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Forord
Statsforvaltningen og direktorater som NVE møter stadig nye utfordringer. Politikerne legger vekt på langsiktighet og forutsigbarhet, men samtidig initierer de reformer
og endringer på kort sikt. I tillegg vet vi at den generelle samfunnsutviklingen gir
endringer, men at det er mulig å påvirke egen utvikling.
Ledelsen startet opp en prosess for justering av NVEs strategi ved årsskiftet og ønsket
innspill til denne løpende. Direktørmøtet (DM) besluttet derfor at Policy- og strategistaben skulle arbeide fram framtidsbilder for NVE. Målet for scenarioprosjektet er å
vise konsekvenser av ulike mulige framtider og NVEs handlingsrom. Prosjektet er en
del av vårt arbeid med modemisering, forbedring og kompetanseutvikling.
Det er laget scenarier for utviklingen fram mot 2010. Som utgangspunkt for scenariene har vi brukt NVEs visjon: "Vann og energi for en berekraftig utvikling?".Begrepet bærekraftig utvikling inneholder tre hovedelementer som skal vurderes i et
generasjonsperspektiv: behovet for et godt miljø, behovet for tilstrekkelig økonomisk
vekst og verdiskapning og til slutt behovet for velferd og sosial sikkerhet. Scenariene
bygger på en samfunnsutvikling hvor disse hensynene vektlegges ulikt.
Både energi- og vannsektoren er under rivende utvikling i Norge og i Europa. Klarer
vi i NVE å overvåke utviklingstrekk og følge med i utviklingen? Hvor robust er vår
organisasjon, våre arbeidsmåter og strategier overfor endringer? Hvordan kan vi være
initiativrike framover? De tre scenariene viser mulige utfallsrom for vann- og energipolitikken, noe som også kan synliggjøre NVEs handlingsrom. Vi vet at ingen av
scenariene vil slå til. Men enkelte utviklingstrekk innenfor de tre scenariene vil med
stor sannsynlighet slå til. Rapporten representerer ikke NVEs oppfatning av hva som
vil skje eller hvordan omgivelsene er. Det er heller ikke NVEs meninger som formidles i denne rapporten.
Hvorfor heter rapporten "Med evne til å vekte"? Det er fordi NVE må avveie ulike
hensyn i sin forvaltning -en avveining som ofte er vanskelig. Samtidig er vekteren en
som er oppmerksom, holder oversikt, kjenner til farer og muligheter, lyser opp veien
framover og må tenke framtidsrettet. Vekteren må ha evne til å handle raskt. Det er
slektskap mellom vekteren og NVE.
Prosjektet har gitt mulighet til kontakt med mange dyktige fagfolk. Mange har bidratt
i prosjektet - tusen takk til dere alle. Jeg har spesielt hatt nytte av innspill fra Kjersti
Dagestad i NIVA og samtaler med Bente M. Haaland i Statnett. Tusen takk til forskningssjef Torstein Bye fra Statistisk Sentralbyrå og professor Lars Thue fra Handelshøyskolen Bedriftsøkonomisk Institutt for nye perspektiver og for bistand til å heve
kvaliteten på rapporten.
Oslo, 30. april 2002

hte• kt

Halvor Kr. Halvorsen
Senior rådgiver
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Innledning
De tre scenariene
De tre scenariene "Miljøstraumen", "Vekststrengen" og "Sikkerhetsnettet" er bygd på
at ulike drivkrefter i samfunnet får gjennomslag.
Miljøstraumen hviler på at politikere, media og opinion velger å prioritere miljøhensyn høyere enn i dag. I praksis betyr det at klimaspørsmålet anses som viktig, at biologisk mangfold blir et satsningsområde, at kollektive løsninger begrunnet med miljøanalyser velges og at bevaring av natur er viktig. Dette går på bekostning av ønsket
om høy økonomisk vekst og behovet for sikkerhet i energiforsyningen og i vassdragene. Scenariet har i hovedsak et globalt perspektiv, og tar inn over seg de store endringer som f.eks. Kyoto-avtalen, EUs vanndirektiv og direktivet om nye fornybare
energikilder (RES-direktivet) initierer.
I Vekststrengen er hovedmålet økonomisk vekst. Sosialdemokratiets organisering av
nasjonens ressurser og sosialliberaliseringen har gitt gode resultater i form av vedvarende økonomisk vekst, bedre kvalitet på tjenester og høyere livskvalitet for befolkningen. Politikerne og allmennheten antar at markedsløsninger på kort og lang sikt
sikrer oss konkurranse med lave kostnader til energiforsyning og maksimal tilgjengelighet til attraktiv vassdragsnatur som resultat. Reguleringer og offentlig inngrep blir
vurdert som kostnadskrevende og konkurransehemmende, og blir holdt på et minimum. Man innser at dette kan gi negative konsekvenser på miljøet og for sikkerheten,
men de ulempene er man villige til å ta for å sikre næringslivet gode rammer og landet en kontinuerlig økonomisk vekst. Vekststrengen bygger på en positiv holdning til
globalisering og er internasjonalt i sitt perspektiv.
Sikkerhetsnettet er et scenario som bygger på at samfunnet har blitt mer sårbart og
komplekst og med økt grad av usikkerhet. Når tørke og tørrårssituasjon med kald
vinter inntreffer med påfølgende sterk økning av prisen på elektrisitet, vektlegger
politikere, media og opinion behovet for sikkerhet i energiforsyningen og behovet for
reduksjon av risiko for vannmangel og flom. Synet på en rekke samfunnsspørsmål
endres, blant annet hvilke roller de offentlige instanser og private selskaper har i samfunnet. Sikkerhetsnettet inntar et nasjonalt perspektiv, men med sterk satsning på
bistandssamarbeid.
Scenariene kan plasseres på en figur med to akser: grad av internasjonalisering og
grad av fellesskap. Figuren på neste side viser hvor på aksene de tre scenariene befinner seg. Dersom man skulle plassere inn dagens samfunn med en blanding av markedsløsninger, reguleringer mht miljø, distrikts- og industripolitikk mv og hvor vi
beveger oss løpende mellom de individuelle og de kollektive løsningene, ville vi kanskje ligge i krysset eller helle i retning av Vekststrengen? Aksene globalisering regionalisering og individualisme - fellesskap kunne ha vært detaljert ytterligere. Vi
kan ha globale, europeiske, nordiske, regionale, nasjonale og lokale punkter på aksen.
Og vi kan ha internasjonalt kollektive, nasjonalt kollektive, kommunalt kollektive,
private kollektive eller helt individuelle løsninger for organisering av deler av samfunnet.
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Scenariene tar utgangspunkt i at de tre drivkreftene eller samfunnsfaktorene miljø,
sikkerhet og økonomisk vekst vektlegges ulikt. For NVE er avveiningen mellom interessene miljø, sikkerhet og økonomisk vekst sentrale både innenfor vannressursforvaltningen og energiforvaltningen.

Globalisering

Miljøstraumen

Vekststrengen

Fellesskap

Individualisme

Sikk

rhetsnettet

Regionalisering
Figur 1. Vekststrengen beveger seg i "verdensmarkedene", mens Miljøstraumen går i retning av
"global berekraft", mens Sikkerhetsnettet er solid plassert innefor et "lokalt og regionalt ansvar"
for samfunnsutviklingen.

