført
som planlagt. I tillegg er det arbeidet med en ny versjon av INNGRI som vil gjøre det lettere å legge
inn og presentere data fra INNGRI. Det har også vært arbeidet med å lage et system for å presentere
dataene på kart.
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Revisjoner av anleggseiers internkontrollsystemer

er gjennomfort som planlagt.

I 1998 har det vært betydelig aktivitet i forbindelse med gjennomgang og godkjenning av
hovedinspeksjons- og revurderingsrapporter for vassdragsanlegg.
Det har blitt gjennomført inspeksjon av gjennomførte utbedringstiltak på damanlegg, samt kontroll
og oppfølging i byggefasen.
Arbeidet med revisjon av damforskrifter m/retningslinjer har fortsatt i 1998.

Tilfredsstillende kunnskap og informasjon om vassdragssikkerhet, damsikkerhet.

Dambruddsbøl ebere nin er
NVE sendte sommeren 1997 ut en veiledning for gjennomføring dambruddsbølgeberegninger.
Vassdragsbransjen har evaluert veiledningen i fire referansevassdrag. På bakgrunn av tilbakemeldinger er veiledningen blitt revidert.
NVE arbeider med å lage en oversikt over hvilke vassdrag (dammer) som skal prioriteres først for
beregninger. Dette arbeidet er koordinert med NVEs arbeidet med flomsonekart.
For å informere overordnede redningsinstanser har NVE laget et opplegg og gjennomført et seminar
om beredskapsplanlegging mot dambrudd og ekstremflommer. Seminaret ble holdt i Skien 14. og
15. oktober.

Risiko- o sårbarhetsanal se
Det blir satset på å utvikle risikoanalyse til bruk på vassdragsanlegg i Norge. En veiledning for
risikoanalyse anvendt for vassdragsanlegg ble sendt ut til sommeren 1997. Den er blitt evaluert i et
større bransjeprosjekt. NVE har deltatt i styringsgruppen for prosjektet. Veiledningen er foreløpig
ikke blitt revidert.

Kom etanse odk ennin
Arbeidet med å utforme krav til en ny sikkerhetsansvarlig er avsluttet. Kravene ble utformet i samarbeid med vassdragsbransjen. En revidert retningslinje ble sendt ut i mars 1998. Den sikkerhetsansvarlige har vært på plass siden oktober 98. RIF har vært saksforbereder i behandling av søknader
i NVEs rådgivende nemnd som innstiller for godkjenningen. Alle innkomne søknader om godkjenning av konsulenter er sluttbehndlet av NVE.

Bidra til nas'onalto

internasonalt a li samarbeid

NVE har sekretæranvaret i NNCOLD. 20 % av en saksbehandlerstilling brukes til NNCOLD arbeid.
NVE har vært representert på INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS AND
GUIDELINES ON DAM SAFETY i Barcelona og holdt foredrag om nye damforskrifter samt nye
krav til beregning av flommer og risikoanalyse. Dessuten holdt en representant for NVE foredrag
om risikoanalyse på !COLD-kongress i New Dehli.
På grunn av at NVE må dekke en større andel av sekretærens deltagelse ved kongresser i utlandet
samt at NVE har vært invitert til å holde foredrag og har dekket kostnader ved foredragsholderes
deltagelse, har det gått mer midler enn budsjettert.
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Pro nose-o
omvaktt 'enesten.
Den har vært kontinuerlig bemannet hele året. I 1998 ble det sendt ut 27 flomvarsler, 5 tilstandsrapporter i forbindelse med muligheten for flom (vår og host), og 126 vannføringsprognoser ble lagt
ut på internett, slik at folk og næringsvirksomhet i truede områder kunne ta sine forholdsregler i
tide. Formålet er å hindre eller redusere skader og uhell som følge av flom og ekstremsituasjoner i
vassdrag. Hyppige henvendelser fra presse og andre media viser at det er stor interesse for prognoseog flomvarslingstjenesten.
Videreutvilking og forbedring av flomvarslingssystemet har vært en hovedaktivitet gjennom hele
året. Systemer for prognosetjenesten er forbedret bl.a med tettere integrasjon med avdelingens
øvrige datasystemer for hydrologiske data. For å sikre mot driftsbrudd, har det vært arbeidet med
full dublering av datasystemer. Dubleringen vil være komplett i løpet av 1999.
Sanntidsdata kunne i løpet av 1998 innhentes fra 130 vannføringsstasjoner spredt over hele Norge.
Den landsdekkende oversikten over snøsituasjonen er forbedret ved ytterligere utsettinger av
snøputer. Det er opprettet kontakt med Raddningsverket i forbindelse med Trysilelven/Klaraelven
for a samarbeide om felles problemstillinger innen beredskap og flomvarsling. Intensjonen er også å
utveksle data som kan forbedre prognose og flomvarslingstjenesten. Tidligere samarbeidsavtaler om
utveksling av data med flere regulanter og DNMI er videreført.
NVE sendte i 1998 flomsonekartplanen på høring til kommuner, fylkesmenn, regulanter m fl. Om
lag 160 uttalelser kom inn. Noen uttalelser inneholdt forslag om åta inn flere delprosjekter i planen
samt å endre prioritet og utstrekning for noen av delprosjektene. Det arbeides nå med revisjon av
planen på bakgrunn av innspillene. Det ligger så langt ikke an til store endringer i planen. Endelig
avgrensning av hver strekning som kartlegges, gjøres i detaljplanen for hvert delprosjekt.
Når det gjelder selve kartleggingen, har datainnsamlingen i 1998 bestått i innhenting av terrengdata,
flomvannstandsdata og tverrprofiler. I alt er nå ca 180 km elvestrekning av totalt 1500 km som omfattes av flomsonekartplanen, dekket med profiler. NVE vil fra 1999 satse på å utføre noe av innsamlingen av tverrprofiler med eget utstyr og mannskap. Utstyr som anvender OPS-teknologi er anskaffet. NVE deltar i Geovekst-samarbeidet om utvikling av digitale, detaljerte grunnkart sammen
med Statens kartverk, kommunene, Statens vegvesen og andre offentlige etater. NVE har inngått
avtaler som dekker ca 20 av i alt 165 delprosjekter. Det pågår avklaringer og forhandlinger for a ga
inn i et betydelig større antall Geovekst-prosjekter, etter som leveransen av digitale kartdata er
regnet som kritisk faktor for framdriften i flomsonekartprosjektet.
NVE har tatt initiativ til å bli part i Geovekst-samarbeidet også på sentralt nivå. Det er avholdt møte
med Kartverket sentralt, men ytterligere avklaringer gjenstår før NVE eventuelt blir sentral part.
Arbeidet med dokumentasjon av kartleggingsmetoden og utvikling av retningslinjer for de ulike
delprosessene er godt i gang og forventes ferdig O1.04 1999. Foreløpige kart er laget for områder
langs Glomma i Grue og Åsnes samt Trysilelva ved Innbygda. Driva brukes som eksempelvassdrag
i forbindelse med retningslinjene. Det kan forventes at ca 10 delstrekninger er ferdig kartlagt i løpet
av 1999. Fra år 2000 vil en være i full produksjon, noe som innebærer ferdigstilling av ca 20
delprosjekter pr år.
Det ble i 1998 arrangert et endags brukerseminar med deltakere fra de viktigste brukergruppene som
innledning til samarbeid med brukerne i utviklingen av flomsonekart. Erfaringer fra andre land er
innhentet og kontakter med andre fagmiljøer etablert bl.a. gjennom å arrangere et todagers nordisk
ekspertmøte og gjennomføre studietur til USA for sentrale medarbeidere i prosjektet.
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I samband med oppfølgingen av anbefalingene i St.meld nr 42 (1996-97) om flomtiltak, er det
gjennomført et internt utredningsarbeid med sikte på å overføre vassdragsnivellementene til digital
form og systematisere flomvannstandsdata utenom det faste stasjonsnettet i et register. Rapporten er
under ferdigstilling etter intern høring. Denne type systematisering er av stor verdi i arbeidet med
flomsonekartlegging.
Vernede vassdrag har hittil blitt vektlagt i varierende grad i kommunale planer. Dersom NVE blir
gjort kjent med planarbeidet så tidlig som mulig og om nødvendig deltar i planprosessen som rådgiver, så øker muligheten for at vårt ansvarsområde ivaretas på en tilfredsstillende måte. Informasjon ovenfor kommunene og bedret tilgjengelighet på informasjon mht for eksempel verndede vassdrag, flomgrenser og Samlet plan-prosjekter i kombinasjon med medvirkning i planprosessen vil
kunne avverge at NVE må varsle innsigelse før planen er klar til offentlig ettersyn.
NVE har behandlet 266 arealplaner i 1998 og det er brukt innsigelser på tre kommunplaners arealdel
(Porsanger, Midtre Gauldal og Alvdal kommune) og en reguleringsplan (Rauma kommune). NVE
trakk innsigelsen til to av kommuneplanene etter revisjon fra kommune. NVEs oppfølging av planene har bevisstgjort kommunene i forhold til verneinteressene.
Beredskapsarbeid og innarbeidelse av flomsikringshensyn i arealplanarbeidet har høg prioritet. I
løpet av 1998 er det gjennomført orienteringsmøter om disse temaene med med ni viktige vassdragskommuner, der også fylkesmennenes miljøvernavdelinger og beredskapsavdelinger har vært
representert. Kommunene har benyttet disse møtene til å orientere om aktuelle kommuneplaner og
hvor de har vært i prosessen med oppstart og rullering av planarbeidet. Dessuten har kommunene
orientert om hvor langt de har kommet i arbeidet med å klassifisere verna vassdrag. (Differensiert
forvaltning) og arbeidet med ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyser).
Tilstrekkelig samf unnsheredskap mot unormale situasjoner i vassdrag
Beredska mot otensielt arli e situas 'oner i vassdra
NVE har deltatt som observatører i noen større beredskapsøvelser hos dameierne og er med i planlegging av en større øvelse hos noen dameiere i region sør.
NVE har fulgt opp sine pålegg om beredskapsplaner med kontakt med dameiere og andre impliserte
parter.
For å øke datagrunnlaget for hydrologisk prognosetjeneste og derved bedre kvaliteten på prognosene, har NVE i 1998 økt antall stasjoner med utstyr for fjernoverføring med 29 avlopsstasjoner og
seks snøputestasjoner
En undersøkelse har vist at alle dataloggersystemene vil håndtere overgangen til år 2000 uten
problemer.

