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Sammendrag:
Planen er også en rapport fra arbeidet med
delprosjektet 'Oversikt og orden i NVEs
historiske materiale' innenfor 'Prosjekt
museumsordning. Planen skal være et
styringsdokument for videre arbeid med
NVEs historiske materiale og en oversikt
over arbeidet som er gjort siden september
1998. Den angir anbefalinger for det videre
arbeidet.

Emneord:
Historie, innsamling, bevaring, arkiv

Definisjoner
Arkiv —Dokumenter laget av, eller
kommet inn til, en enkelt
arkivskaper og samlet som et
resultat av dennes virksomhet.

Arkivskaper —Institusjon,
organisasjon, myndighet eller
annen administrativ enhet,
driftsenhet, person eller fellesskap
av fiere personer som lager eller
har laget et arkiv.

Serier —Del av arkiv, inndelt og
ordnet etter innbyrdes felles
prinsipp som for eksempel registre,
kopibøker, journaler, sakarkiv,
ulike utskilte arkivdeler.

Utskilte arkivdeler —Arkivdeler
som av sikkerhetsmessige ogleller
fysiske grunner har vært skilt ut av
arkivet og som må fortsette å være
utskilt som for eksempel hemmelig
arkiv, fotografisk materiale, kart,
tegninger og egenproduserte
trykksaker.
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Kapittel I. Innledning

Kapittel 1

Innledning
Bakgrunn
'Oversikt og orden i NVEs historiske materiale'
har vært et delprosjekt i "Prosjekt museumsordning 1999-2002".
Delprosjektet har vært et tett samarbeid mellom
to seksjoner i NVE —seksjon for fellestjenester
og seksjon for forskning og utvikling. Disse
begynte i 1998 å samarbeide om et delprosjekt i
forhold til 'Prosjekt nettverk'-- videreført i
'Prosjekt museumsordning' og en stilling ble øremerket arbeidet med å få "orden i eget hus",
siden dette er en forutsetning for å arbeide videre
med tilgjengeliggjøring og formidling. 1tillegg er
alle offentlige organer selvsagt forpliktet til å ta
vare på sitt arkivmateriale.

år utarbeide en virksomhetsplan (aktivitetsplan)
basert på en målsetting og 5-årsplan. De enkelte
aktivitetene skulle defineres som egne delprosjekter. Styringsgruppen for prosjektet sluttet seg
til handlingsplanen og direktørmøtet var positive
til å utvikle arkivet i henhold til handlingsplanen
(se møtereferat —DM 9/96, sak 53/96). Dette
ansees nå som løpende arbeidsoppgaver som utføres innenfor arkivets virksomhet i henhold til
regelverk (Jf. Lov om arkiv av 04.12.1992) og
'Arkivprosjektet' er nedlagt. Arbeidet har altså
løpt videre i samarbeid med 'Prosjekt museumsordning' under 'Oversikt og orden i NVEs
historiske materiale'.

Ansvar etter arkivlova
"Orden i eget hus"
Med dette mener vi det å ha en oversikt over
historisk materiale i NVEs eie. Historisk materiale betyr her spor etter NVE og forløperes virksomhet som er bevart og forefinnes i NVEs varetekt, som er avlevert til Arkivverket eller som
NVE har et kulturhistonsk og forvaltningsmessig
ansvar for. Oversikten over det materialet NVE
eier —hovedsakelig arkiv- og biblioteksmateriale
- har ikke vært tilfredsstillende tidligere, men
etter 2 1/2år med kartlegging, opprydding og registrering er vi nå kommet meget lenger og vi kan
si at vi har en god oversikt selv om ytterligere
materiale KAN avdekkes eller tilkomme og at
prosessen må videreføres.
En del av arbeidsoppgavene var i sin tid foreslått
som delprosjektetene 'Opprydding i bortsettingsarkiv' og 'Dokumentasjon av gamle systemer'
med opprinnelse i et prosjekt kalt 'ArkIvprosjekter, der hensikten var å etablere en velfungerende arkivtjeneste.
1 perioden 11.12.1995-23.03 1996 gjennornf rte
Kirsten Ambjørnsen og Anne Mette Dørum
(konsulenter ved Statens Datasentral) et forprosjekt som resulterte i rapporten 'Handlingsplan for arkivtjenesten i NVE'. Rapporten anbefalte etablering av en prosjektgruppe som
skulle utarbeide en langtidsplan og innenfor hvert

Ansvaret for arkivtjenesten ligger etter Lov om
arkiv hos en etats øverste leder. Det operative
ansvaret ligger hos lederen for etatens arkivenhet.
Eksternt er Riksarkivaren arkivmyndighet.

§1. Føremål.
Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som
har monaleg kulturelt eller forskningsmessig
verde eller som inneheld rettsleg eller viktig
forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse
kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege
for ettertida

NVE har arkivmateriale som er viktig utfra alle
disse bevaringskriteriene og er nå godt i gang
med både å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre
arkivmassen.

Ansvar for bortsettingsarkivet
Den som skal arbeide med de faglige / museale
oppgavene skal, slik det er formulert i museumsplanen (plan for hovedprosjekt), så nær som når
det gjelder gjenstandsmateriale, bibliotek og det
man kaller kulturminner "på rot", arbeide med
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materiale som befinner seg under arkivtjenestens
ansvar. Arbeidsoppgavene i tilknytning til dette,
så som å vurdere bevaringskriterier og oppbevaringsforhold, kartlegge og registrere, går også
direkte på det som er arkivets oppgaver i forhold
til den bortsatte arkivmassen.
Det må altså skilles mellom hva som er arkivfaglige og hva som er museale oppgaver.
Arkivet er i gang med opprydding i bortsettingsarkiv, samt - på sikt - avlevering til Arkivverket i
henhold til gjeldende bestemmelser for arkivarbeidet i statsforvaltningen. Museumsprosjektet
vil tilgjengeliggjøre arkivsakene for formidling
og oppryddingsprosessen er en forutsetning for
dette. Ettersom ansvaret for bevaring av NVEs
arkiver ligger hos arkivet og arkivleder er faglig
ansvarlig, må museumsprosjektet forholde seg til
arkivlederen som har ansvaret for at arkivarbeidet
skjer i overensstemmelse med lovverket.
Arkivmassen som arkivet og dermed arkivlederen
har ansvar for, består av arkivverdig dokumentasjon som gjenfinnes i form av kopibøker, journaler, sakarkiv, korrespondanse-arkiv eller utskilte
deler som kartarkiv, tegningsarkiv og fotoarkiv.
Arkivverdige dokumenter er dokumenter
(informasjonsbærere/databærere) som er oppstått
i eller kommet inn til virksomheten, eller noen av
virksomhetens forgjengere, i forbindelse med
virksomhetens arbeidsoppgaver.

Mål for del prosjektet "Oversikt og orden
i NVE s historiske materiale"
Vi har et stort ansvar for å ivareta og tilgjengeliggjøre vår historie og bygge opp en god og solid
kunnskapsbase for vassdrags- og energiforvaltningshistorien. Dette er en forutsetning for å
kunne formidle.
Vi skal:

ansvaret
Oppfylle det kulturhistoriske
gjennom å ivareta og tilgjengeliggjøre all
arkivverdig dokumentasjon i NVE slik at
man har en samlet oversikt over den,
uansett hvor den er oppbevart og hvem
som har ansvar for den, og ta vare på den
for fremtidig bruk. Dette innebærer at
arkivene er ordnet, listeført / registrert og
at kassasjon er foretatt etter gjeldende
regler. Målsetningen er å utvikle en solid
kunnskapsbase
tilgjengelig
lett
og
inneholdende historisk materiale, slik at
materiale kan tilgjengeliggjøres også for
m useumsbruk

Mål for NVEs arkivtjeneste

Målsetningen for arkivtjenesten ble vedtatt
Direktørmøte 20.11.1996.

Arkivtenesten

skal:

være en integrert del av arbeidsprosessen i NVE
til enhver tid ha komplette saksmapper
inneholdende all arkivverdig dokumentasjon, eventuelt entydige referanser til slik dokumentasjon, som
brukerne har behov for
ha en samlet oversikt over all arkivverdig dokumentasjon i NVE —uansett
hvor den er oppbevart og hvem som
har ansvaret for den
Arkivtjenesten skal sikre at arkivverdig
dokumentasjon blir tatt vare på for
fremtidig bruk.
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Kapittel 2

Kartlegging, opprydding og dokumentasjon
Med 'eget historisk materiale' menes spor etter
NVEs og eventuelle forløperes virksomhet
som er bevart og som forefinnes i NVEs varetekt. Vi holder på med å skaffe en bedre oversikt over og god systematikk i vårt eget historiske materiale blant annet gjennom å registere
det i en ASTA-database. Dette vil også lette
utbytte av informasjon. Arbeidet har bestått i å
finne ut hva NVE oppbevarer, hvor det befinner seg, hvor mye det er og hva som skal
gjøres med det. Vi har jobbet med å samle det
som hører sammen og iverksette tiltak for å
sikre bevaringen av så vel de fysiske arkivsakene som de opprinnelige systemene, samt å
beskrive disse.

NVE sentralt
Arbeidet startet høsten 1998. Samme høst ble
arbeidet med å etablere et nytt bortsettingsarkivlokale startet. Dette var ferdig våren 1999
med nytt reolanlegg. Arkivsystemet ASTA i
enbrukerversjon ble tatt i bruk før sommeren
1999. 01.02.2000 fikk vi en ny ASTA-versjon
med en serverløsning for flere brukere. Vi har
lagt inn organisasjonsstrukturen i ASTA, samt
historikk for enhetene og vi har ordnet og registrert både arkiver, serier og mapper - blant
annet vassdragskonsesjonene
som det ofte er
spørsmål etter og elektrisitetskonsesjonene
som er gitt statskraftverkene.
Vi har jobbet med arkivmassen for å få den på
plass i bortsettingsarkivet og hentet materiale
fra magasiner og kontorer. Vi har også jobbet
med overføring av arkivsaker fra Statkraft og
Statnett tilbake til NVE, samt overføring mellom Produkt- og elektrisitetstilsynet og NVE.
Vi har også forberedt å rette opp feil som er
gjort ved en tidligere avlevering og få samlet
arkivmateriale som hører sammen slik at det
blir færrest mulig steder å lete. Dette blir et
stort framtidig ordningsprosjekt. Det blir også
den tungt påliggende oppgaven å få systematisert og registrert elektrisitetskonsesjonene.
Vi har lagt ned mye arbeid på å få god og
detaljert oversikt over organisasjonen. Dette er

svært viktig å få dokumentert. Arkiveringsmåtene må også forstås og beskrives. Arkivet
er NVEs hukommelse mens manns minne er
svært kort i denne sammenheng. Etaten er helt
avhengig av et ryddig og oversiktlig arkiv.

Regionkontorene
I 1912-14 ble det stasjonert en ingeniør i NordNorge (først i Saltdal, senere i Bodø), en ingeniør i Trondheim (etter en kort tid i Verdal)
og en ingeniør på Vestlandet (Førde i Sunnfjord). Nord-Norge-kontoret ble nedlagt i 1927
og gjenopprettet i 1943. Kontoret i Trondheim
ble inndratt i 1934 og opprettet på nytt i 1944.
Vestlandskontoret har fungert sammenhengende siden 1912.
(Kilde: B. Andersen, 1993)
Regionkontorene har sitt utspring fra Forbygningsavdelingens
distriktskontorer
og deres
virksomhet som omfatter tiltak for å redusere
skader og ulemper ved erosjon (utgraving) og
oversvømmelse ved vassdragene.
NVE har pr. i dag 5 regionkontorer rundt i
landet - region sør i Tønsberg, region øst i
Hamar, region midt i Trondheim, region vest i
Førde og region nord i Narvik.
Arkivansvaret for etaten er sentralisert, men
det er arkivansvarlige ved hvert regionkontor.
Overfor regionkontorene har det vært foretatt
et par kartlegginger skriftlig - en om fotomateriale og en forespørsel om arkivbestand.
Planen har vært å besøke regionkontorene for å
registrere hva de har, råde og veilede med
omsyn til ordning. Kun Hamar har vært besøkt
så langt. For å få et bedre bilde i forkant av
besøkene av hva som må gjøres i forhold til
regionkontorene hadde NVE behov for å få
kartlagt også hva regionkontorene oppbevarer.

Kartleggingen viser at 'VVs' inngrepsarkiv er
noe av det vi må satse spesielt på å få oversikt
over. Regionkontorene fikk med arkivmateriale ut, men skal nå oppbevare kun kopier
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av dokumenter fra før de overtok arkivansvaret. En del mapper er sendt NVE, men
det kan fremdeles være noen igjen ute og disse
vil vi ha inn slik at vi kan få ordnet dem.
Vi ønsket en oversikt over følgende:
Hva oppbevarer regionene?
Hvordan blir det tatt vare på?
Har regionkontorene egne ønsker når det
gjelder oppbevaring eller bruk av det eldre
materialet?

Grov fotokartlegging våren 1998
AFoU/Nettverksprosjektet gjennomførte våren
1998 som en deloppgave en grov
fotokartlegging ved henvendelse til de ulike
seksjonene i NVE, samt regionkontorene.
Målet med dette var å kartlegge omfang av
fotomateriale, bruk og oppbevaringsforhold for
å foreslå tiltak for å sikre materialet for
ettertiden og gjøre det tilgjengelig. Denne
første grove kartleggingen skulle følges opp
fototil
kontakt
med
direkte
samlere/ansvarlige. Kartleggingen viste at
NVE oppbevarer en svært stor og bred mengde
bildemateriale. I tillegg kommer en del fotografisk materiale som befinner seg i saksmapper og i bortsettingsarkiv.
Nedenfor følger et sammendrag av arkivkartleggingen ved regionene og fotokartleggingen.

11,1111.4nt
''‘,..Azet.
ec

CCV.,14.9k'..,.>ti..t:'•
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Kartlegging av historiske arkiver i NVE - regionkontorene
Svar på forespørselom hva regionkontoreneoppbevarerpr. 28.05.1999

Re ion Sør
Etablert
Arkiv
Arkivskaper (e)
Ytterår
Omfang
Oppbevaringsmåte
Oppbevaringssted
Format
Tilstand
Serier

Utskilte arkivdeler

Aktivt arkiv
Bortsettin sarkiv
Fjernarkiv

Re ion Øst

Re ion Vest

1995

Sluttenav 1800-ttil
da s dato
10 skap å 4 skuffer
+ bortsettinsarkiv
Arkivskap,bokser,
ermer
Arkivskappå kontoret
(+ bortsettingsarkiv
i
k"eller
A4
Et ska folio

1870-1999

Re ion Midt

Re ion Nord

1944
VRM

1948
VRN/RM
VF

VF/H/SNN (1944 -86)
VFT (1986-1994)
VRM/RM 1995-dd
1944-1999

Ca 36 hm
Arkivbokser,permer,skap Skap, bokser,permer

Skap med mapper

Kjellerlokale,kontorlokale Kjellerlokale
Kontorlokale

Kontor

A4
Bra

Kopibøker
Journaler
Sakarkiv

Egenprod.karti
kartarkiv
Gamle kart/tegningeri
M29. Foto:se vedle
Ja
Ja
Inngrepsmapperer i
M29

1948-1999

Bra

Kopibøker
Journal
Sakarkiv

Planarkivinngrep
Kart
Fotografier
Ja
Ja

A4/Folio

Kopibøkerfra 1968
- er kastet
Journaler1948
Sakarkivalfabetiskpå
kommune
Sakarkiv-admi
ringpermer
Sakarkivinn re
Kartliggeri mappene

Ja
Ja
Noen planmapperer i Oslo
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Hydrologisk avdeling
eir

-

HH —Hydrometri
Foto innes o brukes —o så ra tidl. virksomhet
L. G. Ruud
Dias
Videofilm
Sort/hvitt ne ativ film
Sort/hvitt papir
Stas'onsarkiv
ca. 500
Dias, sort/hvitt a ir
0. leeldsen
V. Raubakken
Eknes
Kro
E. Markhus
0. Solheim
A. E. Bjøru
L. Bo etveit
P. A. Fladha en
0. Fundin sland
G. Gautun
P.K. Lofsber
V. Moe
0. Osvoll
K. Schult
Strømme
R. Sønsterud
Viken

1973-d.d.

Bre, overflatestas'oner

HB —Bre og snø
Foto inkl, eldre materialefinnes o brukes _
Dias
N. Haakensen
N. Haakensen
Glassplater
/ G. Østrem
Dias
Fellesarkiv
v/ N. Haakensen
L. Andreassen
Flyfotosamling i sort/hvitt,
skråbilder o vertikalfoto
/ N. Haakensen
Dias
B'ørn Wold (V)
Sort/hvitt
Gunnar Østrem
Dias
Hall eir Elvehøy
Dias
B*arneleollmoen
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E e
Charles Rabots samling av
bre o fellbilder

Breer

Eldre materiale
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HM - Miljøhydrologi
Fotofinnes o brukes av stort sett alle. Eldre otoarkiv innes o så
T. Herfjord
Filmer
Fotogr. arkiv
Dias
Fl bilder 1995
G. Tau bøl
A. Tvede
Dias
2000
1980 --

R.
e
Jim Bogen
Sverre Husebye
Søren Kristensen
Anund Kvambekk
Sylvia Snlidt-Meyer
Astrid Voksø
Fred Wenger
Eli Øydvin
Truls Bønsnes
Margrethe Elster
Lisbeth Fagerbakk
Hans Olsen
Hallvard Berg

Haldenvassdra et
Is i vassdrag, reguleringsvirkninger, sikkerhet på is,
breer, dammer

Dias
Dias
Dias

HV - Vannbalanse
Foto mnes o brukes. Det umes o så eldre materiale i otoska . In en ansvarli
Ø. Aars
Dias

Ø. Tilrem

8 mm film
Dias

Nils 0. Kitterød
(sluttet)

Dias
Videofilm

Vassdragsavdelingen

VK - Konsesjon
Foto finnes o brukes: Ja
Jens Aabel -

VN - Natur og miljø
Fotofinnes o brukes inkl, eldre materiale
VN-arkiv
v/ M. Fleischman
L'Abee-Lund

VV-Vassdragsteknikk
Foto finnes og brukes: Lite
Foto fra tidli ere virksomhet: Ja
Asbjørn Osnes
500+
Dias
/ Lisbeth Løchen

Befaringsbilder
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Energiavdelingen

EK— Konses"on
EN —Nett
Fotofinnesogbrukes:Begrenset
Fotofra tidligerevirksomhet:Nei

ER— Ressurs
Fotofinnesogbrukes:Lite
Fotofra tidli ere virksomhet:Ja
200
M. Flood
/ Jan Sla ård

Dias

Ca. 15år

Småkraftverk-planlegging

Enøk- og markedsavdelingen

ME— Enøk
Fotofinnesog brukes:Ja
I vår virksomhet er bruk avfoto viktig iformidling av budskap og resultater. Dette gjelder spesielt innen
informasjon og kampanjevirksomheten hvor det utvikles plakater, annonser, brosjyrer etc. Resultater av
prosjekter vi støtter dokumenteres ofte medfoto. Dette er i liten grad billedmateriale vi selv har, men bilder som
finnes hos våre eksterne samarbeidsparter."