Som utgangspunkt for scenariene har vi brukt NVEs visjon: "Vann og energi for en
bærekraftig utvikling". Begrepet "bærekraftig utvikling" inneholder i internasjonal
litteratur tre hovedelementer som skal vurderes i et generasjonsperspektiv:
•

behovet for et godt miljø

•

behovet for tilstrekkelig økonomisk vekst og

•

behovet for velferd og sosial sikkerhet.

Vi har kartlagt viktige drivkrefter og utviklingstrekk av betydning for NVE. Hva er
status for utvalgte tema i perioden fram mot 2010? Hvilke sentrale drivkrefter, beslutninger og forhold har bestemt denne utviklingen? Hvordan kunne utviklingen ha vært
med andre sentrale drivkrefter, beslutninger og forhold? Det er altså snakk om både
sannsynlige og usannsynlige utviklingsstrekk. Gjennom samtaler med ressurspersoner
i og utenfor NVE har vi kommet fram til "sikre" og "overraskende" drivkrefter til
scenariene. Det gjelder å finne drivkrefter og utviklingstrekk med endringskraft. Fem
tema er valgt for utgangspunkt for å identifisere drivkrefter:
Politikk og konflikter
Etikk og verdier
Økonomisk og teknologisk utvikling
Opinionsdannere og media
Offentlig sektor
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Når det gjelder politikk er dette et tema med både et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Særlig EUs utvikling og direktiver derfra starter opp mange endringer som
skjer i Norge. Drivkrefter innen etikk og verdier vil ha sitt utgangspunkt i hver enkelt
borger og konsument og på bakgrunn av hvilke valg de tar. Den økonomiske og tekniske utvikling er i stor grad preget av krefter utenfra. Det særnorske er den gode
nasjonaløkonomien og spørsmålet er kanskje i hvilken grad vi implementerer ny teknologi generelt og i hvilken grad ny teknologi passer inn i det norske samfunnet og
energisystemet. Selv om Norge forsøker å være teknologiledende innen visse sektorer
og utprøver nye økonomiske virkemidler, vil nyheter i hovedsak komme utenfra. Innen media er det den nasjonale debatten som i dag er viktig, men det kan endre seg
rakst de neste årene. Offentlig sektors utvikling er også preget av internasjonal påvirkning blant annet EU, men er i hovedsak et resultat av norske politikeres visjoner
og av forvaltningens egne beslutninger.
Perspektivet på scenariene er bare sju-åtte år. Årsaken til at vi har valgt en såpass kort
tidshorisont er at scenariene skal være nyttige for drøftinger og kanskje også beslutninger i nær framtid. Det kan stilles spørsmål om termen "scenarier" dermed er riktig,
men vi har valgt å bruke den fordi den viser oss at dette er mulige perspektiver på
framtiden. Scenariene bygger ikke på kvantitative analyser. Man kan sammenlikne
scenariene her med energiscenarier beskrevet i NOU 1998: 11 Energi- og kraftbalansen mot 2020:
•

Miljøstraumen har flest likhetstrekk med "Klimaveien', men også med "Grønn
hjemekraft", hhv handel med CO-kvoter og satsning p% fornybar energi som
vind

•

Vekststrengen har mange likhetstrekk med "Den lange oppturen" og noe med
"Grønn hjernekraft",jfmarkedstilpasning og ny teknologi for energistyring (2vk)

•

Sikkerhetsnettet har likhetstrekk med "Sto kurs", jf. utbygging av gasskraft

Fordi scenarier for offentlig sektors framtid, Norge 2030 (Erik F. Øverland), har så
komplekse scenarier, gir det liten mening å sammenlikne dem med våre. Men det er
visse drivkrefter og elementer som er felles:
•

Miljøstraumen har elementer i tråd med "Norvegia" - det rene landet.

•

Vekststrengen har elementer felles med "Bonsai', fri flyt, og "Antagonia' med en
globalisert offentlig sektor.

•

Sikkerhetsnettet har elementer i tråd med "Regio" mht ulykker og velferd i et
individorientert samfunn, men også "Norvegia" med sitt internasjonale bistandsengasjement.

Kort om scenarieplanlegging
Scenarioplanlegging handler ikke primært om a lage framskrivninger av nåtiden til
framtiden, men er forsøk på å forstå framtiden i nåtiden. Scenarier lages ofte for å
utvikle og teste spesielle strategier:
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•

ved å rette søkelyset på usikkerhet i omgivelsene og forstå utfordringer og oppfatninger

•

ved å bruke scenariene som et startpunkt på strategiprosesser

•

ved en bevisst utnyttelse av spesielle hendelser i scenarier for å justere kursen

Shell sier i sine scenarier mot 2050 at "Scenarios are a tool for helping managers
plan for the future - or rather for different possible futures. They help us focus on
critical uncertainties. On the things we don't know about which might transform our
business. And on the things we do know about in which there might be unexpected
discontinuities. They help us to understand the limitations of our "mental maps" of
the world to think the unthinkable, anticipate the unknowable and utilise both to
make better strategic decisions. ,,
I dette prosjektet har vi ønsket å etablere noen mer eller mindre sannsynlige utviklingsretninger for NVE som vassdrags- og energidirektorat. Det vil si at vi både har
forsøkt å utnytte politiske, markedsmessige og faglige drivkrefter i omgivelsene i
scenarioutviklingen. Scenariene blir produkter av drivkrefter, hendelser og aktørers
adferd. Drivkreftene har elementer i seg som er sanne, men det er også noe "spekulasjon" tilstede. Derfor forekommer det nok argumentasjonsrekker og sammenhenger i
scenariene som ikke er helt logiske eller sannsynlige. Framtiden er uforutsigbar. Det
er derfor viktig å spenne ut et visst utfallsrom i scenarioplanleggingen. Men i hovedsak er det meningen at scenariene skal oppfattes som realistiske.

Metode
Når det gjelder scenariometode har vi hentet inspirasjon fra prosjektet Norge 2030 -fem scenarier om offentlig sektors framtid' og fra prosjektet Elscenarier 2010°. I
Norge 2030 er scenariene konstruert etter metoden perspektivistisk scenariobygging
(PSc). PSc er uttrykk for at framtidsvisjoner er basert på valg av "byggeklosser" 3• PSc
avviker fra tradisjonell scenarioplanlegging ved at linjene mellom nåtid og framtid
ikke er lineære. Under disse rammene forsøker men å finne fram til mer eller mindre
sannsynlige drivkrefter og utviklingstrekk som kan ha betydning.
Scenarier etter denne modellen er derfor egnet som verktøy for å få fram nye perspektiver på endring, innovasjon og fornyelse, fordi man arbeider med ideer og tanker som
i utgangspunktet ikke inngår i den daglige debatten. Scenariene gir uttrykk for hva
som kan skje, ikke hva som vil eller bør skje. PSc er en annen prosess enn den operative strategi- og plan- og budsjettprosessen, men kan gjeme fungere som en del av en
god slik prosess.
Etter mitt skjønn åpner denne formen for planlegging for spennende framtidsbilder og
derfor har vi brukt denne metoden i dette prosjektet. Det er ikke brukt beregningsmo1

Øverland, Erik F. (red), Cappelen Forlag, 2000, Oslo
ECON er konsulent for prosjektet, med 22 oppdragsgivere herunder NVE. Prosjektleder er
Kjell Roland
3
Se side 32 i boka Norge 2030 (Øverland, Erik)
2
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deller som grunnlag for scenariene. Men dersom NVE følger opp med scenarioplanlegging i framtiden, vil en videreutvikling kanskje være å inkludere kvantitative modellkjøringer i scenariene - særlig for kraft- og energisektoren.