MOTSTANDSDYKTIG OG DRIFTSSIKKER ENERGIFORSYNING
RESSURSBRUK:
Vare-o tenestek
Timeverk

'o

SUM:
2,9 mill.kr.
5.164
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Ar 2000-problemene
Ved begynnelsen av 1998 ble det avdekket et betydelig behov for arbeid med år 2000-problemene
innen kraftforsyningen. Fra mars 1998 er dette arbeidet gitt prioritet fram til mars 2000. Dette er et
arbeid som for 1998 ikke var forankret i tildelingsbrev eller interne plandokumenter og som kom i
tillegg til planlagt virksomhet.
Dataproblemer som kan oppstå i forbindelse med årsskiftet 2000 og andre kritiske datoer, kan gi
opphav til alvorlige feiltilstander i kraftforsyningen. Med hjemmel i energiloven er derfor alle kraftselskaper pålagt å sette i gang, eller forsere, arbeidet med å håndtere år 2000-problemene innenfor
eget ansvarsområde. Datasystemer og lokale styringssystemer som er av vital betydning for den
tekniske drift av kraftforsyningssystemet og for sikkerheten ved anleggene og vassdragene, skal
prioriteres. Gjennom spørreundersøkelser, befaringer og revisjoner er det fremkommet en reell
beskrivelse av situasjonen i norsk kraftforsyning. Statnett har fått tildelt særskilt prosjektansvar, og
vil i samarbeid med NVE gjennomføre forberedelsene i henhold til fastsatt fremdriftsplan. Det er
forøvrig jevnlig rapporteringer i egne rutiner om prosjektet.

Bedret kraftforsyningsberedskap
Beredska s- o sikrin stiltak
Driftssentraler og andre kraftforsyningsanlegg under planlegging og bygging eller ombygging er
gjennomgått og klassifisert.
Det er gjennomført kontroller av sikringstiltak og beredskapstiltak og utferdiget pålegg ved 19
kraftverk, sju omformer-/transformatorstasjoner, fem beredskapsrom og ni driftssentraler. Antallet
er noe under planlagt aktivitet grunnet manglende personellressurser.
Det er utarbeidet retningslinjer for sikring av kraftanlegg mot elektromagnetisk puls (EMP).
Retningslinjene som hittil er utarbeidet, er relativt generelle og hentet fra tilgjengelige kilder og
dokumentasjon om EMP-beskyttelse. For å kunne ha størst mulig sikkerhet for at anleggene oppnår
en ressurseffektiv beskyttelse, er det inngått samarbeid med SINTEF og andre aktører innen
kraftforsyningen om et prosjekt for utarbeidelse av detaljerte håndbøker og annen relevant
dokumentasjon. Prosjektet antas sluttført i 1999. Det foreligger for øvrig et forskriftsforslag til
teleloven som omhandler EMP-sikring av alle telekommunikasjonsanlegg, noe som også vil berøre
kraftforsyningens kommunikasjons- og IT-systemer.