Fotofra tidli ere virksomhet:Nei
Sikkerhetsavdelingen

SB —Beredskap
Fotofinnesogbrukes:Delvis
Fotofra tidli ere virksomhet:Ja, men meste arten er kastet iforbindelse med " ddin "
S.ur B.erkeli
Pa irbilder
TrulsSønsteby

SV- Vassdragssikkerhet
Fotofinnesog brukes:Dias lite papirbilder i mapperja
Fotofra tidli ere/annenvirksomhet:Nei
Dias
2500
LisbethBakken
Ca. 1200 Sort/hvittpapir
Mappearkiv
Far e a ir
ma er
m/ bilder

12
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Damsikkerhet
Befaringsrapporterdamsikkerhet
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Administrasjonsavdelingen

AFoU - Forskning og utvikling
Fotofinnesog brukes:Ja
Fotofra tidli ere virksomhet:Ja
4000+
P. E. Faugli
Dias
G. Ber
T. Almenningen
(sluttet)
OlianneEikenes
AnneHau

700+
400+

Dias
Dias

500+
500+

Dias
Dias

Verneplaner/
vassdra smil.
Vassdra smil.ø
Kulturminner/ museer

AF - Biblioteket
Fotofinnesog brukes:Ja, til utlån
Fotofra tidli ere virksomhet:Ja, verdi ulle amle bilder
Eldrefotoarkiv
500-1000 sort/hvittpapirog negativ
v/ AnnK. Lindaas

? —1979årene

Eldreportretterav ansatte
—kraftverksutb inh *

VED-Stab

DIF - Informas"onskontoret
IK - Internasjonalt kontor
Fotofinnesog brukes:Ja, noe
Fotofra tidl.virksomhet:Ja —tidl. ros'ekter
E .1Skofteland
Alf Adeler
RolvB.elland
Ter.eGimmin
AnneK. Helgestad
ToroddJensen
LisbethKari.ord

OBS! Det er litt uklartom de personenesom er nevnt,men der intetnærmereer oppgitt,har
bildemateriale,f. eks. privat.

MERK! NVE ble omorganisert med virkning fra 01.01.2001. Enhetene har dermed andre betegnelser
i dagens organisasjon.
* Portrettene er registrert i ASTA og satt i bortsettingsarkivet.
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Kapittel 3

Oversikt over NVEs organisasjon
En forutsetning for å finne fram i arkivmassen
er blant annet å kjenne organisasjonens
historie. NVE er avhengig av å beholde en del
arkiver lenger enn det som er vanlig på grunn
av saksområdenes karakter. Organisasjon er
noe som forandres over tid og kan ofte være
vanskelig å få grep om i ettertid. Vår etat har
gjennomgått omorganiseringer mange ganger i
tidens løp. Noen av arkivseriene våre løper fra
"tidenes morgen", uberørt av organisasjonsendringer, til nyere tid.

Sentralisering-desentralisering
Det fantes ingen sentralmyndighet for
vassdragssaker i Norge før 1813. Vassdragssaker lå under Det Kg1. Rentekammer (Det Kg1
Danske Canselli + Det Kg1. GeneralCommissariats-Collegium)
som korresponderte
med amtmennene som hadde offiserer til hjelp
når det skulle utarbeides planer og overslag for
vassdragsanlegg.
Forvaltningen i det dansk-norske eneveldet var
ekstremt sentralisert. Etter 1814 gikk utviklingen i retning av desentralisering bl. a. ved at
kommunene fikk selvstyre (Formanskapslovene 1837). Etter innføringen av parlamentarismen var tendensen sentralisering bl. a. ved at
frittstående fagstyrer ble trukket inn i departementene og ved at statsbedrifter ble lagt under
forvaltningen. Så igjen, i alle fall etter 2. verdenskrig, har det igjen gått mot desentralisering
med en utstrakt delegering av myndighet ikke
bare til regjering og departementer, men også
til
frittstående
statsorganer,
kommunale
nemder og halvveis private organisasjoner.
I tillegg har det vært tendenser til å skyve dir-

ektorater ut av departementene,
og statsbedrifter ut av forvaltningen og gjøre dem til
mer eller mindre selvstyrende enheter.
I dag er Norges vassdrags- og energidirektorat
underliggende til Olje- og energidepartementet
(OED) med ansvar for å forvalte landets vannog enerairessurser. NVE skal sikre en helhetlia
og miljøvennlig forvaltning av vassdragene,
fremme en effektiv kraftomsetning og kost-
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nadseffektive energisystemer og bidra til en
effektiv energibruk. Direktoratet har en sentral
rolle i beredskapen
mot flom og vassdragsulykker
og
leder
den
nasjonale
kraftforsyningsberedskapen.
NVE er også
nasjonal faginstitusjon for hydrologi. NVE har
hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

Administrasjonsordningen

1921-35

Våren 1920 ble det gjennomført en ny administrasjonsordning for vassdrags- og elektrisitetsvesenet med bakgrunn i administrasjonsarbeidet i forbindelse med statens forestående
utbyggingsplaner. Etter den gamle ordningen
hadde de ulike saker i forbindelse med vassdragene vært innordnet under fire instanser:
Vassdragsvesenet,
Vassdragskommisjonen,
Elektrisitetskommisjonen
og Tilsynet med
elektrisitetsvesenet som alle lå direkte under
Arbeidsdepartementet.
Systemet var tungvint
og upraktisk og etter en del debatt ble forslaget
til Stortingets
skog- og vassdragskomit
vedtatt slik at man samlet alle de saker som
hadde hørt under ulike instanser til én etat med
en generaldirektør
og tre
direktorater:
Vassdragsdirektoratet,
Fossedirektoratet
og
Elektrisitetsdirektoratet.
Den nye administrasjonsordningen trådte i kraft fra 1. mai 1921.
Den nyetablerte etaten fikk hete Norges
vassdrags-

og elektrisitetsvesen.

Omorganisering

1935

Den økonomiske depresjonen etter konjunkturomslaget i 1921 hadde ført til nedskjæring i
personalstaben i NVE. Krakket på New Yorkbørsen innledet en ny økonomisk verdenskrise
som også påvirket NVE. Etter forhandlinger
med departementet oppnevnte Hovedstyret i
1932 et utvalg som skulle gjennomgå administrasjonsordningen, den såkalte Aas-komit&n,
som foreslo å avskaffe de tre direktørstillingene
og i stedet opprette seks avdelinger og kutte
ned på funksjonærantallet. Den nye administrasjonsordningen trådte i kraft 1. juli 1935.
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Omorganisering

1960

Omorganiseringen

Fra midten av 1950-tallet var et viktig
spørsmål hvorvidt Hovedstyrets konsesjonsmessige og kontrollerende virksomhet på den
ene side og forretningsmessige virksomhet på
den andre (bygging og drift av overføringsanlegg og statens kraftverker) skulle skilles i to
etater. En komite nedsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 12. mai 1956, som
skulle drøfte bl.a. Hovedstyrets organisasjon
og kompetanse, kom til at en utskilling ikke
var påkrevet og at en felles ledelse burde
beholdes. Industridepartementet fremmet saken
som Stortinget behandlet 30. mai 1960.
Departementet og Stortinget sluttet seg til
komiteens forslag om opprettelse av fire
direktorater: Direktoratet for administrative,
juridiske og økonomiske saker, Vassdragsdirektoratet, Elektrisitetsdirektoratet og
Direktoratet for statskrafiverkene. Ny instruks
for NVE ble fastsatt 15. juni 1960.
Tidligere hadde NVE vært spredd med kontorlokaler på ulike steder i byen. Reorganiseringen forutsatte en samling av etaten på et sted og
hele administrasjonen kunne så samles i nytt
kontorbygg på Majorstua i Middelthunsgate 29
i 1964.
NVEs organisasjon ble tatt opp igjen i 1967 av
Industridepartementet. I 1968 ble Statens rasjonaliseringsdirektorat

anmodet

om å foreta en

vurdering og spesielt vurdere arbeidsfordelingen mellom departementet og NVE. Deretter
avventet man Modalsliutvalgets utredning om
den sentrale forvaltningsorganisasjon
som
forelå i 1970 og så ble saken tatt opp igjen.
NVEs hovedstyre ga i 1975 en uttalelse til
departementet om organisasjonen. Et enstemmig hovedstyre gikk da inn for at NVEs
arbeidsoppgaver fortsatt skulle holdes samlet i
en etat. Revisjon av den interne organisasjonen
skulle i følge Hovedstyret
også
omfatte
gjennomgåelse
av direktoratsinndeling
og
funksjonsdeling. Det skulle legges vekt på å
desentralisere
virksomheten
og skape det
hensiktsmessige
skillet
mellom
etatens
forretningsmessige virksomhet og de deler som
hadde forvaltningsmyndighet.
Etter energimeldingen som Stortinget behandlet i 1980 ble
det såkalte Leiroutvalget oppnevnt som skulle
gjennomgå NVEs organisasjon.

av NVE i 1986

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ble
1. januar 1986 omorganisert. Direktoratet for
statskraftverkene ble skilt ut og etablert som en
statlig forvaltningsbedrift
med eget styre.
Samtidig ble Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen reorganisert og ny instruks vedtatt.
Etatens nye navn ble Norges vassdrags- og
energiverk (NVE). Omorganiseringen i 1986,
etter at Statkraft ble flyttet ut, var omorganisering av en etat som fra nå av bare hadde
en forvaltningsrolle.
Etaten skulle ledes av en 0-eneraldirektør.
NVEs råd skal være rådgiver for generaldirektøren og bl.a. behandle konsesjonssaker
og andre saker av energipolitisk art.
NVE ble ellers delt opp i to direktorater og en
administrasjonsavdeling:
Vassdragsdirektoratet
Energidirektoratet
Administrasjonsavdelingen.
Ingen av disse merkeårene eller hendelsene
representerer de helt store bruddene historisk.
Dette er først og fremst administrative
endringer selv om slike naturligvis også speiler
endringer i organisasjonens faglige arbeid. Det
er framfor alt kontinuiteten i NVEs fagområder
og myndighetsutøvelse
som er det slående

gjennom tiden. Faget og tilsynsrollen går hånd
i hånd gjennom historien.

Eksterne "arvtakere"
Følgende organisasjoner utenfor NVE
oppbevarer NVE-materiale i dag:
Statkraft SF
Statnett SF
Produkt- og elektrisitetstilsynet

(Kilde: Jensen, Lill Ann og A. Johansen,
-

I sikkerhetens tjeneste. Elektrisitetstilsynets
historie. Elektrisitetstilsynet 1993, s. 203f)
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Oversikt over departementstilhørighet

gjennom tidene

mars 1814

lste departement- økonomiskeforvaltningssaker

30.november1814-

4de departement- invordesanliggender

1.januar 1819-1846

(kg1.res. av 17.november1818)
Marinedepartementet
Saker om strømrensing og elvers farbamørelse
Finansdepartementet

behandles under

1.januar 1846-1885

Departementetfor det indre(Indredepartementet)

Veikontoret

1.sept. 1885-1890

Departementetfor de offentligearbeider(Arbeidsdepartementet)

Veikontoret

1891-1900

Departementetfor de offentligearbeider(Arbeidsdepartementet)

Kanal-,havne-og
bygningskontoret

1900-1918

Departementetfor de offentligearbeider(Arbeidsdepartementet)

VassdragskontoretH

1918-1924

Departementetfor de offentligearbeider(Arbeidsdepartementet)

1924-1946

Departementetfor de offentligearbeider(Arbeidsdepartementet)

vassdragskontor
vassdragskontor
Vassdragsavdelingen

1. og 2. vassdragskontor slått sammen til en avdeling
Ove?ført til Handelsdepartementet i 19-16

1944-1945

Trafikkdepartementet
Generaldirektoratet for NVE ble eget kontor i avdelingen

1946-1947

Departementetforhandel,sjøfartindustriog håndverk(og fiskeri)

1947-1977

Industri-oghåndverk(og skipsfart)sdepartementet
(Industridepartementet)

1978-1992

(OED)
Olje-og energidepartementet

1992-1997

Nærings-,olje og energidepartementet(NOE)

1997-

(OED)
Olje-og energidepartementet
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Kapittel 4

Arkivskapere i NVE
Arkivskapere før NVE i en
historisk sammenheng
Kanaler —farbargjørelse,
transport

ferdsel og

På 1600-tallet var det mange store kanalbyggingsprosjekter
i Europa. I Storbritannia
fikk store industrisentra i nord forbindelse til
sentrale deler. Vannveiene ble brukt til å frakte
lass av kull eller korn i lav hastighet og til lave
kostnader.
Kanalbygging faller ofte i to kategorier: Den
første er kanaler som forbinder to vannsystemer, eller kanaler for spesifikk trafikk for å
frakte noe ut fra et distrikt eller for å føre inn
noe til en stor by. Transportens rolle i kanalbyggingen var viktig og kanaler ble bygget for
kommersielle formål. Fordi de kostet mye ble
de som regel offentlig finansiert, men de var
mer bundet til allerede eksisterende geografiske muligheter enn f. eks. veier. Blant den
første typen var det noen ganger ambisiøse
planer snarere enn trafikkbehov som var drivkraft, slik at de fikk liten nytte eller ble lite
brukt når de ble ferdige, som f. eks kanalbygging mellom store elver som Loire og
Seinen (ferdig 1642, brukbar først i 1724) og
Canal Monsieur fra Rhone til Rhinen (ferdig
1832). I for eksempel Holland ble det bygget
kanaler
som
virkelig
var
av
sentral
kommersiell betydning. I det hele tatt fant det
sted en omfattende kanalbygging rundt i
Europa på samme tid som norsk vassdragsforvaltning begynner sin historie.
I første halvdel av 1800-tallet var veiene
Norge det viktigste kommunikasjonsmiddel,
men for dårlige for tungtrafikk. Det var f. eks.
viktig å få fram tømmer til utskipingsstedene,
særlig da trelasttollen i England ble satt ned
1842 og etterspørselen etter tømmer økte.

Før kanalvesenet
Canaldirectionen (dansk) ble opprettet ved

opplysninger
for å kunne forelegge
en
fullstendig innberetning
og forslag om i
hvilken orden og med hvilke hjelpemidler de
nødvendigste og viktigste kanaler kunne bli å
utføre til "Kongens bestemmelse".

Direktionen for Kanal- og Havne- samt
Fyr og Ringevesenet, tidligere Canal-FyrHavne- og Ringevesenet, (reskript av 21. mai
1811) var lagt under Canaldirektionen. Canalog Havneinspektør
for det Søndenfjeldske
Norge ble bestemt ansatt ved kg1. res. av
7. juli 1812.

Canal- og Havneinspektoratet

1813-20.

Instruks av 22. juni 1813. Utvidet embetsdistrikt omfattet fra 1. april 1815 også det
nordenfjeldske.

Kanal-, Havne- og Fyrinspektoratet
1820-1841. Ved kg1. res. av 25. april 1820
ble det opprettet en stilling som assistent for
Kanal- og Havneinspektøren (ingeniørløytnant
Claus Jacob Schive ansatt fra 1. september
1820, konstituert kanalinspektør 12. september
1829)
17. mars 1834 ble premierløytnant Arntzen
ansatt i stilling som assistent for Schive. Under
kanal- og havnedirektørembetet skulle legges
alt som vedkom rikets elvedrags-, kanal- og
havnevesen og direktøren hadde å avgi betenkning over forslag til bruer som vedkommende
departement forlangte bedømt.
Hovedregnskapsfører
ved ingeniørbrigaden
Henrik Arnold Thaulow Aubert ble utnevnt til
Kanal- og havnedirektør 29. juli 1841.
Hovedregnskapsfører
ved ingeniørbrigaden
Georg Daniel Barth Johnson utnevnt til Kanalog Havnedirektør 16. februar 1843. Løytnant
Falsen ble 2. mars samme år ansatt som
assistent og kaptein Pettersen ble midlertidig
ansatt som assistent for undersøkelsene
av
Norsjø-Skien. Stigning i oppdrag og undersøkelser fører til at flere assistenter må
ansettes

kg1. res av 8. juni 1804. Kanaldireksjonen tok
seg av alle saker vedrørende kanaler som
skulle anlegges i Norge. Den skulle innhente
17
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Kanalvesenet /
Kanaldirektørembetet 1847-1907

Fra kanalisering til
vassdragsutbygging

Kanal- og Havnedirektørembetet ble delt i et
kanaldirektørembete og et havnedirektørembete, hver med en assistent. (kgl. res. av
22. desember 1846). For Kanaldirektørembetet
gjaldt 'Instruks for Kanaldirektøren' ved kg1.
res. 31. mai 1847. Ansvarsområdet for Kanaldirektørembetet var alt vedkommende rikets
kanal- og elvedragsvesen samt avgi betenkning
om de broer vedkommende departement
forlangte bedømt.