Leserveiledning
Først gis et kort historisk tilbakeblikk. I de tre kapitlene med scenarier er det lagt ut et
bakgrunnsteppe for en gitt utvikling. I hvert kapittel gis det en oversikt over mer eller
mindre sannsynlige drivkrefter i perioden 2002-20 I 0, både innen vannressurs- og
energiforvaltningen, som kan føre til konsekvenser i tråd med utviklingen. Til slutt er
det tegnet opp et framtidsbilde for NVE i 2010. For å tydeliggjøre scenariet er det
skrevet et tenkt tildelingsbrev til NVE fra departementet i år 2007. I vedlegget er det
gitt en oppsummerende tabell.
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NVE de siste årene
NVEs historie starter med opprettelsen av Canal-Direction i 1804 og med Kanalvesenet som eget direktorat fra 1847. Norsk vassdrags- og energihistorie er begivenhetsrik. Også de siste 10-12 årene har det skjedd store endringer for NVE. Gjennom
1990-tallet har NVE stått i spissen for myndighetenes arbeid med deregulering av
kraftmarkedet. NVE har vært med på å tilrettelegge for et åpent kraftmarked, regulerer nettselskapene i Norge og holder oversikt over markedsutviklingen i kraftsektoren.
I disse dager ser mange for seg introduksjon av gass som energikilde på land i Norge.
Ved årsskiftet 2001-2002 overtok ENOV A NVEs tilskuddsforvaltning for nye fornybare energikilder og ENØK. Stortinget vedtok i 2000/01 å opprette statsforetaket og
plassere det i Trondheim for å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av
energibruk og energiproduksjon. NVE hadde arbeidet med å gi støtte til effektiv energibruk, produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass i over 10
år i en desentralisert prosjektmodell.
Ny vannressurslov ble vedtatt av Stortinget i 2000. Loven viderefører mange av de
gamle prinsipper for forvaltning av vannressursene, men i den nye loven er også
grunnvann inkludert. Loven viderefører og styrker de oppgaver NVE arbeider innenfor, og befester oppgavene til NVEs regiontjeneste. NVE gjennomfører ofte store
prosjekter, og for tiden pågår Flomsoneprosjekt, Leirskredprosjekt og et omfattende
arbeid innen vern av flere vassdrag mot kraftutbygging. Implementeringen av EUs
vanndirektiv i norsk vannressursforvaltning er spennende for NVE.
Innen informasjonsteknologi har det skjedd en rivende utvikling som NVE har dratt
nytte av. I 2002 fikk NVE nye hjemmesider på intemett. Innføring av ny IKT etter
NVEs nye IT-strategi vil trolig endre arbeidsformen og samarbeidet i forvaltningen
framover.
Erling Diesen gikk av som vassdrags- og energidirektør i 2000, og NVE fikk ny vassdrags- og energidirektør Agnar Aas. NVE gjennomførte et strategisk internt utviklingsarbeid i 2000-01, og i dag framstår NVE med fire fagavdelinger mot tidligere
seks. Det siste året er det satset på ledelsesutvikling på flere nivåer i organisasjonen,
effektivisering og prosessforbedring av løsningen av oppgaver og forbedret kommunikasjon med omverdenen. I disse dager arbeider ledelsen med å utmeisle NVEs satsningsområder for de neste 3-4 årene. NVE er fremdeles en hierarkisk oppbygget linjeorganisasjon, men arbeidsmåten i flere avdelinger framstår i større og større grad
som oppgaveløsning gjennom teamarbeid. Det bygges også opp små stabsfunksjoner i
avdelingene med analyse- og utredningskompetanse. NVE er en robust organisasjon
med tilhørighet i alle landsdelene med regionkontorer på Hamar, Tønsberg, Førde,
Trondheim og i Narvik, og med hovedkontor i Oslo. Etter en vekst i antall utførte
årsverk etter flommen i 1995 har NVE de siste årene hatt en nedgang i antall utførte
årsverk. Turnover har gått ned de siste årene. Kompetanseprofilen ble noe endret på
begynnelsen av 1990-tallet med flere økonomer, men har ikke endret seg vesentlig
siden 1995.
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Miljøstrau men
I dette kapittelet skisseres scenariet Miljøstraumen. Først litt om bakgrunnen og
strømningene i samfunnet, dernest gis en oversikt over drivkrefter innen vannressursog energiforvaltning. Til slutt er det utviklet et framtidsbilde av NVE i 2010 på bakgrunn av drivkreftene.