Godt utviklet lands om/ attende beredskapsorganisasjon
Sikre kom etent o ovet bemannin .
Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon er blitt sikret tilfredsstillende bemanning ved krigsberedskap gjennom fritaksordningen NVE administrerer. Beredskapspersonellet er sikkerhetsklarert og
autorisert etter gjeldende regler.
Det er gjennomført kriseøvelser, krisehåndteringskurs, innsatslederkurs og kurs for beredskapskoordinatorer for å sette kraftforsyningens ledere og nøkkelpersonell bedre i stand til å lede og
koordinere hjelpeinnsats i forbindelse med skader og større ulykker i kraftanlegg, kraftnett og vassdrag og å være ressurspersoner for å ivareta beredskapsarbeidet. Videre er det gjennomført
konferanser, orienteringsmøter og planleggingsarbeid overfor politi og forsvar i forbindelse med
utvikling og forbedring av metoder og planverk for vakthold og sikring av viktige anlegg
(objektsikring).
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Tilrettele e Beredska sradet or kra t ors nin ens virksomhet
Det er gitt bistand ved gjennomføring av Beredskapsrådet for kraftforsyningens befaringer og
moter. Det er gjennomfort et selvstendig mote, en befaring og et mote gjennomfort i sammenheng
med KBOs landsmøte i november.

kt rehabiliteringsevne og reparasjonsberedskap i kraftforsyningen
Videreutvikle kra t ors nin ens o sam unnets beredska
En arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer fra NVE og sentrale beredskapsorganer har utredet
hvordan utsatte forbrukere kan forbedre sin beredskap mot uforutsette strømutfall. Arbeidet foreligger som NVE Rapport 15 -1998.
Det er utarbeidet informasjonshefte i risiko- og sarbarhetsanalyser (ROS). Det arbeides for økt bruk
av ROS i kraftforsyningen, særlig for implementering av balanserte forebyggende tiltak, og dernest
som grunnlag for beredskapsplaner. Det har utkrystallisert seg et behov for vurdere en helhetlig
revidering av beredskapsregelverket, både i innhold og form. Som basis i dette må et kvalitetssystem, med blant annet revisjons- og internkontrollmodeller, ligge til grunn.
Havarigruppen har gjennomgått og analysert alle større registrerte skader og havarier. Rapport vil
foreligge i første kvartal 1999.

ØVRIG VIRKSOMHET
RESSURSBRUK:
Vare-o t'enestek o
Timeverk

SUM:
129,5 mill.kr
313.914

FORSKNING OG UTVIKLING
NVE har innen FoU et nært samarbeid på programnivå med Norges forskningsråd. Flere av
prosjektene finansieres også i samarbeid med Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFO),
Norges forskningsråd (NFR) og miljoforvatningen (Direktoratet for naturforvaltning og Statens
forurensningstilsyn). Det ble undertegnet en to-årig samarbeidsavtale med Norges geologiske
undersøkelse (NGU) i juni hvor FoU-samarbeid innen grunnvann og grunnvarme står meget
sentralt.
NVEs kompetanse benyttes i en rekke av programmene til Det internasjonale energibyrå (IEA).
Innen vannkraftprogrammet har direktoratet den nasjonale representanten, formannsvervet innen
delprogram Miljø og ansvaret for den nasjonale koordineringen innen hele programmet.NVE har
lederfunksjonen og sekretariat for Norsk hydrologiråd, er rådets representant i det nordiske samarbeidet (KOHYNO)og representerer Norge i UNESCOs hydrologiforum.
Ressurser
I 1998 er forbrukt 13,88 mill. kr. over kap. 1830.21. Fra 1997 ble overført 4,31 mill. kr. Til 1999
overføres 4,43 mill. kr. som er midler juridisk bundet opp i inngåtte kontrakter for 1998.
Til å forestå FoU-koordineringen (programadministrasjonen av HYDRA, programledelsen av Vassdragsmiljø, drift av Forsk.-ref. prosjektet, IEA-vannkraftprogrammet, Nettverksprosjektet, sekretariatsfunksjonen av Hydrologirådet, sluttrapportering av Etterundersøkelsesprogrammet og
generell FoU-koordinering m.v. er medgått 9918 t. Til administrasjon, ledelse, kompetanseoppbygg-
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ing m. v. er medgått vel 8 2/3 årsverk.

Sluttra orterin
I 1998 ble Etterundersøkelsesprogrammet sluttrapportert. Det faglige arbeid ble utført i perioden
1996-1998 med hovedtyngden i vassdragene; Aurlands-, Eksingedals- og Skjomenvassdragene samt
i Dokka, Jostedola, og Orkla. I alt foreligger 165 ulike publikasjoner fra programmet og sju
seminarer/konferanser ble avviklet. I alt 27 instanser hadde ansvar for gjennomføringen av
prosjektene. Totalt ble bevilget 18 mill. kr. til programmet. Kompetansen er blitt betraktelig hevt
innen forvaltningen og forskningssektoren når det gjelder vassdragsinngreps virkninger for ulike
miljøforhold som vegetasjon, bunndyr, fisk, ornitologi, geofag, hydrologi, friluftsliv og kulturlandskap.
"Nettverksprosjektet" ble avsluttet i 1998, og her ble foreslått at NVE bør etablere en langsiktig
museumsordning og ta initiativ til en landsverneplan for kulturminner for å ivareta sitt sektoransvar. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med relevante museer, Riksantikvaren og Norsk
museumsutvikling.
Den populærfaglige publikasjonen "Jostedalen - natur og vannkraft" fra 1991 ble oppdatert og utgitt
på engelsk og tysk. Breenes fremrykking fra midten av 90-tallet og frem til nå (ikke hendt siden
1750-årene) er omtalt. Dette var et samarbeidsprosjekt med Statkraft og Universitetet i Bergen.
En rekke mindre prosjekter innen energisektoren ble sluttrapportert. Spesielt kan nevnes veileder for
vindkraft for å lette utarbeidelse av konsesjonsøknader innen feltet, rapporter innen inntektsregulering av nettmonopolene og ulike klimafaktorer betydning for driftskostnader av kraftnettet for å
bedre kontrollfunksjonen for regulator.