Omslaget i vannfallsutbyggingen som kom
omkring århundreskiftet medførte betydelige
følger for vassdragsadministrasjonen. Hovedårsaken kunne ligge i utviklingen på elektrisitetsområdet, eller den derved skapte anledning til å utnytte energien for hjem og industri.
Det ble på dette tidspunkt reist spørsmål om å
endre navnet 'Kanaldirektøren' som hadde
bestått siden 1846. Det gamle navnet var naturlig i og med at det hovedsakelig hadde vært de
interesser som var knyttet til vassdragenes
anvendelse i kommunikasjonsøymed —ferdsel
og fløtning som påkalte oppmerksomheten.
Blant de nye oppgavene som meldte seg var
utnyttelsen av vannkraften trådt i forgrunnen
og man mente at at Kanaldirektøren etter sine
gjøremål burde hete 'Vassdragsdirektør'.
Departementet innstilte på at 'Kanaldirektørembetet' skulle hete 'Vassdragsdirektørembetet' og administrasjonen skulle hete
'Vassdragsvæsenet 'og dette ble fastslått ved
kg1.res. av 11. februar 1907. Forståelig nok ble
det snart reist krav til statsadministrasjonen om
å øve en viss kontroll med de naturherligheter
landet vårt hadde i vannkraften og det resulterte i visse endringer i lovgivningen som skulle
komme til å spille en veldig rolle for etaten.
Den fikk plutselig overdratt seg store og meget
krevende oppgaver.

Kanaldirektørens

stempel 1904

(Etter

A.

Hugo-Sørensen,

administrasjonshistorie)

Kanaldirektører 1846-1907
1846-1848:

1848-1862:
1862-1873:
1873-1874 :
1874 -1881:
1881-1889:
1889-1907:

Kaptein Waligorski ( polsk, med
assistentbakgrunn fra Kanal- og
havnevesenet. Sluttet i april 1848
for å delta i den polsk frihetskamp)
Ingeniørpremierløytnant Christian
Severin Balle Røyem
Løytnant J. T. Thams
Midlertidig bestyrt av ingeniør Jens
Vogt
Stabskaptein i ingeniørbrigaden
Lars Grontvedt
Heiberg
G. Sætren

Hydrografisk avdeling ble opprettet 1895, men
ellers var det ingen organisasjonsmessig
bestemt oppdeling av etaten, som f eks.
avdelinger, før 1907.
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Den nye arbeidsdagen

Anleggsavdelingen1907-1921

Rundt århundreskiftet begynte fossekjøpene. I
1906, da panikklovene ble vedtatt, eide
utlendinger tre fjerdedeler av de fossene som
var bygd ut og dette skapte uro. Hvem skulle
eie naturressurser som bergverk, skog og
fosser? Striden i Stortinget endte med at både
norske og utenlandske aksjeselskaper måtte
søke om konsesjon før de kunne sette i gang.
Dette gjorde det mulig for staten å stille krav
og loven sa at fosser med damanlegg skulle bli
statens eiendom etter 60-80 år. Utlendinger
fikk ikke lov å eie skog i det hele tatt. Kanskje
bremset konsesjonslovene veksten, men
samfunnet fikk kontroll over naturressursene.

Historikk:
Alle gjøremål med elveforbygnings- og senkingsarbeider samt farbargjørelse av vassdrag.
Fra 1921 kalt Kanalavdelingen og fra 1935
Forbygningsavdelingen.

Elektrotekniskavdeling1919-1921
Historikk:
Opprettet i 1919. Alle elektrotekniske spørsmål i forbindelse med utbyggingen av statens
vannfall og landets elektrisitetsforsyning for
øvrig.

Hydrografiskavdeling1907-1921
Historikk:
Opprettet i 1907. Fra 1923-1949 kalt Hydrografisk avdeling. Hydrologiske undersøkelser.
Har eksistert ubrutt som avdeling siden opprettelsen.

Kontoravdelingen1909/10-1921
Historikk:

Vassdragsdirektorens stempel 1909

I 1909-10 ble det tilsatt en ingeniør som skulle
forestå bl.a. behandlingen av konsesjonssaker.
Han ble også sekretæri vassdragskommisjonen
og fungerte dessuten som stedfortreder for
vassdragsdirektøren. Dette førte senere til
den avdeling som ble kalt Kontoravdelingen.

Kontrollavdelingen1909-1921
Historikk:

Vassdragsdirektøren /
Vassdragsvesenet 1907-1921
Navneendringen fra Kanaldirektørembetet til
Vassdragsdirektørembetet ble fastslått ved
kgl. res. av 11. februar 1907.
Administrasjonen
forandret
navn
fra
Kanalvesenet til Vassdragsvesenet som var
bedre beskrivende i forhold til arbeidsoppgavene. Fram til 1907 var det ingen
organisasjonsmessig bestemt ordning av administrasjonen, men nå ble det naturlig å ordne
administrasjonen i avdelinger og overdra hver
av den spesielle oppgaver. 19. mars 1920 fattet
Stortinget beslutning om ny ordning av vassdrags- og elektrisitetsvesenets administrasjon.
Vassdragsvesenet,
Vassdragskommisjonen,
Elektrisitetskommisjonen og Tilsynet med
elektriske anlegg - alle tidligere direkte underlagt Arbeidsdepartementet - ble samlet i den
nye administrasjonen, formelt fra 1. mai 1921.

Opprettet i 1909 som avdeling for kontroll med
vassdragsanlegg og vurdering av alminnelig
sikkerhet.

Vannfallsavdelingen1910-1921
Historikk:

Opprettet i 1910. Forberedte innkjøp av vassfall for statens regning, foresto oppmåling og
beregning av statens vassfall og utarbeidet
planer for utbygging av disse.

Veiledningsavdelingen1914-1921
Htstorikk:

Opprettet i 1914. Veiledning og råd til private
vassfallseiere og kommuner i spørsmål om
kraftutbygging.

Vassdragsdirektør
1907-1921:

Ingvar Kristiansen
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Vassdragskommisjonen (direkte
under Arbeidsdepartementet)
Lov av 18. september 1909 om erhverv av
vassfall, bergverk og annen fast eiendom fastsatte at det skulle anordnes en vassdragskommisjon som ble opprettet i 1909 og var
direkte underlagt Departementet for de offentlige arbeider, mens Vassdragsvesenet fungerte som et eget direktorat. Kommisjonen
skulle uttale seg om alle søknader om konsesjon på erhverv av vannfall og kjøp av
elektrisk energi frembrakt ved vannkraft.
Reguleringslovene av 1911 og 1917 forutsatte
at kommisjonens erklæring skulle innhentes
"angående de reguleringsanlegg til hvis utførelse der søkes konsesjon i henhold til denne
lov eller som staten selv vil utføre".
Kommisjonen skulle for øvrig avgi uttalelse
om de vassdragsspørsmål som departementet
forela den.
Etter den nye konsesjonslov av 1917 ble denne
funksjon overført til Vassdragsvesenet. Ved
den nye administrasjonsordningen av 1920
(i kraft fra 1921) gikk Vassdragskommisjonen
inn i det nyetablerte Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen (NVE) under det nye
hovedstyret og arkivet oppbevares derfor av
NVE.
Behandling av konsesjonssaker
5 medlemmer —Vassdragsdirektøren + fire
medlemmer oppnevnt av Kongen for 6 år
Oppgave: Kommisjonen skulle dessuten
avgi uttalelse om alle vassdragsspørsmål
som departementet forela for den
Overført til Vassdragsvesenet 1917
Opphørte 1920/21

Jubileumsutstillinen 1914 i Kristiania
I året 1914feiretNorge100årsjubileumfor sin
Grunnlov.I denforbindelseskulledetholdesen
utstillingi Kristiania.I 1907ble det i Kristiania
haandverks-og industriforeningnedsatten komite
somskullelageen planogkostnadsoverslagfor en
slikutstilling. Komiteensøkteog fikkbl. a.
bevilget5 000kr. av Stortingettil forberedende
arbeider.Alleredei 1908fikkVassdragsdirektøren
henvendelseri sakensanledningda ogsåstatlige
etaterskulleværerepresentert.Frognerhovedgård
ble valgtsomutstillingsplass.Vassdragsvesenet
under
deltoki Statog kommuneavdelingen
Statsinstitusjoner.
FordiVassdragsvesenethaddeen egen
somskulleveiledei utnytting
Veiledningsavdeling
av småvannfall,skullede dessutenlageet lite
kraftanleggi Frognerbekken,medturbinerog
generatorsomKampenmek.Verkstedleverte.Man
tenktesegkraftenoverførttil en bondegårdog et
småbruki landbruksdelenav utstillingen.Norsk
Elektrisk& BrownBoveri'sanbudblevalgttil å
leveredet elektriskeanleggetog IngeniørF. Selmer
skulleutførefundamenteringsarbeidene.
TømmermesterEinarBrochskulleoppføre
Det skulleogsåoppføreset
kraftstasjonsbygningen.
kværnhusmeden gammelkværnkallvis a vis
kraftanleggetfor å viseutnyttelseav vannkraftfør
og nå.
(Arkiv: NVE, serie: Embedet)

Elektrisitetskommisjonen (direkte
under Arbeidsdepartementet)
Forskrifter for elektriske anlegg
Avga sine erklæringer til Arbeidsdepartementet. Opphørte 1920/21

Tilsynet med elektriske anlegg
(direkte under
Arbeidsdepartementet)
Forskrifter for anlegg til elektrisk belysning
eller kraftoverføring
Under Hovedstyret fra 1921
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Arkivskapere i NVE
Ny administrasjonsordning 1921
Våren 1920 ble det gjennomført en ny administrasjonsordning for vassdrags- og elektrisitetsvesenet med bakgrunn i administrasjonsarbeidet i forbindelse med statens forestående
utbyggingsplaner.
Etter den gamle ordningen hadde de ulike
saker i forbindelse med vassdragene vært
innordnet under fire instanser; vassdragsvesenet (som fungerte som eget direktorat) og
Vassdragskommisjonen, Elektrisitetskommisjonen og Tilsynet med elektrisitetsvesenet
som alle tre lå direkte under Arbeidsdepartementet. Systemet var tungvint og upraktisk og
etter en del debatt ble forslaget til Stortingets
skog- og vassdragskomité vedtatt slik at man
samlet alle de saker som hadde hørt under
ulike instanser til én etat; med en generaldirektør og tre direktorater — Vassdragsdirektoratet, Fossedirektoratet og Elekrisitetsdirektoratet.

Den nye administrasjonsordningen trådte i
kraft fra 1. mai 1921. Den nyetablerte etaten
fikk hete Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Som vi skal se faller NVE s historie i
ulike administrative faser og det er inndelingen
for oversikten med historikk for de ulike
administrative enhetene nedenfor. Ikke alle er
egne arkivskapere, men blir likevel beskrevet.
Noen av seriene i NVEs arkiv løper også over
flere perioder med ulik organisasjon.

1. Organisering av Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen 1921-1935
Hovedstyret1921-1935
Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet kom i arbeid høsten 1920 men offisielt
ikke før 1. mai 1921. Hovedstyret besto da av
en generaldirektør, tre direktører —en fra hvert
av de tre direktoratene etaten ble inndelt i —og
fem stortingsvalgte medlemmer.

Vassdrags- og fløtningsdirektøren
(Vassdrags- og fløtningsdirektoratet)
1921-1935
Foranstaltninger til fremme av ferdsel og
fløtning, forbygnings- og lignende oppgaver,
hydrografiske undersøkelser, systematisk
undersøkelse av landets vannkraft, kontroll

med vassdragsanlegg, drift av statens reguleringsanlegg, forberedelse av vassdragskonsesjonssaker, fløtningssaker og vassdragssaker,
som etter lov henligger under administrativ
avgjørelse, Hovedstyrets budsjettforslag, regnskapskasse og personalanliggender

Flotningsavdelingen 1921Hydrografisk avdeling 1921Kanalavdelingen 1921Kontoravdelingen 1921Kontrollavdelingen 1921Elektrisitetsdirektøren
(Elektrisitetsdirektoratet)
1921-1935
Forslag til foranstaltninger for fremme av
landets elektrisitetsforsyning, planlegging og
utførelse av statens kraftverker for den elektrotekniske dels vedkommende, drift av statens
kraftanlegg og kraftoverføringsanlegg med tilliggende eiendommer, behandling av saker
vedkommende distriktsadministrasjonenes
arbeid med elektrisitetsforsyningen, forskrifter
for og tilsyn med elektriske anlegg, behandling
av andragender om konsesjon på leie av kraft
og på elektriske anlegg og ledninger, behandling av andre elektrisitetsforsyningssaker

Distriktsavdelingen 1921Kontoravdelingen 1921Kraftanleggsavdelingen (midlertidig)
1921-1926
Tilsynsavdelingen 1921Fossedirektøren(Fossedirektoratet)
1921-1935
Forvaltning av statens vannfall med tilliggende
eiendommer inntil vedkommende fall er utbygget og overgår til drift, forberedelse av
statens vannfallskjøp, planlegging og utførelse
av statens kraftverker og overføringsanlegg,
planlegging og utføring av statens reguleringsanlegg, drift av statens kraftanlegg og kraftoverføringsanlegg med tilliggende eiendommer.

Bygningsavdelingen 1921-1930 (ca)
Driftskontoret for statens kraftverker
(Nore og Glomfjord) 1926Kontoravdelingen 1921-1930 (ca)
Maskinavdelingen 1921Vannfallsavdelingen ca 1930-
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Rjukanoverføringen, Gjøvikoverføringen og
Noreoverføringene var et kompleks i kraftutbyggingen til sammen og behandles
korrespondanse mellom I. C. Holst og
Elektrisitetsdirektøren. Det midlertidige kraftanleggsavdelingen ble overført til
Fossedirektoratet i 1926.

Gjøvikoverføringen
kraftlinje

—Å anlegge en

I tiden oktober-desember 1922 ble det foretatt
finstikning i marken for en mulig kraftledning
Minnesund-Gjøvik,
ledet av ingeniør Claudi
fra Rjukanoverføringen med assistanse av to
oppsynsmenn og en assistentingeniør,
samt
leiet lokal hjelp. I NVE var I. C. Holst byggeleder. Linjen skulle legges fra Minnesund over
Hurdalen og Toten til Gjøvik. Gjøviklinjen
skulle forsynes fra Nore. Å legge linjen langs
Mjøsa ble også vurdert, men ble ikke valgt.
Mjøsa måtte krysses med luftspenn og det
måtte tas hensyn til vannstand og dampskipstrafikk om sommeren. Akershus Elektrisitetsverk ville også på strekningen MinnesundHurdalen bygge sin ledning ved siden av på
samme master for ellers ville ikke grunneierne
i Akershus gi tillatelse til arbeidet. Holst var
lite begeistret for dette fordi linjene var
forskj ellige.
Opptegningen av ledningstraceen fra Minnesund til Gjøvik var ferdig våren 1923, men det
var da ennå ikke besluttet av Stortinget at linjen skulle bygges. I mellomtiden gikk Gjøvikoverføringen i gang med å leie rom på Festad,
Lena for kr. 1200
pr. år (kr. 100,-/mnd) til
kontorer og soveværelse. Ingeniøren skulle
iflg. kontrakten kunne få 3 liter nysilet melk
fra fjøset for 30 øre literen.
Saken skulle opp i Stortinget høsten 1923 og
byggelederen ønsket for å kunne komme i
gang at det ble holdt skjønn på forhånd med
forbehold om Stortingets bevilgning. Ved kg1.
res. av 29. juni ble det besluttet at arbeidet med
Gjøviklinjen skulle drives på en slik måte at
anleggets fullførelse høsten 1924 var sikret,
selv om saken ikke hadde vært oppe i Stortinget. Ingeniør Claudi kunne straks ansette to
oppsynsmenn på 3 mnd. oppsigelse - Kløvstad
og Skavland. Claudi var sikret lønn og bolig
for et år uansett. Arbeidsledelsen lå hos Claudi,
men under Holsts kontroll. Større bestillinger
skulle skje fra hovedkontoret i Kristiania.
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13. juli falt kg1. res. for at ekspropriasjonen
kunne fremmes, men avhjemling måtte utstå til
bevilgning var vedtatt i Stortinget.
Ekspropriasjonsadvokat var Georg Lous. Stortinget utsatte behandlingen til året etter og ville
komme for sent til at man kunne utsette
skogrydning som Claudi i desember fikk ordre
om å sette i gang. 5. mai 1924 besluttet Stortinget om kraftlevering til Toten og Gjøvik, og
i juli søkte I. C. Holst som byggeleder på
Elektrisitetsdirektørens ordre, Hovedstyret for
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
om
konsesjon på det nødvendige overføringsanlegg med tilhørende koblings- og transformatorstasj oner.
Kraftoverføringsanlegget og trafostasjonen ved
Kongsengen var fullt driftsferdige og besiktiget
før jul 1924 og klar til å settes under spenning.

Noreoverføringen
Kraftoverføringsanlegget
Nore-Vestfossen
skulle være ferdig sommeren 1927 og var
planlagt
å sammenknyttes
med Rjukanledningen ved Vestfossen eller Kongsberg og
korresponderte i forbindelse med dette med
"Interessentskapet
for Kraftoverføring
fra
Rjukan" i 1925. Konsesjonssøknad for NoreVestfossen ble sendt Hovedstyret 04.05.1925.
Formålet var å overføre elektrisk energi fra
statens kraftanlegg ved Nore til Vestfossen for
viderebefordring til de omliggende distrikter
dennom Rjukanledningen.
5. august søktes konsesjon for ledning fra
Vestfossen til Slagen (Tønsbergledningen).
I 1926 arbeidet man for å få til en kontrakt om
samarbeid og felles stasjon for Noreoverføringen og Oslo Elektrisitetsverks transformatorstasjon ved Smestad. Samarbeidet skulle gjelde
maskinelt utstyr og drift. Denne stasjonen
dannet et så viktig ledd i hele østlandsforsyningen at man mente at driftsledelsen måtte
ligge hos kraftleverandøren — dvs, at staten
overtok betjeningen av hele anlegget.
Fossedirektøren sendte 2. mars 1926 konsesjonssøknad på ledning fra Nore til Oslo samt
trafostasjonen ved Oslo (Smestad) og Osloledningen (Nore-Hønefoss-Oslo). Nore, byggetrinn 1 var ferdig i 1928. I prosjektet inngikk
Numedalsledningen, Flesaker-stasjonen,
Tønsbergledningen,
Osloledningen, Smestadstasjonen og Slagenstasjonen.
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2. Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen 1935-1960
Omorganisering1935
Den økonomiske depresjonen etter konjunkturomslaget i 1921 hadde ført til nedskjæring i
personalstaben i NVE. Krakket på New Yorkbørsen innledet en ny økonomisk verdenskrise
som også påvirket NVE. etter forhandlinger
med departementet oppnevnte hovedstyret
1932 et utvalg som skul1e gjennomgå
administrasjonsordningen den såkalte
Aas-komiten som foreslo å avskaffe de tre
direktørstillingene og i stedet opprette seks
avdelinger og kutte ned på funksjonærantallet.
Den nye administrasjonsordningen trådte
kraft 1.juli 1935.