Innledning
Miljøstraumen bygger på at politikere, media og opinion i mye større grad vektlegger
en økologisk bærekraftig utvikling og velger a prioritere miljøhensyn høyere enn i
dag. Utviklingen er forårsaket av merkbare endringer i klimaet globalt, regionalt og
lokalt, og det er politisk aksept for endringene. I praksis betyr det at klimaspørsmålet
anses som viktig, at biologisk mangfold blir et satsningsområde, at kollektive løsninger begrunnet i miljøanalyser velges og at bevaring av natur er viktig. Klimaendringene gir imidlertid ikke store konsekvenser for tiltak mot klimautslippene fram
til 2010 i Norge, men derimot for annet miljøvern. Tradisjonelle miljøsaker som avfallsreduksjon, energisparing, kollektivtransport mv er i søkelyset. Men i første rekke
står konserveringstanken meget langt framme. Både som vern og bevaring av natur og
som motstand mot utbygginger, endringer i infrastruktur eller endring i bestående
offentlige virkemidler og tiltak. Samlet gir dette et mindre dynamisk og endringsvillig
samfunn. Miljøstraumen gir lavere økonomisk vekst og risikoen for ulykker i energiforsyningen og i vassdragene øker.
Det registreres uvanlige store utslag på klimaet i Norge. Klimaendringene er såpass
store at folk legger merke til det. Det kommer mer nedbør på Vestlandet som gir økt
produksjonskapasitet i kraftverk vest for vannskillet og noe økt kapasitet i Nordland
framover. Generelt kommer det mindre nedbør om sommeren og høsten på Østlandet,
som samlet gir en reduksjon av vannkraftpotensialet øst for vannskillet. Det skjer
hyppigere flommer på Vestlandet, mens det er tendenser til kraftigere vårflommer på
Østlandet. Det blir mildere om vinteren.
Paradoksalt nok gir store utfordringer og behovet for radikale klimatiltak på lang sikt
den stikk motsatte effekt på kort sikt: bevaring av eksisterende systemer og tenkning.
Årsaken til dette ligger kanskje i at problemene ikke råker nordmenn flest, men regioner og kontinenter langt fra oss. I tillegg bidrar føre-var prinsippet til stor forsiktighet i politisk beslutningstakning. Fellesskapsløsningene oppfattes som viktige for å
møte klimautfordringen.
Scenariet har i hovedsak et globalt perspektiv, men prioriterer nasjonale tiltak og tar
inn over seg endringer som EUs direktiver og Kyoto-forpliktelsene initierer. Norge
står fremdeles utenfor EU i 2010, selv om det har vært en debatt omkring saken. Miljøargumentene har størst gjennomslagskraft for nei-siden, fordi EU er i ferd med å
akseptere kjernekraft som miljøvennlig og som nødvendig for
innfri Kyotoforpliktelsene.
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Drivkrefter innen vannressursforvaltning
Styrking av biologisk mangfold i vannforvaltningsplaner
Ved inngangen av århundret mener man at forvaltningen av naturressursene står overfor store nye utfordringer som det eksisterende regelverket ikke tar høyde for. Politikerne sier at de ønsker vektlegging av biologisk mangfold i vassdragene, en visjon
som blir styrende for den offentlige forvaltningen. Interessen for bruk av naturressurser, som genressurser i vassdragsnaturen, øker kraftig, og det er knyttet store økonomiske interesser til utnyttelsen. Tap av biologisk mangfold er et alvorlig globalt problem som er i ferd med å undergrave grunnlaget for en bærekraftig utvikling.
I flere stortingsmeldinger som har vært fremmet de siste årene er det påpekt mangler i
dagens lovverk for å ivareta det biologiske mangfold i Norge. I Norge er ca. 20% av
de truede artene avhengige av våtmark, myr og ferskvann. Dersom klimaendringene
slår til, vil noen arter forsvinne og andre komme til. Overvåkning av utviklingen av
det biologiske mangfoldet vurderes som viktig.
I en egen stortingsmelding om biologisk mangfold (St meld nr 42 (2000-200 I) ble det
presenterer et felles forvaltningssystem der en konsentrerer seg om å samordne virkemidler mot de områdene som er mest verdifulle for biologisk mangfold.
Regjeringen mente i 2003 at alle de aktuelle lovgivningsbehov på området bør ses i
sammenheng, og opprettet derfor et ekspertutvalg for å utvikle ny, samordnet lovgivning om biologisk mangfold. Ekspertutvalget, hvor NVE har ett medlem, leverer sin
innstilling i 2004 og påpeker at det er en myte at Norge har igjen store inngrepsfrie
eller uberørte naturområder. Utvalget forsøker å definere hva "naturtilstand" er, og tar
utgangspunkt i den økologiske tilstanden i forrige århundre i sammenfatningen av
forskningen på feltet. Konkretiseringen av dette er omstridt, og utvalget viser til Statens forurensningstilsyns og NIVAs vannkvalitetskriterier fra 1980-åra som et godt
eksempel. Utvalget ønsker styrket overvåkning og kartlegging av det biologiske
mangfoldet, og nevnes spesielt biologisk mangfold i vannressursene som interessant.
Utvalget diskuterer hvorvidt biologisk mangfold bør bli en del av temalovgivningen
og inngå som hensikt/mål med egne paragrafter om krav til dokumentasjon og oppfølging i henhold til visse kriterier, eller om det bør opprettes en egen lov om biologisk mangfold. Utvalget gikk inn for det siste. Men -i tråd med AADs forenklingspolitikk - gar Regjeringen i 2006 inn for å inkludere hensynet til biologisk mangfold i
temalovgivningen der det er relevant, også fordi det oppfattes som den mest robuste
miljøvennlige løsningen. OED mener at det er hensiktsmessig å inkludere dette hensynet i vannressursloven. For vannressursforvaltningen ble spørsmålet avklart ved at
Regjeringen ønsker at forvaltningsplanene (jf. artikkel 13 i EUs vanndirektiv) for
nedbørfeltene med miljømål etc skal danne policy og styre hensynet til biologisk
mangfold i vassdragene. Disse skal være på plass i 2009. NVE får i oppgave å foreslå
nytt kapittel i vannressursloven om artsmangfold i vann og vassdrag og utvikle en
database for kartfesting av artsmangfoldet i alle norske vassdrag etter REGINE i
2006.
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Plan- og bygningsloven styrkes som samordningslov
Debatten i Stortinget om ny planlov våren 2004 ble innledningsvis en debatt om
hvorvidt dette var en gjentakelse av fadesen med ny bygningslov og byggeforskrifter
fra 1996-97 med økt byråkratisering og økte kostnader som resultat. Stortinget viser
likevel et gjennomgående ønske om å styrke miljøhensynet i planloven og i formålsbestemmelsen. Man er klar over at dette ønsket vil gå på bekostning av styrken og
virkemidlene i temalovgivningen.
Samspillet mellom plan- og bygningsloven og vassdragslovgivningen er viktig for
NVEs forvaltning. Men det er vanskelig å :fatil en koordinering av vassdragsreguleringsloven, vannressursloven og den nye plan- og bygningsloven. Justisdepartementet
har pekt på store samordningsvansker, og er bekymret for eventuelle erstatningssøksmål fra rettighetshavere til ressurser i vassdrag (energiproduksjon, fiske, uttak av
grus etc) dersom framtidige vedtak etter plan- og bygningsloven er i strid med tidligere vedtak etter vassdragsreguleringsloven. Stortinget ønsker at virkemiddelet Rikspolitiske retningslinjer kan benyttes mer aktivt, og vedtar egen bestemmelse om dette i
plan- og bygningsloven. Stortinget oppfatter det som en god måte å kombinere ivaretakelse av nasjonale hensyn og mål innenfor et kommunalt selvstyre. Det er kun regjeringen som kan vedta Rikspolitiske retningslinjer.
Resultatet av Stortingsbehandlingen i 2004 blir at vassdragsreguleringsloven og planog bygningsloven fremdeles skal fungere side om side men at vassdragsreguleringsloven skal sette vedtak etter plan- og bygningsloven til side dersom det foreligger motstrid. Hovedargumentet i Stortinget var at miljøhensyn ble best ivaretatt på
denne måten, behovet for forenkling og at det ikke er hensiktsmessig med kommunal
planbehandling for konsesjonssaker som likevel skal vedtas i Stortinget. Tilleggsargumentet var totalkostnadsanalysen, som viste at alternativene var mer kostbare enn
en videreføring av dagens ordning. Noen kommuner hadde også drevet sterk lobbyvirksomhet for å bevare vassdragsreguleringsloven foran plan- og bygningsloven,
fordi de ville lide milliontap på konsesjonskraft, næringsfond og ulempeerstatninger
etc ved en endring.
Konsekvensene for NVE var at miljøhensynet skulle vektlegges mer i plan- og bygningsloven og i forvaltningen av vassdragslovgivningen enn tidligere. I medhold av
plan- og bygningsloven ble det gitt rikspolitiske retningslinjer for vassdragsforvaltning i 2005.
Prosjekt "Miljøtiltak i vassdrag"
I 2003 startet NVE opp et nytt prosjekt rettet mot miljøtiltak og restaurering av vassdrag. Målet var å sikre gode naturverdier og forbedre biologisk mangfold i alle vassdrag i tråd med EU-direktivet om vannforvaltning. NVE inntar en offensiv holdning
til å bruke EU-direktivet som brekkstang for å forbedre miljøkvalitetene i vassdragene. Styrken i programmet er at prosjektledelsen har evne til å vurdere vannkvalitet og
-kvantitet i vannforvaltningen i sammenheng.
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Prosjektet er inndelt i tre deler: FoU-delen av programmet legger vekt på å måle effekter av ulike typer tiltak. Her er det viktig a vurdere hvorledes ulike anleggstekniske
utførelser gir ulike biologisk konsekvenser i ulike vassdragstyper. Også analyser av
hvilke tiltak som er kostnadseffektive og deres totale virkning på vassdraget som
helhet er viktig. Den andre delen av programmet er rettet inn mot restaurering av
sterkt modifiserte vassdrag eller vassdrag som er sterkt regulerte eller forringede på
andre måter. Den tredje delen av programmet omfatter åpning og rehabilitering av
bekker og elver i byområder. Denne delen av prosjektet gir goodwill i bykommunene,
som har sett lite til NVE og vassdragsforvaltningen tidligere. Bykommunene, som er
en økende maktfaktor i samfunnet pga tilflytting, gjøres klar over NVEs rolle i vannressursforvaltningen. I evalueringen av prosjektet i 2008 konkluderes det med at prosjektet var et viktig verktøyet for å nå målene for den nye vannforvaltningen i Norge.
Vern av vassdrag skal inn helhetlige forvaltningsplaner