Pa aende aktiviteter
Fagarbeidet ble avsluttet innen HYDRA-programmet med unntak av utvikling av vassdragsmodell
(som er planlagt avsluttet august 1999). Resultatene fra dette vil først foreligge gjennom rapporteringen som foregår i 1999. Foruten utgivelsen av årsrapporten for 1997 ble det utgitt 13 faglige
publikasjoner i Notat-serien fra prosjektene. Denne serien publiserer det faglige grunnlagsmaterialet
fra HYDRA og er rettet mot forskningssektoren. Resultatrapporteringen til forvaltningen m.v. foretas gjennom RAPPORT-serien og programmets populærfaglige sluttrapport.
Vassdragsmiljø-programmet er videreført, og de 21 prosjektene er inne i en mellomfase og er under
arbeid. Programmet ga ut egen årsrapport for 1997. Prosjektene er gruppert under delområdene
naturgrunnlag, analyse av inngrep i vassdrag og opplevelse og vassdragsmiljø.
Direktoratet deltar med midler (vel 1 mill.kr.) og kompetanse innen programmene EFFEKT,
NYTEK og SAMRAM og grunnleggende energiforskningsprogram som alle gjennommfores i regi
av Forskningsrådet. Denne deltakelsen gir NVE verdifull informasjon og kunnskap om sentrale
problemstillinger forbundet med vår virksomhet og er derfor et nødvendig supplement til egen
initiert FoU.
Innen hydrologi utfører NVE selv også FoU og har per i dag fem rene forskerstillinger. I 1998 ble
det arbeidet med 45 FoU-prosjekter. Foruten eksterne programmer i regi av bl.a. EU, Forskningsrådet og EnFO, er det utført prosjektarbeid innen NVEs egne programmer; Vassdragsmiljø,
HYDRA og Forskref. Det faglige samarbeidet med universitetene og NLH er videreført gjennom
konkret prosjektarbeid.
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To dr.grads-arbeider inngår i den hydrologiske FoU-aktiviteten. Det ene arbeidet omhandler utvikling av en distribuert hydrologisk modell og er et bidrag bade til det internasjonale programmet
Northern Hemisphere Climate Processes Land Surface Experiment (NOPEX) og til prosjektet "Ny
generasjon hydrologiske modeller" i regi av Norges forskningsråd. Det andre arbeidet omhandler
utvikling av en statistisk definisjon og statistisk modellering av hydro-meteorologisk tørke og inngår i EUs miljø og klimaprogram Assessment of the Regional Impacts of Droughts in Europe
(ARIDE). Arbeidene videreføres i 1999.
Innenfor HYDRA-programmet har NVE selv bidratt sterkt i det faglige arbeidet både innen hydrologi, vassdragsteknikk, miljøforhold og modellutvikling. Innenfor Vassdragsmiljø er det bl.a.
arbeidet med metodeutvikling for konstruksjon av vannbalansekart, bremåling, ny metodikk for
sedimentmåling og transport av forurenset vann i umettet sone. I EFFEKT-programmet er det bidratt med miljøhydrologiske undersøkelser i Tokkeprosjektet, hvor NVE også har prosjektledelsen
og ansvaret for erosjonsanalysene. I sluttrapporten for "Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen"
er våre miljøhydrologiske resultater og konklusjoner brukt aktivt i prosjektets anbefalinger om å
oppnå bedre livvsvilkår for laksen. I samarbeid med NGU og med bl.a. data fra HYDRA er det
arbeidet med pilotprosjekter for å nyttiggjøre varme fra undergrunnen til oppvarming av bygninger
m.v.
I tilknytning til vassdragsreguleringer arbeides det med prosjekter innen glasiologi, is, vanntemperatur, hydrometri, erosjon- og bunntransport. I sluttrapporten fra "Etterundersøkelsesprogrammet"
som utkom i 1998, inngår resultatene fra flere aktuelle vassdrag.
Innen hydrometri, har NVE arbeidet med å forbedre metoden for vannføringsmåling. Det er også
utført prosjekter og undersøkelser med formål å bedre kunnskapene om grunn- og markvann. Utvikling av målemetodikk og instrumentering er andre viktige elementer. Erfaringene har nytteverdi
for modellutvikling sett i relasjon til forvaltningen av den nye loven om vannressurser og grunnvann. I tillegg er vannet under bakken en del av hydrologien, og dermed en del av NVEs forvaltningsansvar innenfor vannressurser (jfr. Romeriksporten).

INTERNASJONALT BISTANDSARBEID
NORAD har behov for faglige råd vedrørende prosjekter knyttet til energi- og vannforvaltning.
NVE er blitt bedt om å bistå i dette. NVEs støtte er nyttig for NORAD siden NVE er et forvaltningsorgan uten profitthensyn og er samtidig det fremste norske fagorganet på området. NVE legger
også vekt på å opprettholde og utvikle energi- og vannfaglig ekspertise igjennom sitt bistandsarbeid.
Direktoratets arbeid er regulert igjennom en samarbeidsavtale med NORAD. Avtalen forutsetter at
NVE skal ha dekket sine kostnader ved virksomheten som faller innenfor avtalen.
Arbeidet i 1998 var dels direkte mot NORAD (ca 2,9 årsverk) og dels rettet inn mot institusjonsavtaler med departementer og direktorater i U-land.
Arbeidsoppgaver direkte ovenfor NORAD var i 1998 i stor grad faglig rådgiving i forbindelse med
initiering og oppfølging av prosjekter i U-land. En del av dette arbeidet var assistanse til mottakerland for kvalitetssikring av prosjektdokumenter og konsekvensanalyser for nye prosjektet.
I 1998 ble NVE også bedt om å tilrettelegge fem ulike bistandsprosjekter for konkurranse blant
relevante firmaer. Dette skjedde i nært samarbeid med mottaker. Arbeidet omfattet utarbeidelse av
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arbeidsbeskrivelse (Terms of Reference) og invitasjonsbrev samt 2 forest@evaluering av tilbud og
gjennomføre kontraktsforhandlinger. Kontraktsverdien for disse oppdragene var ca 75 mill.kr.
NVEs innsats på dette området bidro til at disse arbeidene ble rimeligere uten at det gikk ut over
kvaliteten.
Direkteoppdrag for NORAD omfattet i 1998 også arrangement av faglige konferanser, fagspesiell
input og noe direkte assistanse til mottakere i U-land hvor det ikke foreligger en formell institusjonsavtale.
NVEs arbeid igjennom institusjonsavtaler omfattet totalt ca 7,2 årsverk i 1998. 2,3 årsverk av dette
ble utført av NVE rådgivere som var utestasjonert i mottakerlandet. NVE hadde 12 slike avtaler i
1998. Totalbudsjettet for disse avtalene var ca 65 mill.kr.
NVEs innsats innenfor disse avtalene er rettet mot utbygging til energisystemer og støtte til vannforvaltning. Utarbeidelse av hensiktsmessig lovverk og administrativ oppbygging av relevante
institusjonene i mottakerlendene står sentralt. Noen av institusjonsavtalene omfatter også faglig
input innenfor begrensede områder.
I løpet av 1998 var NVE tungt inne vedrørende forvaltningsoppbygging i land som Palestina,
Namibia, og Etiopia. I disse landene var det også utestasjonert NVE rådgivere i hele eller deler av
1998.
Lovarbeidet i U-land skal sikre landets interesser vedrørende vannkraftressursene og samtidig
stimulere til investeringer og bærekraftig utvikling. NVE bidrar på dette området i en rekke land og
norsk erfaring over mange år kommer også U-land til gode. I 1998 arbeidet NVE på lovgivningsarbeidet særlig i Laos, Namibia, Uganda og Etiopia.
ANLEGGSVIRKSOMHETEN