Administrasjonsavdelingen
/ Den juridiskeog administrative
avdeling1949-1960
Historikk:

Administrasjonsavdelingen ble opprettet i 1949
og hadde som saksområdekasse- og personalanliggender, samt saker som ikke etter sin art
hører inn under noen av de andre avdelingene.
De administrative sakene hadde inntil da ligget
i Vassdragsavdelingen (av 1935) og tidligere
Vassdrags- og fløtningsdirektoratet (1921-35).
Arkivet løper til inn på 1960-tallet da det ved
en ny omorganisering av etaten (fullført 1962)
var blitt opprettet et eget administrasjonsdirektorat og man begynte med sentral journalføring. 1. februar 1949 ble det etablert et eget
kontor for disse sakene ledet av en kontorsjef
med ansvar og kompetanse direkte under
generaldirektøren. Kontoret gikk over til å bli
egen avdeling i 1 juli 1949 —administrasjonsavdelingen. Industridepartementet fastsatte
28. oktober 1955 visse endringer i Hovedstyrets instruks. Avdelingens navn ble endret til
Den juridiske

og

administrative

avdeling.

Arbeidsområdet ble fastlagt til juridiske og
administrative spørsmål vedrørende hele
etaten, herunder personalsaker, eiendomssaker,
budsjett-, kasse- og regnskapssaker.

* Juridisk kontor ca. 1956Bygningsavdelingen1948-1960
Historikk:

Opprettet i 1948 i første omgang for å forestå
byggingen av kraftverkene Aura og Røssåga
med tilhørende overføringsanlegg. Utbygging

av nye kraft-, regulerings- og overføringsanlegg. Har senere bl.a. overtatt bygningstekniske arbeider ved utvidelsen av Smestad transformatorstasjon. Har videre til oppgave å planlegge nye regulerings- og kraftanlegg samt
forestå de bygnings- og maskintekniske
arbeider også ved utvidelse av bestående kraftverk.

Bygningskontoret
Elektrokontoret
Fjernledningskontoret
Maskinkontoret
Rasjonaliseringskontoret
Sekretariat
Arkivet til Bygningsavdelingen fulgte med til
Statkraft som i dag har ansvaret for det. Fjernledningskontorets arkiv oppbevares av Statnett.

Elektrisitetsavdelingen
1935-1960
Historikk:
I den nye instruksen for Hovedstyret av
5. februar 1935 var inndelingen i avdelinger
under Hovedstyret for NVE blitt endret slik at
at direktoratene falt bort. Elektrisitetsavdelingens arbeidsområde hadde tidligere ligget i
Elektrisitetsdirektoratet (E1) og omfatter stort
sett saker som angår landets elektrisitetsforsyning i sin alminnelighet, bl.a konsesjoner
på bygging og drift av høyspente elektriske
anlegg og på leie av elektrisk energi, ekspropriasjonstillatelser for anlegg av elektriske
kraftledninger, tildeling og utbetaling av statsstønad til kraftutbyggingen samt kontrollen
med at de betingelser som er satt i de forannevnte saker, blir overholdt, saker om registrering av elektriske kraftledninger, beregning
og innkreving av avgift på forbruk av elektrisk
energi og avgifter som er pålagt kraftleiekonsesjoner og høyspente elektriske anlegg, saker
om rasjonering av elektrisk energi og av materialer til kraftutbyggingen m.v. samt saker om
eksport og import av elektrisk energi.
Avdelingen er delt opp i tre kontorer:
Konsesjonskontoret, Approbasjonskontotet og
Statsstonadskontoret (se nedenfor).

Approbasjonskontoret
Historikk:

Under dette kontoret hører saker som:
1) Lån og andre finansieringsspørsmål vedrørende elektrisitetsforsyningen, særlig i forbindelse med kommunale vedtak, med kontroll av
planer, overslag m.m
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Budsjetter og regnskaper ved enkelte kraftverker, der bl.a. staten står som garantist.
Vedtekter, strømleveringsvilkår o.l. ved
statsstøttede anlegg
Strømtariffer
Nasjonalbudsjettet og internasjonalt
samarbeid (elektrisitetssektoren)
Oversyn over elektrisitetsforsyningen,
statistikk o.l.
Dessuten behandles saker i forbindelse med
valutaregulering og metallrasjonering samt om
overdragelse og sammenslåing av kraftverker for
å oppnå en rasjonell forsyning, overenskomster
om felles utbygging av kraftkilder og overføringsanlegg og om samkjøring o.l. I disse sakene
samarbeides det i stor utstrekning med fylkenes
elektrisitetskontorer. Kontoret gir ellers orientering i lokale kraftforsyningsspørsmål.

Konsesjonskontoret
Historikle
Under dette kontoret hører saker som:
Konsesjoner på bygging og drift av
høyspente elektriske anlegg
Ekspropriasjonstillatelser for anlegg av
elektriske kraftledninger
Konsesjoner på kraftleie
Registrering av elektriske kraftledninger
Rasjonering av elektrisk energi
Innførsel og utførsel av elektrisk energi
Avgifter pålagt i kraftleiekonsesjoner og i
konsesjoner på høyspente elektriske anlegg
Avgift på forbruk av elektrisk energi
Avgift til garantifond for lån i Norges
Kommunalbank
Dessuten behandles saker om midlertidig
tillatelse til å sette i gang og drive høyspentanlegg, driftsinstrukser, saker om beregning og
fordeling av den kraft som avgis i henhold til
ervervs- og reguleringskonsesjoner (se under
Vassdragsavdelingen) og konsesjoner på kraftleie samt beregning av prisen på denne kraften
og tilretteleggelsen av de nærmere vilkår for
uttaket. Kontoret medvirker ellers ved ordningen av forskjellige kraftforsyningsspørsmål og
gir orientering og uttalelse om de lover m,v.
som kontoret arbeider etter.

vurdering av planer, og å utarbeide tilråding
om statsstønad
Hjelpe til med å få istand organisasjonen av
tiltakene og med å reise de nødvendige lån
Føre teknisk og økonomisk kontroll med
anleggene
Utbetale statsstønaden og føre regnskap for
denne
Rasjonering av bygningsmaterialer o.l.
Saker vedkommende byggeløyve for nye
kraftanlegg og en del saker angående militæreog sivilforsvarsspørsmål vedrørende kraftanlegg

Forbygningsavdelingen
1935-1962
Ihstorikk:
I den nye instruksen for Hovedstyret av
5. februar 1935 var inndelingen i avdelinger
under Hovedstyret for NVE blitt endret slik at
at direktoratene falt bort.
Forbygningsavdelingen var en forlengelse av
det som tidligere het Kanalavdelingen i
Vassdrags- og fløtningsdirektoratet (Vas-K) i
den forrige administrasjonsordningen som
igjen var en fortsettelse på Anleggsavdelingen
under Vassdragsdirektøren (Vd.D-A).
Forbygningsavdelingens arbeidsområder var
forbygnings- og senkingsanlegg, samt det
offentliges befatning med ferdsel i våre vassdrag. Under Forbygningsavdelingen hører forbygningsarbeider i vassdragene for å hindre
skade på grunn, bebyggelse og kommunikasjoner samt senkingsarbeider for tørrlegging og innvinning av dyrkingsjord. Avdelingen
utarbeider planer for anleggene og forestår for
det alt vesentlige utførelsen av dem, så vel
teknisk som regnskapsmessig, og sørger herunder for at distriktsbidragene blir ytet enten i
form av penger eller arbeid. Avdelingen fører
dessuten tilsyn med de utførte anlegg. Anleggene på Østlandet, Sørlandet, i Rogaland og
Hordaland ledes direkte fra avdelingen i Oslo.
Forbygningsavdelingen gikk inn i Vassdragsdirektoratet 1. februar 1962.

Nord-Norgekontoret
Statsstonadskontoret
Historikk:
Kontorets arbeidsområde omfatter i det
vesentlige:
1) Forberede statsstønadssaker med kontroll og
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Historikk:
Nord-Norgekontoret ligger i Narvik.
Utarbeider planer og har den daglige ledelse av
anleggsvirksomheten for distriktene nordenfor
Mo i Rana.
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Trøndelagskontoret
Historikk:
Trøndelagskontoret ligger i Trondheim.
Utarbeider planer og har den daglige ledelse av
anleggsvirksomheten for Nordmøre, Trøndelagen samt Nordland til Mo i Rana.

Vestlandskontoret
Historikk:
Vestlandskontoret ligger i Førde i Sunnfjord.
Utarbeider planer og har den daglige ledelse av
anleggsvirksomheten for Sogn og Fjordane
samt Sunnmøre og Romsdal.

avdeling
Hydrografisk/Hydrologisk
1935-1962
Historikk:
I den nye instruksen for Hovedstyret av
5. februar 1935 var inndelingen i avdelinger
under Hovedstyret for NVE blitt endret slik at
at direktoratene falt bort. Hydrografisk avdeling
ble opprettet som avdeling i 1907 under Vassdragsdirektøren (Vd.D-H) og fortsatte som
avdeling i Vassdrags- og fiøtningsdirektoratet
(Vas-H) før den ble avdeling under
Hovedstyret i 1935. Tillagt hydrografiske
(hydrologiske) undersøkelser. Hydrologisk
avdeling gikk inn i Vassdragsdirektoratet 1.
februar 1962.
Hydrologiske undersøkelser

Historikk:
Hydrologiske undersøkelser kan føres tilbake
til omkring 1840 og i den første tid bare som
spredte vannstandsobservasjoner for samferdsel og transport, samt for elveforbedringer og
senkingsarbeider. Mer fullstendige undersøkelser ble iverksatt omkring 1890. Landet er
inndelt i 4 hydrologiske distrikter som omfatter
i alt 10 områder.

Isundersøkelser
Historikk:
Siden 1912 er det ført notater om vassdragenes
isforhold og leilighetsvis er det foretatt isundersøkelser for spesielle formål. Regelmessige og mer omfattende undersøkelser ble
iverksatt i 1947 i enkelte vassdrag, og de utvides etterhvert, delvis i samarbeid med kraftverk
og reguleringsforeninger. Ettersom mange problemer har meldt seg har det tvunget seg fram
undersøkelser av mer teoretisk og vitenskaplig
karakter.

Kontoravdelingen (underavdeling)

Undersøkelse av landets vannkraft
Historikk
Den systematiske undersøkelse av landets
vannkraft ble iverksatt i 1914. Inntil da var så
vel det hydrologiske som det topografiske
materiale svært sparsomt for formålet og overslaget over kraftmengdene usikkert og mangelfullt. Oppgaven gikk derfor ut på å skaffe et
bedre grunnlag til å bedømme fallhøyder og
reguleringsmuligheter.

1935-1960
Kraftverksavdelingen
Historikk:
I den nye instruksen for Hovedstyret av
5. februar 1935 var inndelingen i avdelinger
under Hovedstyret for NVE blitt endret slik at
at direktoratene falt bort. Kraftverksavdelingens arbeidsområde var drift av statens
kraftverker med regulerings- og kraftoverføringsanlegg, herunder utvidelsesarbeider og
nyanlegg i den utstrekning disse ikke blir
henlagt under Bygningsavdelingen, forvaltning
av statens vassfallseiendommer og planlegging
for utnyttelse av disse.
Fra begynnelsen foresto Kraftverksavdelingen
driften av Nore kraftverk med overføringslinjer, statens del av Mørkfoss-Solbergfoss,
Gjøvikoverføringen, Rjukanoverføringen,
Hakavik, Langerak, Hasselelven og Kåfjord
kraftverker ble lagt direkte under Kraftverksavdelingen. Den stedlige ledelse for Glomfjord
kraftverk ble bibeholdt, men også underlagt
Kraftverksavdelingen. Da Bygningsavdelingen
ble opprettet i 1948 skulle denne forestå
bygnings- og maskintekniske arbeider ved
reguleringsanlegg og ved utvidelser av
bestående kraftverk og trafostasjoner, mens
Kraftverksavdelingen fremdeles forestår de
elektriske anlegg ved utvidelsen av disse. I
1956 ble det i Den administrative og juridiske
avdeling etablert et særskilt juridisk kontor
som overtok eiendomssakene som tidligere var
tillagt Kraftverksavdelingen.
Arkivet til Kraftverksavdelingen fulgte med til
Statkraft som i dag har ansvaret for det.

Tilsynsavdelingen1935-1960
Historikk:
I den nye instruksen for Hovedstyret av
5. februar 1935 var inndelingen i avdelinger
under Hovedstyret for NVE blitt endret slik at
at direktoratene falt bort. Elektrisitetsavd-
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elingens arbeidsområde hadde tidligere ligget i
Elektrisitetsdirektoratet
(E1) opprettet 1920-21
som en avdeling innen Elektrisitetsdirektoratet.
Fra 1935 var den en selvstendig avdeling
direkte under Hovedstyret. Avdelingen er det
samlende ledd for Elektrisitetstilsynets
6
distrikter. Saker vedkommende tilsyn med at
forskrifter
for elektriske anlegg som er
utferdiget i medhold av tilsynsloven blir
overholdt. Andre saksområder er:
Behandling av den tekniske side ved
konsesj ons- og ekspropriasjonssøknader for
elektriske anlegg. (For øvrig blir disse sakene
behandlet av Elektrisitetsavdelingen).
Behandling av søknader om godkjennelse av
elektriske maskiner, apparater og materiell og
om dispensasjoner fra de tekniske forskrifter
Godkjennelse av lange spenn
Godkjennelse av installatører, montører,
driftsleder og reparatører
Godkjennelse av vekselstrømanlegg ombord
i skip
Godkjennelse av 380 V-anlegg
Behandling av brannsaker, som antas å
skyldes elektriske anlegg eller apparater
Gransking av og uttalelser om ulykker
forårsaket av elektrisitet
Deltagelse i utarbeidelsen av forskrifter for
elektriske anlegg
Behandling av saker vedr. stedlig tilsyn
hvormed kontrollen med de lavspente anlegg
blir overlatt til vedkommende elektrisitetsverk
Fastsettelse av avgift for Elektrisitetstilsynets besiktigelse av elektrisitetsverkenes
høy- og lavspente
fordelingsanlegg
med
tilknyttede
installasjoner
etter
regulativ
godkjent av Stortinget 26. mars 1935.
Pålegg til elektrisitetsverk
m.v. om
etablering av stedlig tilsyn
Avgiftsnedsettelse for anlegg med stedlig
tilsyn
Arkivet oppbevares i dag av Produkt- og
elektrisitetstilsynet.

Vassdragsavdelingen

1935-1962

Historikk:
I den nye instruksen for Hovedstyret av
5. februar 1935 var inndelingen i avdelinger
under Hovedstyret for NVE blitt endret slik at
at direktoratene falt bort.
Vassdragsavdelingens
arbeidsområder
var
saker om konsesjoner på erverv av eiendomsrett og bruksrett til vannfall, tillatelser til
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vassdragsreguleringer og tillatelser etter Vassdragsloven, innkreving av konsesjonsavgifter
og kontroll med at de betingelser som er satt i
konsesjoner og tillatelser blir overholdt.
Avdelingen fører i henhold til lovgivning eller
særskilte bestemmelser tilsyn med vassdrag og
anlegg i og over vassdrag, behandler saker om
fløting og ferdsel i vassdrag samt forbereder
administrative
avgjørelser etter Vassdragsloven og utarbeider oppgaver til Riksskattestyret i henhold til skattelovene. Administrative spørsmål vedrørende hele etaten som
budsjett-, regnskaps-, kasse og personalanliggender inntil 1. februar 1949 da det ble etablert
et eget kontor for disse sakene ledet av en
kontorsjef med ansvar og kompetanse direkte
under generaldirektøren. Kontoret gikk over til
å bli egen avdeling
1 juli 1949 - Administrasjonsavdelingen. Vassdragsavdelingen gikk
inn i Vassdragsdirektoratet (V) 1. mars 1962.

3. Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen 1960-1985
Omorganisering 1960
Fra midten av 1950-tallet var et viktig spørsmål
hvorvidt hovedstyrets konsesjonsmessige
og
kontrollerende virksomhet på den en side og
forretningsmessige virksomhet på den andre
(bygging og drift av overføringsanlegg
og
statens kraftverker) skulle skilles i to etater. En
komité
nedsatt
ved
Kronprinsregentens
resolusjon av 12. mai 1956 som skulle drøfte
bl.a. Hovedstyrets organisasjon og kompetanse,
kom til at en utskilling ikke var påkrevet og at
en felles ledelse burde beholdes. Industridepartementet fremmet saken som Stortinget
behandlet 30. mai 1960. Departementet og
Stortinget sluttet seg til komit&ns forslag om
opprettelse
av fire direktorater
nemlig
Direktoratet fbr administrative, juridiske og
okonomiske saker, Vassdragsdirektoratet,
Elektrisitetsdirektoratet
og Direktoratet for
statskraftverkene. Ny instruks for NVE ble
fastsatt 15. juni 1960.

Omorganisering til direktorater
Omorganiseringen i 1960 hadde bakgrunn i
"Innstilling
fra organisasjonskomiteen
for
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen" som
ble avgitt 07.02.1958.
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Sentralisering direktoratsvis
NVE flyttet til Middelthunsgate sommeren
1964. Etatens arkiver besto da av en rekke
avdelingsarkiver. Etter innflyttingen ville man
ha alle arkivene sentralisert direktoratsvis.
Arkivarbeidet skulle samles under ett innen
hvert enkelt direktorat.

Felles arkivnøkkel for NVE
Fra 01.01.1969 skulle den såkalte "grønne
nøkkelen" være eneste offlsielle arkivnøkkel
for NVE. Den var utarbeidet som felles arkivnøkkel for alle saker og fagområder under
NVE. Prinsippet i oppbygningen er at sakenes
egenart og innbyrdes sammenheng har vært
bestemmende for utformingen uavhengig av
hvor i etaten sakene hører hjemme eller hvem
som er saksbehandler. Hvert direktorat, hver
avdeling eller saksbehandler skulle bruke
hvilke som helst deler av arkivnøkkelen på en
slik måte at samme type sak fikk samme
arkivnøkkelnummer uansett hvor saken ble
arkivert.
Administrasjonsdirektoratet
var
ansvarlig for samordning av arkivnøkkelspørsmålene. Arkivnøkkelen ble ikke godkjent
og ble erstattet av en ny versjon senere.