Ny Verneplan for vassdrag ble lagt fram for Stortinget våren 2003. I planen var det
foreslått at 85 nye vassdrag til skulle vernes mot kraftutbygging (43 5 vassdrag vernet
mot kraftutbygging mot 350 tidligere). I tillegg ble det foreslått at restriksjonene på
vernede vassdrag burde bli mer omfattende, slik at søknader om tiltak som kaninfluere negativt på vassdragets opprinnelige kvaliteter skulle behandles ytterst restriktivt. I
2002 ble i hovedsak bare vannstrengen vernet mot kraftutbygging. Vannressursloven
ivaretar andre inngrep som kan skade økologien.
Planen ble behandlet av Stortinget. Stortinget sier seg enig i prioriteringene i Verneplanen, men onsker a vurdere flere hensyn enn vern mot kraftutbygging i stortingsbehandling. Stortinget vil derfor heller ha lagt fram forvaltningsplaner for i alt 12 nasjonale nedbørfelt til samlet behandling. De viser til at EUs vanndirektiv setter krav om å
ha på plass forvaltningsplaner innen 2009. Forvaltningsplanene skal utarbeides i
kommunale planprosesser og forslag legges fram for Stortinget. Kommunene får da
en viktig oppgave i aprioritere hvilke hensyn som skal prioriteres i sine vassdrag.
Departementene ønsker at NVEs regionkontorer, i samarbeid med Direktoratet for
naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn, skal fungere som sekretariat og kompetanseorgan for de kommunale plan- og utredningsprosessene og sammenholde og
avveie alle hensyn. Forslag skal for Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Departementene har til oppgave å legge til de politiske dimensjonene før
forslag fremmes for Stortinget. Både vern og bruk av vann, grunnvann og vassdrag
skal behandles integrert i planene. Stortingets behandling av verneplanene gir muligheter for renessanse for NVEs vannbruksplanlegging og differensierte forvaltning.
Til tross for motkrefter i miljøforvaltningen og i miljøorganisasjonene, fordi de er
redde for å miste det som er oppnådd, legger Stortinget opp til en vannressursforvaltning etter disse linjene. En politikk som er i tråd med ønsket om desentralisering. Det
er ingen tvil om at Stortinget nå kan sette vernet av vassdrag mot kraftutbygging "i
drift" i kommunene, men miljøstemningen i samfunnet er så sterke at man forventer
at innstillingen til Stortinget til forvaltningsplaner for nedbørfeltene eller vannomrdene i hovedsak vil være styrt av miljøhensyn. Selv om det ikke ble fattet vedtak i
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Stortinget om vern av vassdrag mot kraftutbygging, sa Stortinget indirekte ja til vernet av de 85 foreslåtte vernede vassdragene som en føring for vannforvaltningsplanene. Gjeldende Verneplan skal gjelde fram til nye vedtak om Forvaltningsplaner som
skal erstatte gjeldende Verneplanen. For øvrig omgjøres deler av "Samla plan" til å
bli en samlet ressursoversikt for vannressursforvaltningen i arbeidet med vannforvaltningsplaner.
Mikro- og minikraftverk blir konflikttema

Regjeringen Bondevik II får flere konflikttema i forholdet mellom bruk og vern i
fanget. I 2003-04 utvikler det seg en sterk konflikt i utbygging av mikro- og minikraftverk i vernede og ikke-vernede vassdrag mellom hensynet til bosetting i distriktene og lokal næringsutvikling/lokale inntektsgrunnlag og hensynet til miljøkvaliteter
i vassdragene.
Internt i Regjeringen ønsker Høyre på den ene siden oppmykning av dette i tråd med
de retningslinjer som er under utprøving av OED. På den annen side står Venstre som
er sterkt i mot pga tapet av naturkvaliteter. OEDs prøveordning er en desentral beslutningsprosess hvor myndighet til å akseptere utbygging av mikro- og minikraftverk
er tillagt områdekonsesjonærene i kommunen (nettmonopolet). Årsaken til dette er at
tilknytningen til det lokale elektrisitetsnettet ofte er det viktigste vurderingstemaet i
utbyggingsplanene. Tilknytning er ofte en stor kostnad for utbygger og det kreves ofte
investeringer i det eksisterende nettet for å få overført ny kraft.
Miljøorganisasjonen Naturvernforbundet og dets ungdomsorganisasjon Natur og
Ungdom kjemper hardt mot utbygging av mikro- og minikraftverk. Dagladet trykker i
2005 en serie artikler hvor utbygging av minikraftverk har rasert bekkefar med anleggsmaskiner og forurenset elver med sement. Dette gir vann på mølla for miljøbevegelsen. Samtidig mener regjeringen av slike kraftverk i prinsippet er miljøvennlige.
Regjeringen velger å holde en lav profil og avventer og politikken overlates til kommunene og områdekonsesjonærene og prosessen for utviklingen av forvaltningsplanene for vassdragene.
Områdekonsesjonærs arbeid med mikro- og minikraftverk gir en renessanse for samarbeidet mellom kommune og nettselskap. NVE rar problemstillingen i fanget ifm
arbeidet med forvaltningsplanene for nedbørfeltene og i forbindelse med forvaltning
av vannressursloven.
Klimaendringer stiller økte krav til reguleringsmagasinene