VED NVEs REGIONKONTOR

1998 har vært preget av et presset og høyt priset entreprenørmarked, og regionkontorenes anleggsenheter har bevisst holdt anleggskostnadene nede. Totalomsetningen i 1998 var på 34,441 mill kr
hvorav 28,985 mill var for NVE og 4,941 mill for eksterne oppdragsgivere og 0,515 mill kr er
leieinntekter. NVE Anlegg har i 1998 oppnådd er resultat (årsoverskudd) på 1,912 mill kr som er
over budsjettert og anses som tilfredsstillende. På bakgrunn av innføring av nytt økonomissystem
har oppfølgingen av prosjekt- og objektregnskap ikke vært helt tilfresstillende i overgangsfasen.
Oppdragene for forvaltningen består av mange enkeltoppdrag. Oppdragene har hatt reltativt stor
geografisk spredning. Driften for NVE i Nord-Norge har hovedsakelig vært oppdrag tilknyttet
flommen i 1997, men endel oppdrag på ordinær flomsikring er også utført. Tilbakemeldinger fra
NVE og andre om kvaliteten på arbeidet er god. Eksterne oppdrag er utført etter forespørsel fra
eksterne som spesielt ber oss om å utføre oppdragene
Arbeidet med å effektivisere driften er i gang. Et ledd i dette er tidsstudier av maskinarbeidet som
blir utført. Dette for å kunne prise tilbud mer riktig.
Ensartede regler for anbudsbehandling er etablert gjennom arbeidet med ny instruks for
økonomiforvaltningen, gjeldende fra 1.10.98.
Detaljerte rutinebeskrivelser (områdebeskrivelser) for Resultatenhetenes regnskapsføring i Agresso
er ikke ferdig utarbeidet. Dette vil bli utarbeidet som del av områdebeskrivelsene for hele økonomi-
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forvaltningen i NVE, og forutsettes ferdigstilt i 2. halvdel av 1999.

TILSKUDDSFORVALTNING
Generelt:
Forvaltningen av NVEs tilskuddsordninger (70-poster) har vært gjennomgått i lys av nytt økonomireglement, i forbindelse med utarbeidelse av ny økonomiistruks gjeldende fra 1.10.98. I instruksen
er tilskuddsordningene beskrevet under hvert sitt punkt.
To av NVEs fire tilskuddsordninger ble vedtatt avviklet i forbindelse med statsbudsjettet for 1999.
Det var refusjon av dokumentavgift og tilskudd til investering i ledningsnettet. Utbetalinger rundt
disse ordningene vil imidlertid fortsette også i 1999, i h.h.t. etablerte rutiner.
De to gjenværende ordninger, tilskudd til sikringstiltak og introduksjon av ny energiteknologi og
bioenergi, og spesielt den siste som er gitt en betydelig bevilgningsøkning for 1999, vil bli gitt en
grundigere gjennomgang i forbindelse med revisjon av instruksen.
Når det gjelder enøk-tilskuddene vil det også bli prioritert å få etablert et verktøy i Agresso for
oppfølging av tilskuddene. En tenker seg her å benytte avtalemodulen i Agresso.
1) TILSKUDD TIL INVESTERING I LEDNINGSNETT

Totalt ble det innenfor rammen av bevilgningsfullmakten for 1998 og overførte fullmakter for 1997
fordelt 21,3 mill.kr. til everkene og uforsynte husstander inklusiv 8,0 mill.kr. til Rødøy-Lurøy
Kraftverk for investering i et vindkraftverk på Selvær for bl.a. å bedre leveringssikkerheten til
Træna kommune. Fullmaktene ble i 1998 overskredet med 1,8 mill.kr. på grunn av at OED i brev
av 26.06.98 inndro 3,0 mill.kr. av bevilgningen etter at tilsagn var gitt. Det er gitt støtte til ni
prosjekter og til like mange everk. To everk fikk avslag på sine søknader.
Som tilskudd til planleggings- og utredningstiltak i forbindelse med planer om å ta i bruk ny
teknologi i vanskeligstilte forsyningsområder er det gitt 0, 14 mill.kr.
0,5 mill.kr ble gitt som investeringstilskudd til lokale elforsyningsanlegg som ikke er tilknyttet det
lokale nettet. Beløpet omfatter også tilsagn til enkelte husstander som på halvårsbasis er bosatt i et
uforsynt område og som oppfyller kravene til stønad. Dette gjelder i hovedsak husstander tilknyttet
reindriftsnæringen og turistnæringen. Husholdninger som er avhengig av lokale elforsyningsanlegg,
har normalt en dyrere elforsyning enn ordinære husholdninger. For å redusere denne merkostnaden
er det gitt 0,5 mill.kr i driftstilskudd til denne gruppen.
OED ba NVE om å foreta en generell gjennomgang av stønadsordningens regelverk innen I.juli
1998. NVE nedsatte i samråd med departementet en gruppe for å vurdere ordningens oppfølgingskriterier, rapporteringsrutiner, tildelingsregler og fremtidige evalueringer. Gruppens arbeid ble
avsluttet 30.06.1998 og en rapport ble oversendt til OED med forslag til ny stønadsordning.
2) REFUSJON AV DOKUMENTAVGIFT

Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 1999 at ordningen med refusjon av
dokumentavgift avvikles fra og med 1999. I den forbindelse ble det sendt brev til alle de selskaper
som ikke har benyttet innvilget tilsagn fullt ut. I brevet ble det presisert at tilsagn gitt i 1998 eller
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tidligere må være benyttet innen 31.12.1999. Selskapene skulle innen 04.12.1998 bekrefte om det
var aktuelt å benytte tilsagnet i 1998 eller 1999, og om mulig angi totalt beløp det fortsatt er aktuelt
å få refundert.
Det ble i 1998 utbetalt i underkant av 60 mill.kr. Tilsagn gitt i årene 1996-1997, med restutbetaling
som det er bekreftet at det vil komme krav på, er på i alt kr. 49 217 394,-. Resterende beløp på
tilsagn gitt i 1998 er kr. 451 455 602,-. Totalt til utbetaling i 1999 blir dermed kr. 500 672 996,-.
3) INTRODUKSJON A V NY ENERGITEKNOLOGI OG BIOENERGI