Under administrasjonsseksjonen hørte bl.a.
forvaltningen av administrasjonsbygningen i
Middelthunsgate, og de fellestjenester som var
knyttet til virksomheten der, som vaktmestertjeneste, bud- og kjøretjeneste, service i samband med reiser, telefonsentral, intern og
ekstern postekspedisjon, m.v.

økonomikontoret (A19)
Bedrifislegekontoret (BL)
Historikk:

Helsetjenesten ved hovedkontoret ble organisert i 1964 Sorterte tidligere under Velferdskontoret

EDB-kontoret
(Elektronisk databehandling) 1963Informasjonskonsulent (A1)
Historikk:

Koordinerer etatens samlede informasjons- og
PR-virksomhet på vegne av Hovedstyret og
generaldirektør. Sorterte faglig under administrerende direktør
.

Juridisk avdeling (AJ) 1962

-

Historikk:

Direktoratet for administrative,
juridiske og økonomiske saker
/ Administrasjonsdirektoratet
1961-1985

Tillagt juridiske saker herunder eiendomssaker
og skjønnssaker.

Historikk:

Historikk:

I instruks for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, fastsatt av Industridepartementet
15. juni 1960 bestemtes det at det skulle opprettes 4 direktorater under et hovedstyre med
en generaldirektør som formann. Direktoratet
for administrative, juridiske og økonomiske
saker ble opprettet 1. april 1961 og ble tillagt
administrative, juridiske og økonomiske spørsmål, herunder personalsaker, eiendomssaker,
budsjett-, kasse- og regnskapssaker.

Tillagt etatens personalsaker med bl.a. tilsettinger og lønnsspørsmål.

Administrasjons-og
økonomiavdelingen(A) 1960Historikk:

Administrative saker av generell og felles
karakter og økonomiske saker herunder
budsjett-, kasse- og regnskapsspørsmål, sekretærfunksjon for Hovedstyret.

Personalavdelingen (AP) 1962

-

Velferdskontoret (AV)
Historikk:

Velferdskontoret ble opprettet i 1963, plassert i
Administrasjonsdirektoratet direkte underlagt
direktoratets sjef. Velferdskontoret skulle være
det sentrale organ for etatens verne- og velferdsvirksomhet Det skulle bl.a. tilveiebringe
grunnlaget for opplegg av en hensiktsmessig
organisering av dette arbeid, gi direktoratene
råd og orientering m.h.t. vernetiltak, bistå med
tilretteleggingen av nyttig fritidsvirksomhet og
fungere som etatens sentrale sekretariat for
samarbeidsurvalgene.Helsetjenesten ved hovedkontoret ble organisert i 1964. Under
Velferdssjefen sorterte hovedkontorets bedriftslege og bedriftssøster administrativt, men
ble senere flyttet til eget kontor.
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Elektrisitetsdirektoratet
1960-1985

Statsstønadskontoret
/ Statsstønadsog kontrollavdelingen/
Organisasjonsog stønadsavdelingen

Historikk:
I instruks for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, fastsatt av Industridepartementet
15. juni 1960 bestemtes det at det skulle opprettes 4 direktorater under et hovedstyre med
en generaldirektør som formann. Elektrisitetsdirektoratet ble tillagt konsesjoner på leie av
elektrisk energi og anlegg og drift av elektriske
anlegg samt ekspropriasjonstillatelser for slike
anlegg, kontroll med vilkårenes overholdelse,
saker vedr. tilsyn med elektriske anlegg og
andre elektrisitetssaker vedr. landets elektrisitetsforsyning i sin alminnelighet. Avdelingen er faglig overordnet for Elektrisitetstilsynet 1. - 6. distrikt.

Historikk:
Direkte underlagt direktøren. Spørsmål om
statsstønad til distrikter eller områder uten
elektrisitetsforsyning .

Sekretariat
Historikk:
Administrative spørsmål for hele direktoratet

Elektrisitetsavdelingen
1960-1985
Historikk:
Data vedr. landets vannkraftpotensial og
elektrisitetsforsyning. Analyse og prognose av
produksjonsevne og forbruk. Informasjoner om
elforsyningen. Standardisering.

Elenergikontoret
Oversiktskontoret
Planvurderingskontoret
Konsesjons-og tilsynsavdelingen
1960-1985
Konsesjonskontoret
Tilsynskontoret
Elektrisitetstilsynet 1. Distrikt/Oslo
Elektrisitetstilsynet 2. Distrikt/Oslo
Elektrisitetstilsynet 3. istrikt/Kr.sand S.
Elektrisitetstilsynet 4. Distrikt/Bergen
Elektrisitetstilsynet 5. Distrikt/Tr.heim
Elektrisitetstilsynet 6. Distrikt/Harstad

28

Kontorfor alminnelige saker
Historikk:
Var direkte underlagt direktøren. Forslag og
bistand til rasjonalisering av elektrisitetsforsyningen, styrking av dens økonomiske
bæreevne og effektivisering av driften.
Uttalelser om lån til kraftanlegg og linjenett.
Forslag til rammer for kraftforsyningssektorens
lån i statsbankene. Elektrisitetsverkenes regnskaper, vedtekter, strømtariffer og leveringsvilkår. Forholdet til kraftforsyningens sivilforsvar. Tvistespørsmål mellom kraftlag,
abonnent kontra kraftlag o.l. som ikke naturlig
hører under andre kontorer.
Programmer, meldinger og oppgaver for
Storting, departementer og andre vedrørende
kontorets sakområde. Lagt under Statsstønadog kontrollavdelingen.

Approbasjon- ogfinansieringskontoret
Organisasjonskontoret
Statsstonad- og kontrollkontor

Vassdragsdirektoratet
1961-1985
Histortkk:
I instruks for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, fastsatt av Industridepartementet
15. juni 1960 bestemtes det at det skulle
opprettes 4 direktorater under et hovedstyre
med en generaldirektør som formann.
Vassdragsdirektoratet ble opprettet med
virkning fra 1. februar 1962, dog slik at den
tidligere Vassdragsavdelingen ble opprettholdt
uendret til 1. mars 1962. Direktoratet ble tillagt
ervervs- og reguleringskonsesjoner og kontroll
med vilkårenes overholdelse, tilsyn med
vassdrag og anlegg i eller over vassdrag, saker
vedr. ferdsel og fløting, avgjørelser etter
vassdragsloven, oppgaver til Riksskattestyret,
forbygnings- og senkingsanlegg, hydrologiske
undersøkelser og undersøkelser av landets
vannkraft.
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Forbygningsavdelingen
(F)
Forbygningsavdelingen,
Nord-Norgekontoret (FN)
Forbygningsavdelingen,
Trondelagsskontoret (FT)
Forbygningsavdelingen,
Vestlandskontoret
Forbygningsavdelingen,
østlandskontoret (Fø)

Vassdragsavdelingen
(V)
Historikk:

Erhvervs- og reguleringskonsesjoner og kontroll med vilkårenes overholdelse. Tilsyn med
vassdrag og anlegg i eller over vassdrag. Saker
vedrørende ferdsel og fiøting. Avgjørelser etter
vassdragsloven.

Konsesjonskontoret (VK)
Tilsynskontoret (VT)
Vatn- og avlopskontoret

Hydrologiskavdeling(H)
Historikk:

Vassføringsmålinger og beregninger, strøm- og
dybdemålinger, nedborsmålinger, grunnvassundersøkelser, bre- og isundersøkelser.

Brekontoret (HB)
Grunnvasskontoret (HG)
Iskontoret (HI)
Overflatehydr. kontoret (HO)
Sekretariatet(K)
Flistorikk:

Saker vedrørende organisasjon, administrasjon,
økonomi og personale. Oppgaver til riksskattestyret etter skattelovens § 19/14. Ankesaker og
andre saker som reiser spesielle juridiske
spørsmål.

Avdelingfor undersøkelseav Norges
vannkraft/ Avdelingfor vasskraftundersøkelser
Historikk:

Generelle undersøkelser av landets vasskraft
og undersøkelser og kostnadsvurderinger i
forbindelse med konkrete utbyggingsplaner

.Naturvernkontoret—Landskapspleie
/ Grunndammer (VN)
flistorikk:

Saker vedrørende bygging av grunndammer
(terskler) i vassdrag med sterkt redusert vassføring, og andre saker vedrørende naturvern og
landskapspleie.

4. Norges vassdrags- og
energiverk 1986-1991
Omorganiseringen av NVE i 1986
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ble 1.
januar 1986 omorganisert. Direktoratet for
statskraftverkene ble skilt ut og etablert som en
statlig forvaltningsbedrift med eget styre
Samtidig ble Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen reorganisert og ny instruks vedtatt.
Etatens nye navn ble Norges vassdrags- og
energiverk (NVE).
Etaten skulle ledes av en generaldirektør.
NVEs råd skulle være rådgiver for generalditektøren og bl.a. behandle konsesjonssaker
og andre saker av energipolitisk art.
NVE ble ellers delt opp i to direktorater og en
administrasjonsavdeling:
'Vassdragsdirektoratet',
'Energidirektoratet5
og 'Administrasjonsavdelingen'.
Vassdragschrektoratet

Forbygningsavdeling
Hydrologisk avdeling
Natur- og landskapsavdeling
Avdeling for vasskraftundersøkeiser
Vassdragsavdeling
Fellesfunksjoner/juridisk kontor
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Energidirektoratet
Systemavdeling
Avdeling for energidistribusjon og
energibruk
Avdeling for konsesjonsbehandling og
juridiske spørsmål
Beredskapsavdeling
Elsikkerhetsavdeling
Fellesfunksjoner

Vassdragsdirektøren og energidirektøren skulle
delta under rådets behandling av saker vedrørende eget arbeidsområde og ha rett til i rådsprotokollen å grunngi sitt syn.

Administrasjonsavdelingen
- Fellessaker, personalforvaltning, økonomi,
informasjon

Norgesvassdrags-og energiverk
1991-2000
(Norgesvassdrags-og energidirektorat
fra 1998)

Rådet
I og med at NVE opphørte å ha forretningsmessig virksomhet da Statkraft ble delt ut, ble
det et rent forvaltningsorgan der man fant rådsformen mer naturlig enn styreformen.
NVEs råd erstattet det tidligere Hovedstyret og
hadde sitt første møte 18. august 1986. I motsetning til Hovedstyret hadde rådet bare en
rådgivende funksjon overfor generaldirektøren,
som dermed fra 1986 fikk en sterkere stilling
enn tidligere i og med at beslutningsmakten ble
flyttet fra Hovedstyret til generaldirektøren
som sto fritt til å følge rådets anbefalinger. Det
innebar at der Hovedstyret, hvor generaldirektøren var formann, tidligere la fram innstilling
til departementet, ga rådet nå råd til generaldirektøren som så fremmet forslag for departementet. Generaldirektøren var ikke medlem,
men hadde møteplikt. Rådet besto av syv medlemmer med personlige vararepresentanter og
var utvalgt fra departementet, mensHovedstyret
hadde vært valgt politisk av Stortinget.
Rådets oppgaver:
Rådet skulle være rådgivende for generaldirektøren og skulle behandle saker vedrørende:
Vassdragskonsesjoner
Konsesjoner på elektriske anlegg
Ekspropriasjoner for elektriske anlegg
Tildeling av konsesjonskraft
Fordeling av konsesjonsavgifter
Statsstønad
Underlag for stortingsproposisjoner og
stortingsmeldinger etter departementets
behov
For øvrig behandle saker som generaldirektøren eller departementet ønsket
rådets vurdering av
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5. Norges vassdrags- og
energiverk / energidirektorat
1992 - dd

Fra 1.januar 1991 var NVE organisert i 5 fagavdelinger og en administrasjonsavdeling og
hadde 5 regionkontorer. Administrativ inndeling i avdelinger med underliggende
seksjoner.
Administrasjonsavdelingen
Energiavdelingen
Enøk- og markedsavdelingen
Hydrologisk avdeling
Tilsynsavdelingen /Sikkerhetsavdelingen
fra 01.01.1995)
Vassdragsavdelingen
NVE fikk ny organisasjon 01.01.2001

Kapittel 5.Organisasjonsstruktur,

arkivskapere, arkiver og arkivserier i ASTA

Kapittel

Beskrivelse av organisasjonsstruktur,
arkivskapere, arkiver og arkivserier i ASTA
Arkivsystemet ASTA som
arbeidsverktøy
Til hjelp i arbeidet med å orgamsere arberdet
med de historiske arkivene har NVE tatt i bruk
arkivsystemet ASTA som er både et registreringsverktøy og et verktøy for gjenfinning.
I ASTA har vi lagt inn etatens arkivskapere
gjennom tidene i en organisasjonsstruktur og vi
har registrert arkiver. Til disse har vi fortløpende lagt inn informasjon i form av historikk
og omtale. Noen arkiv er registrert kun på
arkivnivået i den hierarkiske strukturen, andre
er beskrevet ned til serienivå og videre noen
helt ned på mappenivå og er dermed ferdig
ordnet. Kataloger er utarbeidet for ferdig
ordnede arkiver.
ASTA ble tatt fullt ut i bruk I februar 1999.
Før det hadde vi et halvt års tid en midlertidig
løsning med to enbruker-versjoner. Vi har
siden høsten 1998 hatt 1/2 årsverk øremerket
ordning og registrering foruten en delprosjektansvarlig siden september 1998. Delprosjektansvarlig har hatt implementerings- og systemansvar for ASTA, samt opplæring av en
registrator i halv stilling.
Utgangspunktet for beskrivelsen av arkiver er
det allmenne arkivskjemaet. Vi har også bygd
det ut etter behov.
Magasinstyring i ASTA
Vi har valgt å legge inn 4 magasiner:
Bortsettingsarkiv
Dagligarkiv
Biblioteket
Midlertidig

BA
Dagl
Bibl
Temp

inn i og med at det stadig blir flytting av hyller
i forhold til høyde på arkivaliene. Disse må
finne sin faste plass før denne funksjonen i
ASTA til fulle kan utnyttes. Bortsettingslokalet
i underetasjen har 60 reoler å 4 fag. En del av
disse passer for foho-format. 8 er låsbare.
Teoretisk kan reolene til sammen romme
ca. 1600 hyllemeter hvis alt står i arkivbokser

Organisasjonsstrukturen
I NVEs tilfelle er organisasjonsstrukturen så
kompleks at vi har delt den opp i ulike administrative perioder. For hver av disse vil vi da
på toppen ha NVE med direktorater eller
avdelinger under og under hver av disse igjen
kontorer/seksjoner. Ikke alle disse er gitt
arkivskaperstatus. Kriteriet for å være arkivskaper kan være at det ble ført egne journaler
og kopibøker.
Beskriveise av arkivskapere
I arkivskaper-skjermbildet registreres opplysninger om arkivskaperen. Disse kan så knyttes
til et eller fiere arkiv eller bare inngå i organisasjonsstrukturen som vi har lagt inn.
Tilsvarende kan fiere ulike arkivskapere være
representert i et arkiv slik at vi kan få både
første, andre, tredje og til og med fjerde
proveniens. Noen enheter har hatt egne kopibøker og noen har hatt et eget arkiv som er
knyttet til journalføringen på sentralt nivå
direktoratet/avdelingen. De fieste enheter har
arkivert i det sentrale arkivet de er knyttet til
Vi har valgt å gi status som arkivskaper til de
enhetene som har ført egen journal.

kun i ASTA-- refererer ikke til noe jjAstsk

I BA har vi lagt inn del antall reoler som
lokalet rommer, antall fag pr. reol og antall
hyller pr. fag samt hyllebredde. Dette er i dag
ikke helt overensstemmende med det vi først la

Strukturen i ASTA for NVEs arkiv
Vi har valgt å bruke det allmenne arkivskjemaet med de vanlige arkivseriene som
utgangspunkt og har deretter bygget det ut med
underserier. I og med at NVE siden starten har
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vært en kompleks organisasjon med mange
omorganiseringer og ulike administrative
ordninger uten at det har vært periodisert i
seriene, har vi fått arkivserier med multiproveniens. Likevel har disse seriene fulgt en
ganske grei vei opp gjennom tiden slik at det er
naturlig å dele inn saksområdene i tre:
A (Administrativt)
V (Vassdragsforvaltning
E (elektrisitetsforsyning)
Dette sammenfaller da med direktoratsorganisasjonen fra ca. 1960 der de fleste av de
eldre seriene ble satt bort eller gikk inn i respektive direktoratsarkiver. Vi ser da helt bort fra
linjenett- og kraftverkssaker som har fulgt med
til Statskraftverkene og som Statkraft SF og
Statnett SF i dag tar vare på.
Noen serier har løpt uavbrutt gjennom mesteparten av NVE s historie. Vi har hatt fire ulike
administrative hovedperioder (befinner oss pr.
idag i den femte) og kan for oversiktens skyld
dele serier som B-kopibøker og C-journaler inn
etter disse (se s. 33: Foreløpig arkivskjema for
NVEs arkiv). Periodene er:
1921-1935
1935-ca. 1960
ca. 1960-1986
1986-dd.

Arkivserier
Protokollserier
De enhetene som har hatt journaler er altså gitt
status som arkivskaper og arkivsaker som kan
henføres til den enheten i den aktuelle administrative perioden plasseres i dette arkivet.
Imidlertid vil det i praksis kun bli protokollserier som B-kopibøker og C-journaler og
arkiver av siste proveniens som plasseres der.
Som tidligere nevnt har periodisering sjelden
vært benyttet og en del serier som har løpt
videre vil dermed havne hos en annen arkivskaper. Dette er ofte svært lange serier som
best behandles under arkivet som kalles NVEarkivet, se skjema side 35. I dette arkivet vil
det altså ikke være journaler og kopibøker med
mindre man velger en annen løsning med
omsyn til å plassere protokollseriene, f. eks.
etter skjemaet på side 33-34.
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Dette kan altså gjøres på flere måter med en
masse underserier, men det har ikke vært
hensiktsmessig i begynnelsen av ordnings- og
registreringsarbeidet. Eventuelt kan det gjøres
senere.

NVE-arkivet:
Sakarkivserierog fagserier
Når det gjelder sakarkivene har vi valgt å
konstruere seriene:
DA (Administrativt sakarkiv)
DV (Vassdragsforvaltning - sakarkiv
DE (elektrisitetsforsyning - sakarkiv)
Dette er sakarkiv som har hatt en arkivnøkkel
som hovedsystem — om enn ulike sådanne
gjennom årene. Hver serie er videre utbygd,
eller kan utbygges, i forhold til avsluttede
serier og perioder som kan knyttes til
sakområdet.