I 2004 gjennomfører NVE et omfattende prosjekt for beregning av konsekvenser på
dammer og vannmagasiner av klimaendringene. Det faller med nedbør og avrenningen vil øke i deler av landet. Det bevises at påkjenningene på dammene vil øke og at
kraftproduksjonen vil kunne økes. I tillegg viser beregninger hvilket nytt kraftpotensiale det ligger i å øke høyden på damkronen og øke reguleringshøyden når man likevel skal forsterke dammene.
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I 2005 begrunner NVE og foreslår for OED at en St.meld bør fremmes om klimaendringenes konsekvenser for avrenning, damsikkerhet og nye muligheter for kraftproduksjonen. Men OED ønsker ikke %fremme en slik melding sier at et eventuelt oppfølgingsarbeidet må skje innenfor NVEs ordinære forvaltning innen damsikkerhet og
hydrologisk overvåkning og konsesjonsbehandling. Det er opp til konsesjonærene å
søke om utvidelse av dammene og økte reguleringer. Det var ikke politisk stemning
for samlede tiltak for å øke vannkraftproduksjonen, selv om dette kunne redusere
risiko for flom og ras i en del regulerte vassdrag på sikt.
Norsk vannkraft oppnår ikke grønn sertifisering - skepsis til effektkjøring
I 2003 etablerer NVE prosjektet "Grønn el - merverdier for kraftbransjen og vassdragsnaturen". EUs vanndirektiv krever en helhetlig vannressursforvaltning og det
forventes at NVE benytter direktivet til å legge mer vekt på miljøhensyn. Det forventes at kraftselskapene er villige til %oppgi noe kraftproduksjon for å øke miljøverdiene i vassdragene uten at det går ut over inntektene totalt i og med at grønn el-status
gir høyere pris for elektrisiteten.
Prosjektet møter stor velvilje i bransjen og man arbeider seg gjennom et konsept med
kriterier for grønn el. Men ... prosjektet stoppes av kraftselskapene når de oppdager at
effektkjøring (hyppig start/stopp) må begrenses. Effektkjøring kan gi store inntekter
for kraftprodusentene. NVE møtte også signaler om motstand fra noen politikere, som
frykter for høy elektrisitetspris som følge av lavere produksjonskapasitet i det norske
kraftsystemet.
Imidlertid viderefører NVE prosjektet, fordi man tror et marked vil komme, og i samarbeid med Nord Pool planlegges en børs for grønne sertifikater fra 2004. En rekke
små kraftselskaper definerer seg som grønne nisjeselskaper, med en del produksjon
fra små kraftverk, og sørger for %tilfredsstille kravene. Det Norske Veritas utsteder på
vegne av Statnett garantibevis for at kraften er produsert på en grønn måte i henhold
til miljøkriteriene.
NVE er strategisk fanget i revisjon av gamle konsesjoner
Konsesjonslovgivningen (vassdragsreguleringsloven) er bygget opp slik at konsesjoner kan revideres etter 30 eller 50 år. Selv om man har eiendomsrett til fallet, kreves
det en egen tillatelse etter vassdragsreguleringsloven for %utnytte vannet i et reguleringsmagasin for å kunne lagre vanntilførselen. Tillatelsene gis på visse vilkår: det er
vanlig a gi krav om høyeste og laveste regulerte vannstand i et magasin, minste vannføring i et regulert vassdraget, regler om hvilke vannmengder som kan slippes til ulike tidspunkt over året, krav om miljøovervåkning, fiskefond og utsetting av fisk og
tilrettelegging for fiske etc.
En rekke gamle konsesjoner går ut i tiden fram mot 2022. Konsesjonene skal da fornyes og gis for en ny periode. Vassdragskonsesjonene er juridisk bindende, men det
er adgang for NVE til å ta initiativ til revisjon av konsesjonene? Dette ble ikke utredet
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ifm behandlingen av endringene av plan- og bygningsloven i Stortinget i 2004. Hva
menes med "revisjon av konsesjonene"? Er det adgang til å justere og endre alle krav,
eller er det adgang kun til å revidere nye vilkår for å rette opp miljøskader som er
oppstått som følge av reguleringene og som ikke er vurdert tidligere? Konklusjonen
på en juridisk utredning av dette spørsmålet i 2005 tilsier at det er kun forhold som
ikke er vurdert og utredet tidligere som kan revideres i konsesjoner som på NVEs
initiativ tas opp til revisjon. Den juridiske utredningen konkluderer videre med at
adgangen til % endre vilkårene i konsesjonene ved fornyelse er begrenset. Dersom
vesentlige endringer skal tillates, må det gis nye styringssignaler fra Stortinget.
Denne konklusjonen fører til at NVE er strategisk fanget: selv om NVE i ønsker å
sette strengere miljøkrav i revisjonene av konsesjonene og har en strategi for det i tråd
med intensjonen i EUs vanndirektiv, er det i praksis begrensninger i adgangen til det.
For interesseorganisasjonene innen natur, miljø og fiske blir dette en kampsak der
NVE blir sett på som hovedmotstander. Sentrale lokalpolitikere henger seg på debatten og forstår ikke hvorfor NVE kan være i så stor "utakt" med de rådende verdiene
og syn i samfunnet. NVE henvender seg til departementet med en statusbeskrivelse på
området begrunnet i enkeltsaksbehandling og lokale og sentrale politikeres reaksjoner, og ber om at saken legges fram for Stortinget. Gjennom behandling av St.meld
om saken i 2007 endres de politiske styringssignalene fra flertallet.
Miljøverndepartementet

blir overordnet departement

I valgkampen høsten 2005 blir en av Ap' s kampsaker at tiden er inne for sektorovergripende styring på miljøområdet. Ap mener at Miljøverndepartementet skal styre
miljøpolitikken og ha et nasjonalt miljøbudsjett vedtatt i Stortinget. Det vil settes
krav om at hvert tema- eller sektordepartementer utvikler miljøbudsjett og miljøregnskap for sin sektor, og følger det opp på lik linje med statsbudsjettet og nasjonalregnskapet for økonomi. Ap mener at det skal kreves kontinuerlige miljøforbedringer i
hver samfunnssektor.
Noen mener at forslaget enten vil a) endre Miljøverndepartementets profil bort fra å
være "ansvarlig for miljøressursene" (forvaltningen av nasjonalparker, forurensning,
klimautvikling, kulturminner etc) og til å bli et rammedepartement for andre departementer eller b) inkludere flere forvaltningsområder inn i Miljøverndepartementet.
Dersom a) skjer vil enkelte av temaområdene Miljøverndepartementet arbeider med
flyttes til andre departementer. Dersom b) skjer kan NVEs vannressursforvaltning bli
underlagt Miljøverndepartementet, og Direktoratet for naturforvaltning bli integrert i
NVEs organisasjon. Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet kan
sammen, for å nå målet om en helhetlig vannforvaltning, videreutvikle systemet med
konsesjoner etter vannressursloven til å omfatte tiltak for biologisk mangfold, tiltak
for økt verdi i landskapsvernområder etc.
Etter Aps valgsuksess i 2005, endrer Regjeringen i 2007 /08 Miljøverndepartementets
status slik at det blir et overordnet departement. Slik som Finansdepartementet er det
for den økonomiske politikken, utvikles Miljøverndepartementet til å bli et overordnet
departement for miljøpolitikken. Klimaspørsmålet er sektorovergripende. En konse-
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kvens er endringer for andre departementer: OED utvikles til å bli et ressursforvaltningsdepartement for alle vann-, grunn- og energiressurser og samarbeider tett med
Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet om ivaretakelsen av det biologiske
mangfoldet. I styringsdialogen med NVE må Olje- og energidepartementet også forholde seg til Miljøverndepartementet.
Det hydrologiske stasjonsnettet inkluderer miljøovervåkning
I 2002 skjøt arbeidet med automatisering av stasjonsnettet fart. Etter samråd med
Miljøverndepartementet mener Olje- og energidepartementet at Norge ikke bør bygge
opp parallelle miljøovervåkningssystemer for kvalitets- og kvantitetsparamentre i for
vann, grunnvann og vassdrag. Det ryktes at statsrådene endelig oppfattet det meningsløse ved at fire direktorater og FoU-institusjoner i et lite land som Norge bygde
opp fire parallelle miljøovervåkningssystemer for vannområdet. Brende og Steensnæs
kunne ikke forstå hvordan myndighetene hadde tillatt dette å vokse fram. I 2003 inngår Statens forurensningstilsyn og NVE en avtale om å utvikle det hydrologiske stasjonsnettet (HYDRA II) og NN As ENSIS videre i samarbeid. Data i Direktoratet for
naturforvaltnings "Vanninfo" og SFTs "Sesam" skal inkluderes i det nye systemet og
deretter legges ned. Poenget er a ta ut synergier fra systemene, til beste for en kostnadseffektiv miljøovervåkning. Investeringene på 60 millioner kr i stasjonsnettet vil
finansieres 50 % over inntektene og 50 % over Statsbudsjettet, hhv likt fra Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet.
Målet for satsningen er et fullautomatisert miljøovervåkningssystem for hele Norge
innen 2006 som inkluderer alle tradisjonelle overvåkingsdata for både fysiske, kjemiske og biologiske data. Alle målinger skal kunne stedfestes på kart tilgjengelige for
allmennheten. Det GIS-systemet som skal bygges opp parallelt skal også inneholde
data om våtmarker, myrområder, vannkraftanlegg, mikro- og minikraftverk, utslippskilder fra industri, kommunale renseanlegg og landbruk, endringer i biologisk
mangfold etc. Systemet skal tilfredsstille kravene i EUs vanndirektiv og bidra til å nå
målene til karakterisering (artikkel 5) innen 23.10 2004, register over beskyttede områder (artikkel 6) innen 23.10.2004, overvåkning (artikkel 8) innen 23.10.2006 etc etc.
Tid og hendelser
Tabellen under gir en oversikt over en del hendelser som inntreffer i perioden for
vannressursforvaltningen i Miljøstraumen.
2003