Investeringsstøtte
Bioenergisatsningen i 1997 ble videreført og utvidet i 1998, med noen justeringer ut fra erfaringene
i 1997. Støtteordningen ble i 1998 definert som en støtteordning til investeringer i varmeanlegg som
benytter fornybare energikilder, herunder bioenergi, varmepumper, solenergi og annet, eller
spillvarme uansett opphavskilde.
Søknadsfristen i 1998 var 20 mars, og NVE mottok 122 søknader om støtte. Total investeringsramme for alle prosjektene var omlag 1478 mill.kr., og det omsokte belop var ca 289 mill.kr. Alle
søknadene ble i sin helhet behandlet av NVE (uten bruk av operatører) og var ferdigbehandlet
medio juni 1998.
Mange av prosjektene strekker seg over flere år, og enkelte prosjekter har fått støtte både i 1997 og i
1998. NVE arbeider derfor med en akkumulert oversikt for resultatene av varmeanleggsordningen
fra og med 1997. I det følgende er derfor de antatte resultater med hensyn på antallet støttede
prosjekter, støttebeløp og beregnede resulterende energimengder gjengitt som akkumulerte verdier
for 1997 og 1998.
Tilsagn om støtte er i 1997 og 1998 gitt fra NVE til 73 prosjekter innen bioenergi, 11 varmepumpeprosjekter, (se eget avsnitt om varmepumpeaktiviteter) og åtte spillvarmeprosjekter. Det er også gitt
støtte til ni forprosjekter (alle i 1997).
Samlet stottebel% i 1997o 1998 fordeler se som folger:
Bioener i
96.805.800 kr.
Varme um er
5.943.000 kr.
S illvarme
21.070.000 kr.
Fo ros 'ekter
1.060.000 kr.
SUM
124.878.800 kr
Dersom alle de prosjektene som ble støttet i 1997 og 1998 gjennomføres i omfang som omsøkt, vil
dette fore til folgende utnyttelse/besparelse':
Forventede resultater:
• Bioenergi, produksjon av foredlet bioenergi, pellets/briketter
225 GWh/år
• Bioenergi, sluttbruk av bioenergi (med noe overlapp med
produksjon, dvs. støtte er gitt både produsent og avtaker)
365 GWh/år
• Varmepumper netto energibesparelse
7 GWh/år
• Spillvarmeutnyttelse
355 GWh/år,
(forutsattat de konsesjonspliktige
anleggenefår konsesjon).
1

De angitte tallene er korrigert for de prosjektene som definitivt ikke blir gjennomført. Derimot er
det ikke korrigert for prosjekter hvor endelig investeringsbeslutning enda ikke er tatt. Disse tallene
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må derfor betraktes som øvre estimater. NVE arbeider nå aktivt med oppdateringfor alle
prosjekter, og tar sikte pa a ha en mer komplett oversikt innen søknadsfristen for 1999, som er 19
mars.
Mange av prosjektene har lang varighet, og en del arbeid trenges etter at tilsagn om støtte er gitt for
å avklare finansiering. Det vil derfor ennå ta noe tid før flesteparten av prosjektene er ferdigstilt. P.t.
er ni støttede bioenergiprosjekter, fire forprosjekter og ett varmepumpeprosjekt ferdige.
Det er gitt støtte til forskjellige organisasjoner for å drive informasjonsarbeid og opplæring innen
bioenergi spesielt og vannbåren varme generelt. Ulike prosjekter innen standardisering, dokumentasjon og utvikling innen bioenergi er gjennomført.

Vindkraft
5 mill. kr. er gitt i støtte til ett vindkraftprosjekt på Lindesnes. Anlegget stod ferdig i august,
installert effekt 5 * 750 kW, med forventet årsproduksjon 11 GWh/år. Vindkraftanlegget i regi av
NTE på Hundhammarfjellet i Nord-Trøndelag fikk 2,4 mill. kr. i støtte i 1997.
Støtte er gitt til planprosjekter i både kommunal og fylkeskommunal regi, for henholdsvis Smøla og
Rogaland. Disse prosjektene er ennå ikke sluttført. Videre arbeides det med vindressurskartlegging
ved bruk av numerisk strømningsberegninger. Dette er et prosjekt i tre faser, hvor NYTEK støtter
fase 2 og NVE har gitt støtte til fase 1 og 3. Resultatene fra fase 1 og 2 er vurdert av IFE og DNMI,
og svarer tilsynelatende ikke til forventningene. Det arbeides nå med revurdering av videreføringen
av prosjektet, som vil strekke seg utover året.
NVE har støttet SINTEF ENERGI med to prosjekter som gjelder henholdsvis forprosjekt for
etablering av kompetansesenter for vindkraft, og standardiseringsarbeid for elkvalitet og vindmøller,
som forarbeid for CEN-standard. Støtte er også gitt til et FoU-prosjekt som skal undersøke vindkraftens påvirkning på reinsdyr, noe som i mange tilfeller er et stridstema i de nordlige fylkene der
hvor vindkraftplaner vurderes. Prosjektet inkluderer fullskala forsøk som skal gjennomføres på
Vikna. NVE har deltatt i IEAs vindenergikomite, hvor ett møte er avholdt i 1998.

Solenergi
Støtte ble gitt til solenergiforeningen for utvikling av strategi for introduksjon av solenergi i Norge.
Det er også bevilget støtte til etablering og oppstartsdrift i to år for solenergiforeningen. Støtte er
gitt til Trøndersol og Solis, som begge er prosjekter som omhandler solenergiundervisning for hhv.
lærere og elever. NVE har deltatt som forelesere på to av i alt tre seminarer i Trøndersolprosjektet.
Varmepumper
Varmeanleggsordningen inkluderte støtte til varmepumper i 1998, der det ble avsatt 5 mill. kr. til
varmepumpeprosjekter. NVE mottok søknader for snaut 24.5 mill. kr. Det ble bevilget fra NVE
nesten 6 mill. kr. til 12 prosjekter.
I tillegg er det gitt bevilgning på om lag 4 mill kr. til:
• SINTEF: Deltakelse i IEA Heat pump-program, rådgivningstjeneste VP samt utarbeidelse av
temahefter
• NOV AP: Driftsstøtte, utarbeidelse av sertifiseringsordning samt utarbeidelse av
beregningsprogram i samarbeid med SINTEF
• Noen enkeltprosjekter innen operatørområdene
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Til aktiviteter i tilknytning til nye fornybare energikilder har det gatt med om lag tre arsverk.
4) SIKRINGSTIL TAK
Det er gitt tilskudd til anskaffelse av reservemateriell for 1, 15 mill.kr. og utbetalt tilskudd for
sikringstiltak for 1,35 mill.kr. Reservemateriell som det ble søkt om midler til, hadde en total
kostnadsramme på ca. 6, 1 mill.kr. Det ble søkt om tilskuddsmidler til fysiske sikringstiltak som
hadde en total kostnadsramme på ca. 4,9 mill.kr.