Serie EA, EE og EV er også sakarkiver men
her har vi valgt å plassere de eldste sakarkivene.
Seriene F-0 må brukes til fagseriene —uansett
enhet som er arkivskaper da disse må ansees å
være del av det store NVE-arkivet. Videre må
disse seriene bygges ut der det er nødvendig.
Det har også vist seg at Hydrologisk avdeling
er såpass spesiell i sin kontinuitet og sakområdenes spesielle stilling i etaten at HER
kan og bør alt som er oppstått i avdelingen fra
opprettelsen fram til 1994 holdes for seg. Her
er det virkelig snakk om mange spesialserier.
Noen arkivserier er så store i volum og som
har helt egne gjenfinningssystemer slik at de
må betraktes som spesialarkiv Disse er opprettet som egne arkiver.
Nedenfor presenteres et forslag til struktur for
det som er kalt det store 'NVE-arkiver.
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Forelø i arkivsk'emafor NVEs arkiv
Protokollseriene A-C i NVEs arkiv (dersom alle skal inn i et arkiv)
A
Al
A2

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Hovedstyret, Forhandlingsprotokoller 1920-1986
1920 1986
Rådet. Rådsprotokoller 19864994
1986 1994

B

Ko ibøker

Ba
Bb

Kopibøker over forslag
Kopibøker "personlige"

B1

Kopibøker 1921-1935

Bla
Blaa
Blab
Blb
B1ba
Ble

Kopibøker Vassdrags- og fløtningsdirektoratet
Kopibøker Kanalavdelingen (tidligere Anleggsavd.)
Kopibøker Hydrologisk avdeling
Kopibøker —Elektrisitetsdirektoratet/Elektrisitetsdirektøren
Gjenpartsbøker Elektrisitetsdirektorat
Kopibøker Fossedirektoratet/Fossedirektøren

B2
B2a
B2b
B2c

Kopibøker 1935 ca. 1960
Kopibøker Vassdragsavdelingen
Kopibøker —Forbygningsavdelingen
Kopibøker Elektrisitetsavdelingen
r.K\ ri,d\
Kopibøker Administrasjonsavdelingen
Kopibøker Hydrologisk avdeling

B2e
B2f

1921 1924
1921 1923

1921 1935
1921 1934
1921 1935
1921 1934
1921 1935
1936 1963
1935 1963
1935 1962
i‘g

1949 1960

Merk! Kopibokene for Kraftverksavdelingen, Bygningsavdelingen og
Fjernledningskontoret i Bygningsavdelingen oppbevares av Statkraft SF.
B3
B3a
B3b
B3ba
B3c

Kopibøker ca. 1960-1985
Kopibøker Direktoratet for administrative og juridiske saker
1961 1986
Kopibøker Vassdragsdirektoratet
1964
Kopibøker Hydrologisk avdeling, se Arkiv: Hydrologisk avdeling
Kopibøker Elektrisitetsdirektoratet Energidirektoratet
1963
1&31
for
slaiskylilvkikene
-1‘
1fiii-kloratei
),ophe
opihoke)

B4
B4a
B4b
B4c

Kopibøker 1986 okt. 1990
Kopibøker Administrasjonsdirektoratet
Kopibøker Vassdragsdirektoratet
Kopibøker -•Energidirektoratet

B5

Kopibøker okt. 1990- (Delarkiver slått sammen =sentralt for hele etaten)

-
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C

Journaler

Ca

Postlister - Elektrisitetsdirektoratet

Cl
Cla

C 1c

Journaler 1921 1935
1921 1934
Journaler - Vassdrags- og fløtningsdirektoratet/-direktøren
1921 1923
anleggsavdelingen)
(tidligere
Claa Kanalavdelingen
C1ab Hydrologisk avdeling
Clb Journaler —Elektrisitetsdirektoratet/Elektrisitetsdirektøren 1921 1935
Overjort 1-irodukt.- og elekirisitetstilsynet
C lba lournaler Tilsynsavdelingen
1921 1935
Journaler —Fossedirektoratet/Fossedirektøren

C2
C2a
C2b
C2c
C2d
C2e
C2f

Journaler 1935 ca. 1960
Journaler - Vassdragsavdelingen
Journaler - Forbygningsavdelingen
Journaler - Elektrisitetsavdelingen
Journaler - Tilsynsavdelingen
Journaler - Administrasjonsavdelingen
Journaler - Hydrologisk avdeling

1923 1935

-

-

1935
1935
1936
1935
1949

1963
1963
1961
1963
1960

Merk! Journalene for Kraftverksavdelingen, Bygningsavdelingen og
Fjernledningskontoret i Bygningsavdelingen oppbevares av Statkraft SF.

C3
C3a
C3b
C3c
(:3(1

Journaler ca. 1960 1985
Journaler - Direktoratet for administrative, øk. og jur. saker
Journaler Vassdragsdirektoratet
Journaler - Elektrisitetsdirektoratet

C4
C4a
C4b
C4c

Journaler —1986-okt. 1990
Journaler —Administrasjonsdirektoratet
Journaler —Vassdragsdirektoratet
Journaler —Energidirektoratet

C5

Journaler okt. 1990- (Delarkiver slått sammen - sentralt for hele etaten)
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—

Pournalel - Direktoratel

-

oi talskrallverkene

1962 1984
1964
1962
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Sakarkivserier i NVEs arkiv
Sakarkiv
Sakarkiv Embedet
-

DA

Sakarkiv (Administrativt)
"A saker"
Sakarkiv etter arkivnøkkel (Alfanumerisk)
Sakarkiv etter arkivnøkkel (1. grønne)
Sakarkiv etter arkivnøkkel (grønn)
—

-

—

1921

1964

1949

1964

hovedsystem

DE

Sakarkiv (Elektrisitetsforsyning)
"E saker"
hovedsystem
Sakarkiver etter arkivnøkkel (utenom nedenforstående serier)
DEa
Statsstønad
DEb Elektrisitets- og områdekonsesjoner , ekspropriasjon
DEc E-verksmapper

DV

Sakarkiv (Vassdragsforvaltning)
"V saker"
hovedsystem
Sakarkiv "Diversearkivet" —etter arkivnøkkel
1850
DVa Vassdragsforvaltning - "Vassdragsarkivet"
DVb Vassdragsforvaltning - "Inngrepsmapper" - Anleggsarkiv

—

—

-

—

-

—

EA

Eldre sak- eller korrespondansearkiv

(Administrativt)

EE

Eldre sak- eller korrespondansearkiv

(Elektrisitetsforsyning)

EV

Eldre sak- eller korrespondansearkiv

(Vassdragsforvaltning)

1960

Fa serier i NVEs arkiv Det er arantert flere!!
F

"Forskjellig-arkivet"

- oppbevares i Sikkerhetsavdelingen

"Gradert arkiv" - oppbevares i Sikkerhetsavdelingen
I

Planmapper/ Inngrep/ VT-planmapper

oppbevares i 6. etg i reoler

"Konsesjonsarkivet" - Vassdrags-, fløtnings- og kraftleiekonsesjoner
(Romertallnummerert og alfabetisk) - under ordning
M

Målestasjonsarkivet

- oppbevares hos Hydrologisk avdeling

Opplysninger om norske vassdrag - Utdrag
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er materiale o medier Noen!

Serier med s esielle t
Personalforvaltning

P1
P2
P2a
P2b

Eldre personalsaker
Registerkort personale
Personalmapper
Personalmapper

Regnskap

1911

1948

R1

Fossedirektørens

budsjettrapporter

1925

1931

R2

Kanalavdelingens

regnskaper

1921

1923

Ra

Hovedbøker

Rb

Budsjett

1907

1956

Kart og tegninger
T1

Hydrografiske

kart

Foto, film, lydopptak
X1

Arsberetninger,

X2

Fossekallen

X3

Lesehesten

Xa

Administrativ

Xb

Konsesjonsbehandling.
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virksomhetsberetninger

1955 d.d.
1954 1992

informasjon. NVE-huset
Elektrisitetskonsesjoner

Kapittel 6: A-, E- og V-arkivene:
Bakgrunn, beskrivelse og gfenfinning

Kapittel 6

A-, E. og V-arkivene: Bakgrunn,
A

ARKIVENE

De administrativesakene i NVE finner vi
først i Vassdrags- og fløtningsdirektoratet,
deretter i Vassdragsavdelingen og fra
1949 i Administrasjonsavdelingen.Etter
omorganiseringen på 1960-tallet skulle
Administrasjonsdirektoratetta seg av
disse sakene for hele etaten, men de
enkelte direktoratenehar også brukt noen
av arkivkodenefor fellessaker.
Serien "Embedet" i Kanalvesenet,
Vassdragsvesenet og Vassdragsog fløtningsdirektoratet og
Administrasjonsavdelingen
Denne serien begynner hos Kanalvesenet,
fortsetter hos Vassdragsvesenet og løper til
1964. Serien består av administrative saker,
som f. eks. personalsaker og budsjett
I perioden fram til det ble opprettet en egen
administrasjonsavdeling lå disse sakene i
Vassdrags- og fløtningsdirektoratet og senere i
Vassdragsavdelingen. Saksområdet var i A fra
ca. 1948. Dokumentene er arkivert kronologisk
etter dato og journalnummer og saksdokumentene ligger på siste journalnummer i saken.

EMBEDET
NVEs arkiv
Arkiv:
Arkivskapere: Kanaldirektøren
Vassdragsdirektøren
Vassdragsavdelingen
Administrasjonsavdelingen
Ordningsmåte:Kronologisketterjournalnr.
Dokumenteneliggerpå
sistejournalnr.i saken
XX hyllemeter
Omfang:
Ferdigordnet
Status:

beskrivelse og gjenfinning

hadde som
Administrasjonsavdelingen
sakområde administrative spørsmål vedrørende hele etaten som budsjett-, regnskaps-,
kasse og personalanliggender, samt saker som
ikke etter sin art hører inn under noen av de
andre avdelingene. De administrative sakene
hadde inntil da ligget i Vassdragsavdelingen
(1935-ca. 1960) og tidligere i Vassdrags- og
fløtningsdirektoratet (1921-1935).
Arkivet løper til innpå 1960-tallet da det ved
en ny omorganisering av etaten (fullført 1962)
var blitt opprettet et eget administrasjonsdirektorat og man begynte med sentral
journalføring.
1. februar 1949 ble det etablert et eget kontor
for disse sakene ledet av en kontorsjef med
ansvar og kompetanse direkte under generaldirektøren. Kontoret gikk over til å bli egen
avdeling i 1juli 1949.
Industridepartementet fastsatte 28. oktober
1955 visse endringer i Hovedstyrets instruks
Avdelingens navn ble endret til 'Den juridiske
og administrative avdeling', Arbeidsområdet
ble fastlagt til juridiske og administrative
spørsmål vedrørende hele etaten, herunder
personalsaker, eiendomssaker, budsjett-, kasseog regnskapssaker.
Inn i dette arkivet er det fulgt med saker av
administrativ art fra alle de enhetene som
tidligere har hatt hånd om saksområdet. En del
ting er ifIg. fortegnelsen bestemt for kassasjon,
men ettersom arkivet ikke er ordnet er det
usikkert om dette er gjennomført. I så fall må
kassasjon vurderes på nytt. Arkivstykker som
inneholder personalsaker og NS-saker og må
klausuleres.
ADMINISTRASJONSAVDELINGENS
ARKIV

arkiv
Administrasjonsavd.s
Arkivskaper: Administrasjonsavdelingen
Ordningsmåte:Alfanumerisksystem

Arkiv:

Administrasjonsavdelingen
Sakarkivet er uordnet og står i originalboksene
sine etter et alfanumerisk system. Arkivet har
hørt til Administrasjonsavdelingen som ble
opprettet i 1949.

Omfang:
Status:

XX hyllemeter
Uordnet
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Direktoratet for administrative,
juridiske og økonomiske saker
/ Administrasjonsdirektoratet
1961-1985

ADMINISTRASJONSDIREKTORATETS
ARKIV
Arkiv:Administrasjonsdirektoratets arkiv
Ordningsmåte:Etter arkivnøkkel
XX hyllemeter
Omfang:
Status:
Uordnet

V

ARKIVENE:

KanalvesenetsNassdragsvesenets/
Vassdragsavdelingens arkiv
"Vassdra sarkivet"
"Vassdragsarkivet" er Vassdrags-avdelingens sakarkiv (fagarkiv) og inneholder 'alt'
om vassdragsforvaltning. Arkivet ble
påbegynt under Kanalvesenets tid og har
løpt gjennom mange organisatoriske
endringer til det ble satt bort mens det var i
Vassdragsavdelingen 1935-1963. Saker
vedr. vannverker og kloakkanlegg er
overført til fylkene (ukjent når —det finnes
ikke annen dokumentasjon enn en kort
innskrift i Arkivprotokoll I).

Bakgrunn:
Ved etableringen av NVE i 1921 fikk man tre
direktorater. Vassdragsvesenets arkiv gikk
naturlig til det direktoratet som skulle fortsette
det meste av sakene fra Vassdragsvesenets
fagområde. Det ble ikke satt noe skille i arkivet. Vassdrag/mappe/sak-systemet ble videreført i Vassdrags- og fløtningsdirektoratet.
Med den nye administrasjonsordning av 1935
(i kraft 1. juli 1935) ble fagdirektoratene opphevet og avdelingenes antall redusert.
I den nye vassdragsavdelingen inngikk nå
Vassdragsdirektoratets kontor-, kontroll- og
fiøtningsavdelinger. Forbygningsavdelingen
(tidl. Kanalavdelingen) og Hydrologisk avdeling (tidl. Hydrografisk avdeling) ble fritt-
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stående avdelinger. Hoveddelen av arkivet som
kom fra Vassdragsvesenet og var gått inn i
Vassdrags- og fløtningsdirektoratet gikk videre
til Vassdragsavdelingen uten at det heller
denne gang ble satt noe periodeskille.
Inntil Administrasjonsavdelingen ble opprettet
på slutten av 1940-tallet var det Vassdragsavdelingen som hadde de administrative
sakene, slik Vassdrags- og fløtningsdirektoratet før dem hadde hatt det. Disse sakene ble
arkivert i en egen serie som faktisk hadde løpt
helt siden Kanalvesenets tid — "Embedet".
Administrasjonsavdelingen blir opprettet påu
slutten av 1940-tallet og overtar som arkivskaper i "Embedet"-serien, men Vassdragsavdelingen fortsetter å arkivere "administrative"
vassdragssaker i det store "Vassdragsarkivet"
(se nedenfor) under rubrikken "Embetet" etter
samme system som det som gjelder vassdragsfaglige saker. Nummer som er skrevet med
rødt på en del av heftepermene refererer til en
skuff heftene har ligget i og dette nummeret er
tatt med ved ASTA-registreringen da vi ikke
vet om et eller annet et annet sted kan referere
til disse skuff-numrene.
Etter omorganiseringen i 1935 fortsatte Vass-.
dragsavdelingen å arkivere på samme måte
som tidligere fram til ca.1962, da denne avdelingen ble lagt under det nyopprettede Vassdragsdirektoratet som hadde sentral journalisering og —etter hvert —en arkivnøkkel.
"Vassdragsarkivet" er ikke intakt. I 1926 tok
den daværende Kanalavdelingen (senere
Forbygningsavdelingen) ut mapper som angikk
deres fagområde. Disse mappene ble merket
med et rødt kryss i Arkivprotokoll I. De
mappene som ble tatt ut ble gitt såkalte Anummer (anleggsnummer) og deretter har den
enheten som har hatt ansvaret for slike saker
fortsatt å gi slike nummer fram til i dag. Dette
er blitt det vi kaller "Inngrepsarkivet" og
mappene kalles "Planmapper". For å gjøre det
hele ennå mer komplekst er det slik at
Forbygningsavdelingen i 1985 bestemte at de
eldste av disse mappene —som de i sin tid tok
ut av det store "Vassdragsarkivet" — skulle
avleveres til Riksarkivet, hvilket ble gjort.
Videre er det slik at resterende mapper pr. i
dag er fordelt mellom hovedkontor og
respektive regioner ettersom hvor mappene
geografisk kan henføres.
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Arkivskapere
"Vassdragsarkivet" omfatter vassdragssaker
helt fra de eldste kanalvesen-tider. Arkivskaper
her er både Kanalvesenet, Vassdragsvesenet,
Vassdrags- og flotningsdirektoratet og
Vassdragsavdelingen.
ArkIveringsprinsipp
Under Kanaldirektøren ser arkiveringsprinsippet ut til å ha vært amt som førsteinndeling, noe som ble gjort om på under
Vassdragsdirektøren da vassdrag ble førsteinndeling og Kanaldirektørens arkiv gikk inn i
dette. Vi har noen rester av dette.
Vassdragssakene har vært arkivert etter vassdrag, deretter i mapner og så i saker under
mappene. Mappene er nummerert. Etter hvert
er systemet utbygd med at det er dannet nye
mapper under samme vassdraget ved å
kombinere det aktuelle mappenummeret med
bokstaver for eksempel Mappe 23, 23a, 23b
osv. Mot slutten av 1950 tallet er vassdrag som
førsteinndeling erstattet med fylke som
førsteinndeling —ellers er systemet det samme.
Under Vassdragsvesenet 1907-1920
begynte man også å føre arkivprotokoller
med
register (Arkivprotokoll I-IV).
Protokollene er inndelt geografisk. Hver
protokollinneholderet alfabetisk register
over alle vassdrag/fylkersom det finnes
saker på med henvisningtil sidetall.
Gjenfinning
Protokollen er ført i mapperekkefølge med
register foran som er alfabetisk etter vassdrag
og som henviser til den side i protokollen der
mappene for det aktuelle vassdraget begynner.
F. eks, henviser registeret til s. 165 for Farriselven, og på side 165 finner vi mappe 43 med
liste over innholdet i mappen som er 13 saker.
Journalene gir ingen opplysninger om hvor
saker er arkivert når det gjelder "Vassdragsarkivet" annet enn hvem som var saksbehandler så det er arkivprotokollene som må brukes
der. Mellom A-nr. protokollen og "Vassdragsarkivet" er det en link ved at det i A-nr protokollen er en henvisning til arkiveringssted
(mappe/sak) i "Vassdragsarkivet" samt til sted
kartarkiv, bortsett fra at dette ikke lenger
fungerer nå altså A-sakene er tatt ut
Hvis man vil finne fram en mappe eller en sak
man har sett i protokollen må man være

forberedt på å lete på flere steder. Hvis det ikke
står noe om kassasjon i protokollen og heller
ikke noe rødt kryss foran går man helt enkelt
til Vassdragsarkivet som er stilt opp etter
mappenummer. Hvis det derimot står et rødt
kryss er det en av de mappene som Kanalavdelingen tok ut i 1926. Da kan saken være
avlevert til Riksarkivet. Før man begynner å
lete i "Inngrepsarkivet" kan det være greit å
sjekke Riksarkivets katalog over det avleverte.
Den er organisert vassdragsvis, så man finner
det aktuelle vassdraget og leter etter mappen
under det. Hvis saken ikke er avlevert SKAL
vi ha den selv. I og med at sakene ble tatt ut av
sitt opprinnelige system og gitt nytt nummer
må vi gå til Anleggs-protokollen som dekker
Vassdragsvesenets (Kanalvesenets) anlegg fra
1880. Protokollen har et som har et
vassdragsvis og deretter alfabetisk register
først så det er nødvendig å vite hvilket
vassdrag saken er knyttet til. Man slår opp på
vassdraget, finner saken, anleggs-nummeret og
foliohenvisningen. Deretter slår man opp på
foliosiden, finner saken ved hjelp av
anleggsnummeret. Der er det en hel del
informasjon om et inngrep, bl.a. om når
anlegget var ferdigstilt, hvem som betalte, hvor
mye det kostet. Der er også henvisning til i
hvilken mappe i Vassdragsarkivet saken ligger.
Problemet er bare at der ligger den ikke siden
den ble tatt ut. Derfor må man bruke anleggsnummeret og lete i "Inngrepsarkivet" der
sakene står i nummerrekkefølge for de første
1200 sakenes vedkommende.
Arkivprotokollene har også notater om B-arkiv
(bortsettingsarkiv) eller H-arkiv (håndarkiv).
Dette er rett og slett en fysisk plassering av
mappene. Under ordning må disse to delene
slås sammen slik at alle fysiske mapper under
f eks mappe 43 kommer etter hverandre
uansett hvor de i dag står. Den første delen av
dette arkivet står kronologisk etter mappenummer mens den andre står alfabetisk etter
vassdrag. Dette spiller ingen rolle ettersom
protokollene bruker mappenumrene kronologisk.
Ordningsarbeid