NVE starter opp prosjektet "Miljøtiltak i vassdrag". Prosjektet gir NVE goodwill i bykommuner og vurderes som et viktig verktøy for å nå målene for deo nye vannforvaltningen.
Verneplan behandles i Stortinget og avvises. Ønske om at forvaltningsplaner behandles i Stortinget. Verneplanarbeidet blir grunnlag for NVEs arbeid med forvaltningsplaner for vassdragene. NVE må utnytte verneplankompetansen ion i prosessene med forvaltningsplaner.
NVE starter opp prosjekt for grønn el. Instrumentet grønne sertifikater i et marked gir kanskje ikke ønsket
effekt.
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2004

Ekspertutvalg leverer inistilling om styrking av forvaltningen av biologisk rangfold

i Norge. Miljomal

og

policy for forvaltningsplanene for vassdragene ihht EUs vanndirektiv skal styre hensynet til biologisk

mangfoldi vassdragene.
Stortingsbehandling av forslag til ny planlov. Resultatet er at plan- og bygningsloven styrkes som

samord-

ningslo,
men
plan6gbygningslovenog vassdragsrguleringsloverviifremdeles gjelde side om side.
Rikspolitiske retningslinjerfor vassdragsforvaltning
kangis av Regieringen.
2005

Utbygging av mikro- og minikraftverk svært omstridt. Utbygging av mikro- og minikraftverk blir tema i
forvaltningsplanene for vassdragene. Omfattende arbeid for NVE fram mot 2009.
NVE gjennomfører stort klimaprosjekt. NVE foreslår at St.meld om klimaendringenes konsekvenser for
damsikkerhet og vassdragssikkerhet fremmes for Stortinget.

2006

beid medNIVA.
2007

Stortinget endrer styringssignalene mht praksis for revisjoner av konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven.
Miljøverndepartementet blir overordnet departement. Olje- og energidepartementet blir et utvidet ressursforvaltningsdepartement.

2008-

Forvaltningsplaner for vassdragene

ihhtEUs vanndirektiv legges fram for Stortingsbehandling
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Drivkrefter innen energiforvaltning
Politikerne ønsker mindre utslipp

Politikerne ønsker minst mulig bruk av fossile brensel i energiproduksjonen av miljøhensyn. Siden 2002 er det satset på FoU på COrfrie gasskraftverk og produksjon av
hydrogen fra fornybare kilder (vann, vind og sol). Det er økende motstand mot bygging av konvensjonelle gasskraftverk.
Hydrogenproduksjon basert på hydrokarboner viser seg å være dårlig ut fra et energiregnskap og miljøregnskap, men svært godt basert på vannelektrolyse. I perioden fra
2002 til 2005 gjennomføres svært vellykkede prøveprosjekter ved å bruke vindkraft
til hydrogenproduksjon. H2 lagres lokalt og brukes så i el-produksjon etter behov.
Noen mener dette er framtidens løsning.
I Norge vil de langsiktige energiløsningene være annerledes enn i andre land. Men
Norge har store CO-utslipp, og beregninger som gjøres i 2005 tilsier at Norge bør
redusere sine totale utslipp med 20-30% i 2020 ift 1990-nivå for åta sin del av ansvaret. Dersom man tar sikte på å bruk gass i kraftproduksjon er det i dag tre kjente måter
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å håndtere karbonet på: i havets vann, i reservoarer i havet og ved mineralisering. I
2005 melder JFE om at solenergi (photo-voltaic cells) er et lovende område som til og
med i Norge kan representere en nyttig komponent i det norske kraftsystemet basert
på vannkraft.
Energidebatten peker i flere utviklingsretninger, noe som forvirrer politikerne. De har
vanskelig for åta beslutninger. For NVE øker derfor kravene til å være en god faglig
rådgiver for departementet. NVE må holde seg løpende oppdatert på utviklingen for
ulike energikilder og energiteknologier.
Kyoto-forpliktelsene påvirker ikke kraftmarkedet