ANDRE INNSATSOMRÅDER
A) ENDRINGER AV ØKONOMIFORVALTNINGEN SOM FØLGE AVNYTT
ØKONOMIREGLEMENT

Følgende tilpasninger (på hovedområder) til økonomireglementet er nå på plass i NVE:
• Nytt økonomisystem, Agresso med hovedbok, reskontrofunksjonalitet og elektronisk utbetaling
(Datadialog).
• Kontofører er valgt (Postbanken).
• Konsernkontotilknytning er etablert.
• Utbetalingsadministrasjon for lønn (Arild).
• Faktureringssystem direkte knyttet opp mot kundereskontroen (time-/prosjektmodulen i
Agresso ).(Bruk av ordre-/faktureringsmodulen til resterende del av faktureringen i 1999).
• Utarbeidet ny økonomiinstruks, bl.a. med beskrivelse av tilskuddsordningene i NVE
(Områdebeskrivelser utarbeides i 1999).

BJINFORMASJON
Prioriteringene for NVEs informasjonsvirksomhet i 1998 har vært:
1. Vise resultater av NVEs virksomhet, særlig på satsningsområdene
2. Utvikle og gjennomføre en kommunikasjonspolitikk for etaten
3. Ny publikasjonsordning og grafisk profil
4. Videreutvikle Internett som informasjonskanal
5. Bedre interninformasjon
Antall pressutspill har økt i 1998, men fortsatt er direktoratet for lite aktiv med a ga ut i mediene
med egne saker. Det gjelder også NVEs regionvirksomhet. Publikasjonsvirksomheten ligger omtrent på samme nivå som tidligere, mens foredragsvirksomheten øker. Antall orienteringer om
NVEs virksomhet for utenlandske delegasjoner ligger fortsatt på et høyt nivå. NVEs tjenester på
Internett er blitt videre utbygd og benyttes nå som en av de viktigste kanaler for informasjon til
omverdenen. Bruken av tjenesten viser sterk vekst.
NVE har utviklet en kommunkasjonspolitikk. Politikken bygger på den statlige kommunikasjonspolitikken og inneholder mål, prinsipper og retningslinjer for informasjonsarbeidet. Den er laget
med medvirkning fra alle avdelinger og vil inngå som tema i alle introduksjonskurs for nyansatte og
alle informasjonsfaglige kurs for øvrig. Med utgangspunkt i dette er det gjennomført mediekurs for
lederne i NVE. Med dette har direktoratet fått en felles plattform for informasjonsarbeidet og skal
bidra til at direktoratet opptrer mer samlet og enhetlig utad.
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En elektronisk informasjonstjeneste pa intranett ble innfort fra april 1998. Tjenesten gir NVEansatte tilgang til all vesentlig informasjon som gjelder personalforhold, administrative
retningslinjer og rutiner, fellestjenester osv. I tillegg er det opprettet en elektronisk nyhetstjeneste,
Kilden; som oppdateres daglig. NVEs ansatte holdes på denne måten løpende orientert om viktige
saker som skjer i direktoratet. Tiltaket er et ledd i oppfølgingen av NVEs kommunikasjonspolitikk.
Det er utarbeidet en enhetlig grafisk profil for direktoratet som ble innført i forbindelse med
navneendringer 01.10.1998. Samtidig ble det foretatt en omlegging av produksjonen av trykksaker.
Dette har gitt direktoratet bedre kvalitetstyring og muligheter for spare kostnader gjennom
rasjonalisering av framstilling og mindre bruk av eksterne grafiske tjenester. I tilknytning til det nye
systemet skal det etableres en ordning med salg av trykksaker.

a

Det er i 1998 lagt ut hydrologisk fakta- og faginformasjon på NVEs hjemmesider på Internett. Søk i
databaser, temaartikler, referanser, opplysninger om tjenester og produkter, flomvarsler, oppdaterte
opplysninger om snø og breer samt vannføring for utvalgte stasjoner er noen eksempler. Sidene har
gode besøkstall og eksempelvis benyttes informasjonen om vannføring i stort omfang av kraftomsetningsbransjen og allmenhet, bla innen fiske- og friluftsaktiviteter.
Både for å spre egne FOU-resultater, skaffe nye kontakter og markedsføre NVE, har direktoratet
deltatt med foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser i tillegg til å publisere artikler og
di verse rapporter.
Et museumsfaglig samarbeid med Norsk Bremuseum er i planleggingsfasen. NVE har ellers bidratt
med fagstoff til undervisning og feltarbeid i skolenes Vannprogram innen miljølære.

CJ STANDARDISERING
For å oppnå bedre kvalitet på analysene og få større tyngde i markedsføringen av NVEs sedimentlaboratorium, arbeides det med akkreditering av laboratoriet. Pga skifte av laboratorieleder har
arbeidet i 1998 hatt noe lavere framdrift enn forventet, men skriftlige prosedyrer for administrative
rutiner og for analyse- og instrumentarbeidet samt første utkast til kvalitetshåndbok ble ferdigstilt.
Som et ledd i kvalitetssikringen av de hydrologiske målingene er Hydra II utvidet med noen nye
administrative systemer for bla oppfølging av måleutstyrs plassering, feilsituasjoner m.m.
NVE har ellers deltatt i N AS sin arbeidsgruppe for utarbeiding av ny "Standard for feltarbeid". Denne
ble etablert som Norsk standard av NAS i 1998.
DJ ARBEID I FORBINDELSE MED KRAFTVERKSBESKATNINGEN

Arbeidet med beregning av gjenanskaffelsesverdier for kraftverk ble avsluttet i løpet av 1. halvår 1998.
Den totale verdien per 01.01.97 er beregnet til 197 milliarder kroner, tilsvarende en årskostnad på ca.
15 øre/kWh basert på en middelproduksjon på 113 TWh. Verdien fordeles med 51 % på dammer og
øvrige reguleringsanlegg, 45 % på kraftstasjoner (bygninger og tekniske installasjoner) og 4 % på
adkomstanlegg. Totalt er det beregnet gjenanskaffelsesverdier for 900 beregningsobjekter (kraftverk
og reguleringsanlegg). Totalt ressursforbruk internt i NVE til disse oppgavene i perioden 1994-98 er
anslått til nærmere 13.000 timer.
Finansdepartementet har nå anmodet NVE om faglig bistand i forbindelse med behandlingen av
klager over fastsatte gjenanskaffelsesverdier. Anmodningen har fått sin tilslutning fra Oed under
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forutsetning av at eventuell nødvendige tilleggsressurser stilles til disposisjon. Det ble på dette
grunnlag mot slutten av 1998 innledet et samarbeid mellom NVE og aktuelle likningsmyndigheter
for gjennomføringen av denne bistanden.
E)