Ordningen av dette arkivet ble påbegynt 1999
Hittil er mappene med 'Embetee-saker ordnet
og registrert i arkivsystemet ASTA
Fredrikshald/Haldenvassdraget er også ferdig
Glomma står for tur, Det skal utarbeides
katalog for arkivet.

39

Kapittel 6: A-, E- og V-arkivene:
Bakgrunn, beskrivelse og glenfinning
Under ordningen følger vi arkivprotokollene.
De aller eldste mappene ble i 1985 avlevert til
Riksarkivet og er der registrert med Vassdragsvesenet som hovedarkivskaper. Disse mappene
er dessverre plukket ut av sammenhengen sin.
Vi vil forsøke å få tilbake mappene for å ordne
dem slik det bør være. I og med at det er tatt ut
mapper fra arkivet vil det være nødvendig å
legge inn henvisningsark. Vi må lokalisere den
manglende mappen eller saken hva enten den
er i 'Inngrepsarkivet' sentralt, hos en av
regionene eller befinner seg i Riksarkivet.
Målet er å registrere alle mapper i en serie.
Forbygningsavdelingen(tidl. Kanalavd.)
hadde i 1926 plukket ut mapper fra
"Vassdragsarkivet"som den gav såkalte
anleggsnr./A.nr. Det ble etablert en egen
protokollfor sakene. Den enhetensom har
hatt ansvaretfor slike saker har fortsattå
gi slikenummerfram til i dag —nå kalt
VT-plannummer

Vassdragsavdelingen Fløtningssaker ca. 1921-1940-tallet
Fløtninger transportav tømmer på en elv
eller sjø —eller tømmeretsfremdrifti vassdragene fra skogene til bruks- og
foredlingsstedene.Ragnvald Bødker, som
har skrevet Norsk tløtningshistorieinntil
1860, mener bestemt at fløtning kan ha
fulgt jernøksen fra de eldste tider, og at
den første spirende fløtning på den
skandinaviske halvøy er begynt med
brukenav jernøksenl. I Olav den Helliges
saga omtales trelasttransportentil Island,
der det ble bygget prektige og store
trebygningerav tømmerfra Norge. Senere
kommer trelasthandel som fløtningen er
nøye knyttet sammen med. Elvene ble
benyttet som kommunikasjonsmiddel.
Veiene var ikke utbyggetog det var ofte
nødvendig å tilrettelegge for fløtningen
gjennom å gjøre elvestrekninger mer
farbare. I den forbindelse var det også
nødvendig med regelverk for hvordan
fløtningen skulle foregå. Det kom en
lenseforordningi 1794, og i 1848 en lov
som gjelderekspropriasjonfor fløtningens
lettelse.

Organisasjon og administrativ plassering
NVE ble opprettet i 1921 ved at Vassdragsvesenet, Elektrisitetskommisjonen, tilsynet
med elektriske anlegg og Vassdragskommisjonen ble slått sammen til den nye
organisasjonen som hadde en direktoratsinndeling med avdelinger. Sjefene i avdelingene var overingeniører. Fløtningssakene lå i
Fløtningsavdelingen i det nye Vassdrags- og
fløtningsdirektoratet, og denne avdelingens
saker er journalført på direktoratsnivå.
Likeledes er det direktoratets kopibøker som
gjelder for Fløtningsavdelingen. Ny instruks
for NVE trådte i kraft 1. juli 1935. I den nye
ordningen ble direktoratsnivået borte og man
hadde kun avdelinger som hver hadde sine
egne journaler og kopibøker. Flotningssakene
lå deretter i vassdragsavdelingen. Arkivet
refereres i en eldre arkivfortegnelse til som
"Fløtningsavdelingens arkiv", og dette er så
tatt med videre inn den nye Vassdragsavdelingen (sammenslåing av Vassdrags- og
fløtningsdirektoratets kontor-, kontroll- og
Bødker,Ragavald,Norskflotnings historie inntil
1860, Aschehoug1938,s. 37

I
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fløtningsavdelinger), som overtok sakene, uten
at det er gjort noe skille Vi har en fortegnelse
som var ajourført i november 1929, men
ytterligere mapper har vært opprettet og satt
inn etter samme system. fram til 1940-tallet
Noen saker går tilbake i tid til Vassdragsvesenet, eller dokumenter fra tidligere ligger
med, men hovedsaklig begynner mappene på
1920 og 1930-tallet.
Flotningsavdelingens ansvar og saksområder
Fløtningsavdelingen inngikk fra 1921 til 1935 i
Vassdrags- og fløtningsdirektoratet under
Vassdrags- og fløtningsdirektøren.
Direktoratets saksområder var følgende:
Foranstaltninger til fremme av ferdsel og
fløtning
Forbygnings- og lignende oppgaver
Hydrografiske undersøkelser
Systematisk undersøkelse av landets
vannkraft
Kontroll med vassdragsanlegg
Drift av statens reguleringsanlegg
Forberedelse av vassdragskonsesjonssaker,
fløtningssaker og vassdragssaker, som etter
lov henligger under administrativ avgjørelse
Hovedstyrets budsjettforslag, regnskapskasse
og personalanliggender
Fløtningsavdelingens / Vassdragsavdelingens
oppgaver gikk mer spesielt ut på å behandle
spørsmål der NVE etter bestemmelser var
tillagt avgjørelsesmyndiget. Blant annet kom
en del av arbeidet til å gå ut på behandling av
vedtekter for fellesfløtningsforeningene
Arkivets serier og arkiveringsmåte
Ko ibøker serie
Vi kjenner ikke til at det har vært egne
kopibøker for Fløtningsavdelingen. Kopier av
utgående brev ligger med saken og er ellers å
finne i Vassdrags- og fløtningsdirektoratets
kopibøker som også oppbevares av NYE
Arkivserien har stått i permer tilsvarende
mappene i boksen. Det har vært ført journal for
avdelingen fra 1922-23 med eget stempel. I
1924 skrives journalnr. for hånd. Vi har ikke
disse journalene. Deretter er dokumentene
journalført i Vassdrags- og fløtningsdirektoratets journaler som oppbevares av NVE

Re istre o forte nelser serie C 1
Inneholder
Fløtningsavdelingens
arkivkongelige
av
30.11.1929,
fortegnelse
angående
resolusjoner
fra
1878-1912
fellesfløtningen med register, og fortegnelse
over fløtningsvassdrag med alfabetisk register.
D
Sakarkiv —korres ondanse
Arkiveringsmåten i sakarkivet er for
korrespondansedelens vedkommende alfabetisk etter avsender/mottaker og kronologisk
etter dato Et brev kan være arkivert på
bokstaven for etternavnet til den som har
signet eller bokstaven for organisasjonen
vedkommende tilhørte - kanskje ettersom
Seiersted kjente vedkommende. Det er overingeniør Seiersted som er aktør i dette arkivet.
Sakarkiv —fløtnin ssaker serie Dl
Arkivskapere her er Vassdragsdirektøren
/Vassdragsvesenet (Vd.D) 1907-1920, Vassdrags- og fløtningsdirektoratet, Fløtningsavdelingen 1921-1935 (Vass-Fløtning) og
Vassdragsavdelingen 1935- (NVE-V).
Denne serien ser mye ut til å være Sejerstads
"rusk og rask" i tillegg til å være avdelingens
arkiv. Sakene er arkivert alfabetisk etter
vassdrag, deretter alfabetisk etter sak og
kronologisk etter dato innenfor hver sak.
Dokumentene har vært satt i hefter en for
hver sak. Det mangler en del mapper i forhold
til inventeringen 1929. Det er holdt av plass til
dem i boksene dersom de dukker opp. I
mellomtiden har alle kjente manglende mapper
også fått mappenummer i boksene.
Årsberetnin er for fløtnin sforenin ene
(serie D2)
Mappene i stykkene er ikke registrert. Serten
inneholder årsberetninger om fløtningen samt
Fiskeriinspektørens innberetninger om ferskvannsfiskeriene'. Dette er årsberetninger som
vi antar har tilhørt Fløtningsarkivet. De har
vært oppbevart i egne mapper av samme type
som i serien D 1 og med samme håndskrift og
periode. Vi har valgt å la dem gå inn i dette
arkivet da vi ikke vet om dette er bevart andre
steder.
Laagenkomiten 1923 1936
28. juni 1921 ble det avholdt et møte på
vassdrags- og fløtningsdIrektørens kontor med
representanter for vassdragsvesenet, fløtningen
i Lågen, Lågens brukseierforening og Larviks
-
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fiskeristyre. Det ble drøftet en overenskomst
for vannslipning i Lågen for 1921 og 1922.
13. november 1923 møttes representanter for
disse interessene på nytt på Fossedirektørens
kontor og besluttet å nedsette en komité med
representanter for staten, brukene og fløtningseller
foreningene, kalt 'Lågenkomiten'
Samarbeidskomiten i Lågen'. Hovedstyret
foreslo i skrivelse 19. november at hver av
interessene skulle representeres av to hver, for
å utrede forholdene mellom de forskjellige
interessene i vassdraget (fløtning, laksefiske)
og fremsette forslag til førføyninger
vassdragets
av
utnyttelse
vedrørende
vannføring, særlig med sikte på situasjonen
etter senkning av Pålsbufjord/Tunnhøvdfjord.
Komiten ble offisielt konstituert ved et møte
på Fossedirektørens kontor 18. januar 1924 og
begynte sine møter og befaringer våren 1924.
Det ble utarbeidet rapporter for hvert år og
befaringsrapporter. Fra 1926 ble det arbeidet
med et fløtningskart. I forbindelse med at Nore
kraftanlegg i 1928 skulle komme i drift med 3
aggregater var Lågenkomiten opptatt av å
utrede om det kom til å bli nok vann til
fløtningen.
Komitens arbeid fortsatte selv om dens
oppgave egentlig var løst da Nore kom i drift
og reguleringsbestemmelsene da ble gjeldende.
Senere var det hvert år spørsmål om komiten
skulle fortsette, hvilket man ønsket fordi den
løste sin oppgave tilfredsstillende, bl.a. ved at
man hadde fått fløtningen tidligere ned enn i
andre vassdrag og dermed bedre priser. Da
dette igjen ble diskutert i 1936 pågikk det
forhandlinger om sammenslåing av Øvre- og
Nedre Laagens fellesfløtningsforeninger og når
det ble en avtale ville Lågenkomit&n falle bort
av seg selv. På møte 30. januar 1936 ble det
bestemt at komit&n skulle innstille sitt arbeid
mens Vassdragsdirektøren drev forhandlinger
om den eventuelle fløtningsoverenskomsten og
at komiten ble innkalt til møte i mai for en
orientering. Det siste referatet er fra møte
15.juli 1937.
Arkivet er gått inn i NVE's fløtningsarkiv
under Numedalslågen (ordnet alfabetisk etter
vassdrag) og besto av to mapper sakarkiv
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(1923-1929 og 1929-1936) som ser ut til å ha
vært overingeniør Sejersted i Vassdragsvesenets fløtningsavdeling sine, i og med at han
møtte som representant for NVE. Noen av
dokumentene er kommet inn til, og er journalført i Fossedirektoratet og i Vassdrags- og
fløtningsdirektoratet. Etter hvert er brev
kommet inn direkte til Seiersted eller
Laagenkomit&n. Mappene inneholder også
noen dokumenter fra før komit&n ble
opprettet. Det er ikke spor av verken journal,
kopibok eller regnskap og ordningsmåten er
kronologisk etter dato.
Arkivet er på 0,1 hyllemeter og inngår i NVE s
fløtningsarkiv.

Vassdragskonsesjoner
Vassdragskonsesjoneneer noe av det
materialet som brukes mye og som NVE
er avhengig av å oppbevare lenge.
Konsesjonene er gitt ved Kgl. Res.,
oversendt NVE fra departementet og
meddeltkonsesjonærenav NVE.
Vassdragskommisjonen forberedte saken for
departementet fram til NVE ble etablert.
Deretter overtok Vassdrags- og fløtningsdirektoratet fra 1921 og så Vassdragsavd. fra
1935. Det er altså flere arkivskapere inne i
bildet her. 'Vassdragskonsesjonsarkivet' i dag
består i en eldre del som går fram til ca. 1967
og en yngre. I det eldre arkivet ligger sakene
alfabetisk etter vassdrag. Dette arkivet er under
ordning og registreres samtidig i ASTA.
Katalog vil bli utarbeidet. I det yngre ligger
konsesjonene på arkivkoden 561 med
(gammelt) vassdragsnummer som sekundærkode og deretter saknummer og så mappenummer dersom det er flere mapper på vassdraget. Mindre saker ble arkivert under
arkivkode 561.9 og underoppdelt på fylke.
Dette systemet løper fram til 1995. Etter 1995
er arkivkoden 511 og sekundærkoden er det
nye vassdragsnummeret (jfr. Regine).
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Konsesjonsarkivet - V
Inneholder en romertallnummerert rekkefølge
av permer med ulike konsesjoner:
Vassdragskonsesjoner
Fløtning

Kraftleie

Konsesjonsarkivet - V
Arkiv:
Vassdragsdirektoratet
Ordningsmåte:Etteremne og alfabetisk
Omfang:
Status:

etterobjekt
XX hyllemeter
Arkiveter underordningog
registreringpr. 20.04.2001
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Vassdragskonsesjon.
Toten Potetmelsfabrik
Tillatelse får
erverve vannfallsrettigheter i Lena elv

til å

Kommentar:Det ble anbefalt at arkivene til
direktoratene som hadde vært 1921-1935
ikke skulle deles. Den nye Vassdragsavdelingen fortsatte å arkivere sine
fagsaker etter samme system som før med
vassdrag som førsteinndeling og deretter i
nummererte mapper og så i saker innenfor
hver mappe. Vassdragsavdelingen fortsatte
å føre inn dette i Vassdrags- og fløtningsdirektoratets arkivprotokoller. Dette ble
gjort inntil omorganiseringen på begynnelsen av 19604a11et,Det ble da satt et skille.

2. Arkivbegrensning og kassasjorL Skriv
fra Vassdragsdirektoratet til
underliggende avdelinger av
19.02.1964
Kommentar I arkivprotokollene I-IV er det
skrevet inn merknader om H-arkiv og Barkiv. Dette betyr 'Håndarkiv' —det som
skal holdes tilgjengelig og 'Bortsettingsarkiv'. Arkivet er regelrett blitt delt. Noe
materiale er makulert som det ser ut i
1964.
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E-ARKIVENE:
Elektrisitets (energi-) direktoratet
1960-1985
I instruks for Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen, fastsatt av Industridepartementet 15. juni 1960 bestemtes
det at det skulle opprettes4 direktorater
en
hovedstyre med
et
under
generaldirektørsom formann.
Elektrisitetsdirektoratetble tillagt konsesjonerpå leie av elektriskenergiog anlegg
og drift av elektriske anlegg samt
for slike anlegg,
ekspropriasjonstillatelser
kontroll med vilkårenes overholdelse,
saker vedrørende tilsyn med elektriske
anlegg og andre elektrisitetssakervedrørende landets elektrisitetsforsyningi sin
alminnelighet. Avdelingen var faglig
overordnetfor Elektrisitetstilsynet1. - 6.
distrikt.

ELEKTRISITETS- OG
OMRÅDEKONSESJONER
Dette fagområdetstårmeget sentralti
NVE s virksomhet.
arkiv,
Arkiv: Elektrisitetsdirektoratets
arkivkode661.1 og 661.3
Oppstillingetterfylkeog
Ordningsmåte:
Alfabetisketter konsesjonær
innenhvertfylke
XX hyllemeter
Omfang:

/ StatsstønadsStatsstønadskontoret
og kontrollavd./Organisasjons-og
stønadsavdelingen

Sekretariat
1960-1985
Elektrisitetsavdelingen
Elenergikontoret
Oversiktskontoret
Planvurderingskontoret

Kontorfor alminnelige saker
Approbasjon- ogfinansieringskontoret
Organisasjonskontoret
Statsstonad- og kontrollkontor

STATSSTØNAD

PLANER
Elektrisitetsdirektoratet
Arkiv:
Ordningsmåte:Fylkesvisog alfabetisk
XX hyllemeter
Omfang:

Konsesjons-og tilsynsavdelingen
1960-1985
Konsesjonskontoret
Tilsynskontoret
Elektrisitetstilsynet I. Distrikt/Oslo
Elektrisitetstilsynet 2. Distrikt/Oslo
Elektrisitetstilsynet 3. Distrikt
/Kristiansand S.
Elektrisitetstilsynet 4. Distrikt/Bergen
Elektrisitetstilsynet 5. Distrikt
/Trondheim
Elektrisitetstilsynet 6. Distrikt/Harstad

Statsstønadhar værtet veldigomfattende
arbeidsområdei NVE. De mørkeområder
skulleelektrifiseresmed statsstøtte.Det
somgjelderdette arbeidsområdeter gått
arkivog står
inn i Elektrisitetsdirektoratets
forseg selvi bortsettingsarkivet
Elektrisitetsdirektoratet
Arkiv:
Ordningsmåte:Oppstillingetterfylke.
Mappenummerering 1-X
innen hvert fylke
Omfang:

XX hyllemeter

"E-VERKSMAPPER"
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AVLEVERT ARKIV —
Kanalvesenet/Vassdragsvesenet
NVE, ved daværende Vassdragsdirektoratet,
Forbygningsavdelingen, avleverte 17. 12..1985
kartsamlingen til Riksarkivet. Kartarkivet er
registrert i Gamle Norske Kart. Avlevert til
Riksarkivet er også Kanalvesenets og Vassdragsdirektørens arkiv, og er der katalogisert
og således ti1gjengelig for bruk på Riksarkivets
lesesal.
Kartsamling: Ca 4000 kartblad fra Vassdrags-direktoratet har opprinnelig tilhørt arkivet til
Kanalvesenet (Kanaldirektøren) og dekker i tid
hundreåret ca. 1820- ca. 1920 En god del av
kartene er tatt opp i forbindelse
med
vassdragsundersøkelser
i hele landet, og det
finnes et stort tegnings- og profilmateriale
knyttet til tekniske anlegg av ulik art ved
innsjøer, elver og kanaler.

(Håndbokfor Riksarkivet, s. 540)
Arkiver: Kanal- og havnedirektørembetet
ble
delt i to ved kg1. res 22.12.1846, slik at det fra
da av var et eget kanaldirektørembete
med
ansvar for vassdrag og kanaler. Oppgavene var
særlig knyttet til å gjøre elver og innsjøer
framkommelige for tømmerfløting og transportformål, videre å forebygge flomskader. I
1907 ble kanaldirektørens
navn endret til
vassdragsdirektør og navnet på etaten skiftet
fra Kanalvesenet
til Vassdragsvesenet.
I
forbindelse med omorganisering og utvidelse
fikk det i 1920 navnet Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen der Vassdragsdirektoratet har
utgjort en særskilt del av organisasjonen.

(Håndbokfbr Riksarkivet, s. 343)
Sakarkivet
er ordnet etter vassdrag
og
omhandler bl.a. forbygning, regulering og
kanalisering. Enkelte deler av arkivet som
gjelder flomskader, går tilbake til slutten av
1700-tallet. (Håndbokfor Riksarkivet_s. 343)
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Hovedoppgaver
I museumsplanen faller disse oppgavene under
blant hovedopppunktet 'Dokumentasjon'
gavene 2000-2004. Det legges stor vekt på
tilgjengeliggjøring og tilrettelegging, samt valg
av programvare som gir god mulighet for å
kunne utveksle informasjon. Det er også disse
oppgavene som her anbefales som prioriterte
oppgaver —ordningsprosjekter og etablering av
en bildedatabase med registreringsprogram.

Ordningsprosjekter
Elektrisitets- og områdekonsesjoner
NVE oppbevarer i sitt arkiv store mengder
konsesjonsmapper, både gjeldende og utgåtte.
De som gjelder og som er gitt før 1995, oppbevares i dagligarkivet i 19 skuffeskap.
De utgåtte konsesjonene flyttes til bortsettingsarkivet i kjelleren. Det totale omfang av de
utgåtte konsesjonene anslås til ca. 100 hyllemeter.
Dette arkivet rommer viktige historiske vitnesbyrd og prosesser. Utover den administrative
nytten av rask gjenfinning for saksbehandlingsformål og de forpliktelser vi etter Lov om
arkiv har til forsvarlig oppbevaring av våre
arkivalier, inneholder arkivet dokumentasjon
ønsker skal bli tilsom museumsprosjektet
gjengelig for forskning og formidling. Dette
kan gjøres ved at hele konsesjonsarkivet
gjennomgås, stilles opp etter den opprinnelige
indre orden, registreres i arkivsystemet ASTA
og at kataloger utarbeides.
Arkivet har blant sine oppgaver arkivering og
både for
framfinning av konsesjonsmapper
saksbehandlere og for eksterne. Slik situasjonen er i dag er det ofte tidkrevende å finne den
konsesjonen det spørres etter. Skal man finne
en konsesjon for eksempel Narvik transformatorstasjon er det ikke alltid lett å vite at man
på
da må lete blant Statkraft-konsesjonene
som
Innset-utbyggingen. Det er flere grupper
ønsker seg en lettere og raskere tilgang til

konsesjonsmappene. Saksbehandlere og arkivpersonale bruker uforholdsmessig mye til på å
lete, samt på å legge på plass igjen mapper. I
tillegg er det store mengder konsesjoner som
venter på å bli satt bort forskriftsmessig (se
nedenfor).
Hver konsesjon danner en sak som er arkivert
samlet. Saken starter med søknaden og
Sakene
avsluttes med konsesjonsdokumentet.
er samlet i mapper pr. elektrisitets/energiverk.
Disse er sortert alfabetisk etter det fylke hvor
hovedkontoret er plassert. Når det opprettes en
ny mappe, skrives den inn på et registreringskort i et kortregister. Dette registeret er
delt i aktive og bortsatte mapper. De utgåtte
konsesjonene settes i bortsettingsarkiv.
Samtidig som dette anføres på kortet som
flyttes endelig til registeret for utgåtte konsesjoner når alle mappene er satt bort.
Status:
Statkraft-konsesjonene som er del av vår egen
historie er ferdig registrert og katalog
utarbeidet. Akershus er registrert fra A-E på
konsesjonsnivå. Østfold, Hedmark,Oppland og
Finnmark fylker er registrert på mappenivå.
Vassdragsarkivet
Dette arkivet MÅ ordnes. Dokumentene står i
bokser som er fullstappet og er ombundet med
hyssing og slites/skades enormt når de tas inn
og ut av boksene. Det er faktisk også mye
og eksterne.
etterspurt av saksbehandlere
Imidlertid bør deler av dette arkivet tilbakelånes fra Riksarkivet da den feilaktig avlevering har ført til at arkivet ble splittet.
Status:
er ordnet og registrert i
Haldenvassdraget
det etterhvert tydelig at
ble
Imidlertid
ASTA.
en tidligere "plukk-avlevering" til Riksarkivet
har fort til store lakuner i dette arkivet. Det er
under vurdering hvordan vi skal kunne få
utfort dette ordningsarbeidet på beste måte.
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Konsesjonsarkivet

-V

Det gamle konsesjonsarkivet som gjelder
vassdrag, ferdsel, kraftleie, fløtning, aksjemajoritet i selskaper og lover for brukseierforeninger er så godt som ferdig ordnet og
registrert.

Studieselskapet

for Norges vannkraft

I samsvar med vedtak på Studieselskapets
generalforsamling 29.05.1973 ble arkivene
overført til NVE. Det inneholder blant annet
planmapper for kraftverksprosjekter. Dette er
altså ikke NVE-materiale, men vi har ansvar
for det. Dette er ikke noe det trengs spesialkunnskap om NVEs organisasjon og arkiver
for å utføre. Det anbefales å innhente tilbud på
å få ordnet det eksternt.

og ordningsarbeidet er i gang planlegges det å
overta egnede lokaler til bruk for arbeidet med
historisk arkiv. En stedlig kopimaskin er på
plass —noe som reduserer behovet for å ta
arkivsaker ut av lokalet. Det arbeides for å få
til kontorlokale for lettere å kunne arbeide med
arkivmateriale på stedet, såsom gjenfinning for
intern/ekstern service og arkivfaglig vedlikehold av arkivmassen. Til dette lokale trengs:
Arbeidsbord med god plass og lys
PC knyttet til nettverk / ASTA
(registreringsprogram)
Hyllereoler, helst noe låsbart også

Etablering av sentral bildedatabase/Historisk fotoarkiv
rapport og anbefaling

Avlevering av arkivmateriale

Dette bør forberedes snart. Ferdig ordnede
arkiver bør avleveres. Dette gjelder:
'Osa Fossekompani'
Vassdragskommisjonen'
'Kraftoverføringskomiteen'
Serien 'Embedet' bør avleveres. Merk
at det er flere arkivskapere til serien.
For øvrig kan og bør alt administrativi
fra før 1975 ordnes, registreres og
avleveres.
Protokollene fra 1921-1935 kan
avleveres.
Protokollene fra Vassdragsvesenet
trengs antagelig under ordningen av
"Vassdragsarkivet" og bør ikke
avleveres enda.
Kan ikke avleveres:
'Elektrisitetskonsesjoner'
Kan ikke avleveres:
'Konsesjonsarkivet —V

Etablering av et ordningsrom i
underetasjen

Behovfor kontorplassog utstyr
I forbindelse med at vi nå har begynt å komme
på plass i det nyinnredede bortsettingsarkivet
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Bakgrunn, mål og mandat
Administrasjonsavdelingen opprettet i 1999 en
arbeidsgruppe for å etablere en bildedatabase i
NVE, med hovedmål å få etablert et system for
å registrere og gjenfinne arkivverdig bildemateriale. Systemet skulle brukes av både
hovedkontor og regionkontorer.
Sammenfallende interesser for hele NVE
AFoU-prosjektet "Prosjekt museumsordning"
var allerede engasjert i etablering av en slik
database gjennom samarbeid med arkivtjenesten. Forprosjektet "Prosjekt nettverksoppbygging" gjennomførte våren 1998 en grov
kartlegging av bildemateriale i NVE.
Museumsprosjektet samarbeider med arkivtjenesten når det gjelder tilrettelegging av eget
historisk materiale.
Informas.onskontoret har tidligere talt for en
etablering av en slik billeddatabase og i fravær
av en sentral løsning bruker de pr. i dag sitt
eget system. Initiativ er også kommet fra
fagavdelingene som bruker bildemateriale mye
i arbeidet.
H drolo isk avdelin og Re ion Midt-Nor e
har tatt i bruk egne registreringssystemer.
En sentral løsning syntes således å være høyst
påtrengende, både for å behandle materialet
faglig korrekt dersom det er arkivverdig, og av
hensyn til lagringskapasitet og sikkerhet.

Kapittel 7. Hovedoppgaver

Mandat
Arbeidsgruppen ble i notat av 27.05.1999 til
DM foreslått gitt følgende mandat:
Arbeidsgruppen skal foreslå et system
for elektronisk registrering og gjenfinning
av bilder uansett emne og
lagringsmedium. Gruppen skal også
foreslå opprettelse av en (eller flere)
elektronisk(e) bildedatabas(er). For
elektronisk lagrede bilder må systemet
kunne hente fram bildet direkte fra
registreringen.
Registreringssystemet skal kunne
brukes av saksbehandlere og arkivarer
uten at det kreves omfattende opplæring.
Systemet skal være tilgjengelig for NVEs
ansatte på server/nett.
Gruppen skal foreslå rutiner for
registrering i og vedlikehold av systemet.
Gruppen skal legge fram en oversikt
over ressursbehov for innkjøp,
installasjon og drift av systemet. Den
skal også sette opp en tidsplan for når
systemet kan være driftsklart og anslå
ressursbehov for registrering av nye
og historiske bilder
En bildedatabase med
registreringssystem er i henhold til
Arkivloven å betrakte som en arkivbase,
og må godkjennes av Riksarkivaren før
den tas i bruk.
Arbeidsgruppen rapporterer gjennom
seksjonssjef AF til styringsgruppen for
arkivprosjektet.
Etter behandling i DM 01.11.1999 ble det
besluttet opprettet en arbeidsgruppe for å
etablere en bildedatabase for NVE med
hovedmål å få etablert et system for å
registrere og gjenfmne arkivverdig
bildemateriale.

Utgangspunkter
Da gruppen begynte sitt arbeid hadde vi med
bakgrunn i mandatet en del utgangspunkter,
samt at vi måtte forholde oss til regler for

dokumentbehandling og lagring som er
lovpålagt.
Det bildematerialet som er aktuelt for
innscanning i en bildedatabase er i stor
utstrekning arkiv-dokumenter (blitt til i
eller kommet inn til NVE og samlet som et
resultat av virksomheten) som er
arkivverdige (unike dokumenter som har
eller antas å ha verdi som dokumentasjon
for saksbehandlingen) og må behandles i
henhold til gjeldende lovverk.
Til bildemateriale som kun finnes
elektronisk må det brukes godkjent
lagringsmedium.
En bildedatabase med søkeregister vil bli å
betrakte som arkivmateriale. NVE bruker i
dag NOARK-delen av
kontorstøttesystemet DocuLive og det ville
være en fordel hvis den nye bildedatabasen
kan knyttes opp mot eksisterende løsninger
som folk kjenner igjen.
Arbeidsgruppens
organisering

sammensetning og

Arbeidsgruppen ble sammensatt for at hver
deltager skulle representere hver sin synsvinkel
og problemstilling utfra sitt ståsted. Det
arkivfaglige og det IT-tekniske måtte ivaretas,
og ikke minst bruker-aspektene.
Arbeidsgruppen har bestått av Tine Jorde
(AF), Rune Oksnes (AIT), Anne Haugum
(AFOU) og Vidar Raubakken (H).
Arbeidsgruppen har rapportert gjennom
seksjonssjef AF til styringsgruppen for
arkivprosjektet
Møter og virksomhet

Arbeidsgruppen har avholdt et møte og har
vært på en presentasjon på Norsk Teknisk
museum der programmet PRIMUS er under
utvikling. I tillegg har Rune Oksnes undersøkt
hvordan andre etater vi kan sammenligne oss
med har valgt å løse bildebehandlingen, samt
orientert seg i hvilke program-løsninger som
ville kunne være aktuelle. Konklusjonen på
denne runden var at det er svært få som har en
slik løsning ennå og at de som har noe ikke er
fornøyde.
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Resuitatdeloppgaver
Foreslå et systemfor elektronisk
1.
registrering og gjenfinning av bilder
og opprettelse av en ellerflere
databaser som kan godkiennes av
Riksarkivaren
Vi ville i utgangspunktet vurdere om en
løsning kunne knyttes opp mot det eksisterende
kontorstøttesystemet DocuLive. Vi har senere
funnet at det ikke er en god løsning. Vi mener
likevel at bilder som er vedlegg til sak eller
som kan knyttes til sak bør kunne håndteres av
kontorstøttesystemet og holdes adskilt fra
"rusk og rask"
NVE oppbevarer mange eldre bildearkiv/serier
som er arkivverdige og disse må behandles av
et program som er utviklet for et faglig formål
og som holder seg til en vedtatt
fbr
registreringsstandard
beskrivelse.
Innscannede bilder i tilknytning til dette må
lagres på en måte som Riksarkivet godkjenner.
I den forbindelse har PRIMUS-prosjektet ved
norske museer pekt seg ut som en interessant
løsning, selv om programmet ikke er ferdig
utviklet ennå og arbeidsgruppa som har vært
på demonstrasjon av programmet gir følgende
vurdering fra arkivfaglig synspunkt:

Arkivfaglig vurdering av PRIMUS
PRIMUS (Programvare i museer) er en
database utviklet av museer til bruk i museer
for registrering av nytt (og særlig) eldre
materiale og NVE har mange av de samme
behovene. Vi arbeider dessuten med å etablere
en museumsordning for etaten der til rettelegging, tilgjengeliggjøring og bevaring av vårt
eget historiske materrale er en prioritert
oppgave. I PRIMUS kan man registrere
historiske og andre opplysninger i tilknytning
til bildene. Man kan registrere negativer og
fotografier som ikke er digitalisert ved at man
angir plassering og arkivreferanser og man kan
illustrere registrerte objekter med et digitalt
bilde.
PRIMUS er hierarkisk bygget opp slik at
samlinger og serier kan håndteres riktig,
slik at enkeltobjekter kan lenkes sammen,
og dette er et krav til korrekt håndtering av
bildearkiver. Man kan også knytte
registreringen opp mot eksterne filer, som
for eksempel en lydfil eller en videofil.
Faglig sett tror jeg dette kommer til å bli et
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gjennomarberdet og, for formålet, godt
program som bruker vedtatte feltstandarder
som sikrer en god beskrivelse som igjen er
en forutsetning for søkemulighetene.
Det er også en fordel at Primus er
materialuavhengig. NVE har behov for å
registrere sine bilder, men også gjenstander
og kunst. Det finnes planer på å utvikle
PRIIVIUSopp mot arkivsystemet ASTA
som NVE,allerede har.
Det er lagt opp til å være et redskap for
informasjonsflyt. Primus blir søkbar fra
Internet samtidig som Primus Web kan
søke mot andre databaser.
Vi har også villet legge vekt på at
programmet vi skal velge ikke forsvinner
fra markedet slik vi har sett en del gjøre.
Dette prosjektet støttes av
Kulturdepartementet og de største norske
museene og i den grad man kan si noe om
framtida er vel dette en langtidssatsing.

"PRIMUS-prosjektet utvikles til å bli et
permanent organ med oppgave å være en
Museenes datatjeneste i forbindelse med
opplæring, rådgivning, formidling og drift
av felles databaser"
fra Skape Bevare - Formidle
Grunnlagsmateriale for en 1Tplan for kultursektoren,
Kulturdepartementet 1996

Systemet PRIMUS bør anskaffes. Fordi
programvaren ikke var ferdig utviklet har vi
ikke fått testet systemet ennå. Dette er en stor
og viktig oppgave som det må satses på også
fra arkivtjenestens side,