ANDRE ADMINISTRATIVE FORHOLD

Generelt om NVEs bemannin s-o ressurssituas 'on
Antall tilsatte i NVE har økt en del de siste årene, særlig innenfor arbeidsområdene vassdragsforvaltning, konsesjonsbehandling, hydrologi og flomforebyggende tiltak. Også på andre viktige
områder har arbeidsmengden og arbeidspresset økt betydelig, uten at ressurssituasjonen og driftsbudsjettet er blitt styrket tilsvarende. Situasjonen blir i tillegg vanskeliggjort av at vi arbeider innenfor sårbare og konkurranseutsatte områder i arbeidsmarkedet. Totalt har det vært 87 stillingsutlysninger i NVE i 1998, alt vesentlig ved hovedkontoret i Oslo. Brutto tum-over beregnet for hele
NVE i 1998 var på 21 %, mens tilsvarende tall for 1997 var ca. 18%. En slik personalomsetning
medfører en betydelig økning i rekrutterings- og opplæringskostnader og er en sterkt medvirkende
faktor til høyt arbeidspress på de mange konkurranseutsatte fagområder i NVE, men også innen
administrasjonen. Bestrebelsene for å rekruttere og beholde nokkelpersonnel krever en stadig mer
offensiv rekrutterings- og lønnspolitikk.
I løpet av 1998 -- ved overgangen til 1999 -- har NVE satt spesiell fokus på satsingsområder som
konsesjonsbehandling, monopolkontroll, enøk og nye fornybare energikilder samt ny vannressurslov. Omfanget av saker, nye omfattende oppgaver, utredninger og FoU-virksomhet har klart indikert
behovet for en personellmessig styrking av NVE. Budsjettet for inneværende termin er blitt noe
styrket, men den anstrengte bemanningssituasjonen som har vært i 1998 og som ser ut til a fortsette
i 1999, gir klare begrensninger mht a opprettholde en stab med kompetente, dyktige medarbeidere
for a mote alle nye utfordringer. Konsekvensene for direktoratet kan allerede på kort sikt føre til en
situasjon med redusert arbeidstempo og kvalitet på oppgaveutførelse og tjenesteyting. Med dette
som hovedbegrunnelse, ønsker NVE å fremme forslag til Revidert nasjonalbudsjett i 1999 for å
styrke ressurssiden innen de ovennevnte prioriterte satsingsområder.
Ut fra ovenstående har NVE tatt opp forholdet vedr. driftsbudsjettet (01-posten) med OED og
forsøkt å gi mulige forklaringer på den situasjon som har oppstått. Handlingsfrihet til mulige
omprioriteringer innen driftsbudsjettet er for tiden sterkt redusert, da lønns- og personalutgifter
utgjor en stadig storre andel av bevilget belop.
S esielle aktiviteter/tiltak

Innføringen av Windows NT og Office 97-pakken ble ferdigstilt i begynnelsen av 1998 og medførte
bl.a. store behov for å heve brukernes kompetansenivå og sikre bedre driftsrutiner. Det har derfor i
løpet av året vært fokusert på utfordringer innen informasjon, opplæring og brukerstøtte for å få best
mulig utnyttelse av investeringene på IT-siden.
Innføringen av Doculive arkiv- og saksbehandlingssystem har gitt svært positive resultater, både i
det interne arkivfaglige miljøet med aktiv deltakelse fra fagavdelingene og i forhold til eksterne
brukere som har gitt uttrykk for rask respons fra etaten på henvendelser.
Når det gjelder juridisk rådgivning og kvalitetssikring av NVEs fagsaker, har en del mer ad hocpregede aktiviteter lagt beslag på ressurser, heriblant arbeidet med forskrifter til energiloven, nye
damforskrifter, internasjonale oppdrag vedr. institusjonsbygging og lovrådgivning, omorganiseringssaker i tilknytning til bortfall av refusjonsordningen for dokumentavgift, m.m. I 1999 vil
ytterligere arbeid med ny vannressurslov, styrket innsats innen konsesjonsbehandling, samt styrket
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monopolkontroll - oke presset på juridisk saksbehandling og behovet for ekstra ressursinnsats.
Ny husleieordning, vedtatt av Stortinget, har i mange henseender forverret etatens mulighet til
effektivt å drifte og vedlikeholde eiendommen ut fra løpende behov. Mer tungrodde samarbeidsrutiner og stor gjennomtrekk av ansvarshavende personer i Statsbygg, samt manglende kompensasjon for kontraktsfestet husleieregulering, har hittil gitt et entydig negativt totalinntrykk av
ordningen.

ORGANISASJONSTILP ASNING
På grunnlag av innstillingen fra et internt, partssammensatt utvalg besluttet NVEs ledelse å etablere
en egen regionstab, direkte underlagt vassdrags- og energidirektøren, med virkning fra 1. november
1998. Leder av regionstab rapporterer direkte til VED - tilsvarende de øvrige avdelingsledere i
etaten- og er linjeleder for regionstab og for regionsjefene. Regionstaben er ansvarlig for overordnet
planlegging, budsjettering og ressursallokering for en samlet regiontjeneste, samt nod vendig koordinering og samarbeid med fagavdelingene i NVE.

FOND
NVE har hatt to møter med OED vedr. forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet, og oppkobling av
dette til konsernkontoen. NVE vil arbeide videre med dette de nærmeste måneder, med sikte på
opprettelse av egen oppgjørskonto i Norges Bank tilknyttet egen arbeidskonto i Postbanken for
håndtering av konsesjonsavgifter til staten, og tilrettelegging for bruk av Agresso til registrering av
konsesjonsavgifter som skal fordeles til kommunene.

MÅL- OG RESULTATSTYRING
Gjennom NVEs interne målstyringsprosjekt, og i samarbeid med OED, har det blitt utarbeidet en
målstruktur som er gjennomløpende for strategi- og virksomhetsplan samt budsjett. Videre har vi
fått laget en entydig sammenheng mellom regnskap og målstruktur. Årsrapporten 1998 er imidlertid
utarbeidet iht den målstrukturen som ble nyttet i 1997, i tråd med tildelingsbrevet for 1997. Når det
gjelder målstyringsprosjektet i samarbeid med OED, gjenstår det i denne omgang et oppsummerende og avsluttende møte med departementet. For øvrig er NVE i tett dialog med Posten SOS vedr.
utvikling av et EDB-verktøy for arbeidet med budsjett og virksomhetsplan.

Oslo, 31.desember 1998
04. mars 1999
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