Bondevik II-regjeringen tar sikte på at Norge skal bli et av de første industrilandene
som ratifiserer Kyotoprotokollen om utslipp av klimagasser. Regjeringen la våren
2002 fram en proposisjon om ratifikasjon av avtalen. Samtidig presenterte Regjeringen et opplegg for a redusere de norske klimagassutslippene frem til 2008 i en tilleggsmelding om norsk klimapolitikk. CO-avgiften blir viderefort, og fra 2005 skal
det innføres et nasjonalt kvotesystem for klimagassutslipp fra utslippskilder som ikke
har slik avgift i dag. Meldingen foreslår også en rekke andre tiltak - og legger dermed
grunnlaget for betydelige nasjonale utslippsreduksjoner.
Våren 2002 uttaler statsråd Steensnæs at elektrifisering av søndre delen av olje- og
gassinstallasjonene i Nordsjøen er både teknisk og økonomisk mulig. I praksis betyr
det at installasjonene skal stoppe gasskraftverkene på plattformene og fa tilførtelektrisitet fra kraftverk på land. Beregninger har vist at det kreves I 0-15 TWh for dekke
behovet. Saken legges fram for Stortinget høsten 2002. I stortingsmeldingen er det
ikke foreslått bygging av gasskraftverk på land som kraftkilde, men tilførsel av kraft
fra kraftmarkedet. Det reises spørsmål fra Ap om konsekvensene av forslaget på
kraftprisen for husholdningene i Norge og konsekvensene av tørrår. Det er tverrpolitisk enighet om å utsette saken til Olje- og energidepartementet har fått utarbeidet et
mer grundig energi- og miljøregnskap for tiltaket og vurdert andre alternativer som
f.eks kvotehandel og elektrisitetstilførsel fra Storbritannia.
Handelen med kvoter starter allerede i 2005, men prisene på kvotene er svært lave
fordi USA og Canada ikke er med og fordi Russland har stort CO-overskudd og kan
selge kvoter i stort monn billig. Installasjonene i søndre delen av Nordsjøen elektrifiseres fra 2005 med tilførsel fra Storbritannia.
Uten innvirkning fra Kyoto-mekanismene reduserer ferroindustrien aktiviteten og
reduserer sitt el-forbruk med noen TWh fra 2005 fram mot 20 IO som tilsvarer forbruksveksten. Reduksjonen etter 2005 fører til lavere priser i visse prisområder i Norden. I 20 IO bruker Norge ca 126 TWh mot 124 TWh i 2001.
I2010 innser man at den mest effektive (og eneste?) maten a redusere CO,-utslippene
på lang sikt er redusere uttaket av kull, olje og gass fra grunnen gjennom forbud.
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Det satses på ENØK, varme og mer effektiv bruk av energien
Folk anser det som et problem av vi bruker så mye elektrisitet og at elektrisitet utgjør
så stor andel av det samlede energiforbruket. Derfor blir folk av egen motivasjon
opptatt av ENØK, men også fordi elektrisitetsprisene fortsatt oppfattes å være høye.
ENØK er definert som tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk rasjonell
håndtering av energi ved såvel utvinning som utforming, transport og bruk. For folk
flest handler dette derimot om å legge om forbruket fra elektrisitet til oppvarming til
varme basert på varmepumpe eller gass samt bruke elektrisiteten mer effektivt, bla. a
ved å bruke energieffektive kjøleskap og elektrisk utstyr.
Myndighetene har mål om redusere andelen el som går til oppvarming ved å bygge
ut mer vannbåren varme. Selv om prosjekter for introduksjon av vannbåren varme fra
gass, biologisk avfall og varmepumper samlet sett forer til storre CO-utslipp, stottes
tiltakene av ENOV A. Fra 2006 bygger enkelte lokale energiselskaper også små kogenanlegg basert på naturgass som produserer både el-kraft og varme. De områdene
hvor slike bygges er uveissomme steder med dårlig tilknytning til el-nettet og nye
bygg-clustre med behov for varme (idrettshaller, sykehjem, offentlige bygg, næringsbygg, fiskeoppdrett, boligblokker etc). Miljøbevegelsen støtter også omleggingen. Et
annet tiltak var tekniske krav til vannbåren varme til alle bygg som kom ved revisjon
av byggeforskriftene i 2005. Enovas ENØK-satsning er bred, men suksessen er størst
for ENØK-tiltak som innføring av energiledelse og -styringssystemer i næringsbygg.
Årsaken er at bedriftene ser økonomiske gevinstene i det. Ett annet tiltak med stor
effekt var at markedet (kjøperne) ble klar over betydningen av "Best Available Technology" -merkingen mht energieffektivitet av elektrisk utstyr. Denne informasjonen
ble gitt gjennom dramatiske og voldsomme informasjonskampanjer fra ENOV A på
TV høsten 2003.
EU viser seg å være et lokomotiv for ENØK. EU har behov for å bli mindre avhengige av import av energi, og sluttbrukertiltak er ett satsningsområde. Direktiver om
energieffektivitet i bygg og elektriske artikler vektlegges. For å styrke miljøet legges
det stor vekt på oppfølging av forbrukssiden i oppfølgingen av energiloven fra NVEs
side. Det settes nye krav til effektstyring og energiøkonomisering i nye forskrifter til
loven, jf kap om to-veis-kommunikasjon (2vk). For NVE er utfordringen å initiere de
kostnadseffektive miljøtiltakene innenfor NVEs virkemidler eller gi råd om dette til
OED, slik at ressursene samfunnet setter til disposisjon utnyttes best mulig. For å
kunne gjøre dette kreves oversikt over muligheter, barrierer og kostnader for de enkelte tiltak.

El-prisen øker jevnt og trutt
Ved inngangen til århundret var inntjeningen i norske kraftselskaper 5-6 %. I tillegg
ligger prisen per kWh under langtidsgrensekostnad for ny utbygging. Årsaken til at
noen selskaper tjener gode penger likevel er at anleggene er nedbetalt og framstår
som "money-marchines". De offentlige eierne er også i ferd med å ta ut kapitalen til
selskapene, slik at de får lite handlingsrom. Men i tillegg er det en posisjonering for
salg fra kommunenes side.
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Det bygges ut en del dyr vindkraft fram mor 2005 som ikke bidrar særlig for bedring
av effektsituasjonen. I og med at det er satt strenge begrensninger på utbygging av ny
kapasitet av miljøhensyn og at forbruket stadig øker, ser vi en videre økning av kraftprisene fram mot 2005. Siden man nå er i ferd med å stange hodet i taket på særlig på
effektsiden men også på energisiden, kommer Norge i en situasjon hvor man risikerer
store utslag på el-prisen.
Teknologisk utvikling - to-veis kommunikasjon

Ved århundreskiftet er det bred enighet om at Norge har et effektproblem dersom to
tørrår kommer etter hverandre. Dette problemet kan reduseres ved i innføre to-veis
kommunikasjon (2vk). Energibedriftenes Landsforening (EBL) og NVEs prøveprosjektet med tre nettselskaper fra 2001 viste gode resultater. Nettselskapene ble derfor i
2004 palagt a montere teknologi for to-veiskommunikasjon for sentral laststyring til
mellomstore forbrukere av el gjennom forskriftsrevisjon. NVE vurderte tiltaket som
en "rimelig forsikring mot effektkrise" og legger inn merkostnaden til tiltaket i inntektsrammen over to år for nettmonopolene. 2vk-teknologien skal benyttes for tvungen utkopling av elektrisitetstilførselen til f. eks varmtvannsberedere ved effekttopper.
Institusjoner som rammes av påbudet er skoler, idrettshaller, kontor- og næringsbygg,
velferdsbygg og sykehus. For å forsere utviklingen settes det krav om installasjon av
2vk i alle husholdninger Norge innen 2008. Statnett viderefører og utvider utkoplingavtalene med store energibrukere som smelteverk og prosessindustri. Når det
samlede forbruket samtidig flater ut og synker mot 2010 reduserer disse tiltakene
effektproblemet.
Effektbalansen og energiknapphet - hvor alvorlig er det?

Stortinget forlot på 1990-tallet målet om nasjonal kraftbalanse. I et åpent nordisk og
europeisk kraftmarked er dette ikke lenger noe selvstendig poeng. Siden Norge har
store muligheter for kraftproduksjon fra fornybare kilder, har det i mange år vært et
politisk ønske om at Norge blir eksportør av kraft. Norge har behov for å vise at politikken er bærekraftig, og et stort underskudd i egen produksjon i forhold til eget forbruk oppfattes som ikke-bærekraftig. Andre politikere mener at nettopp handel og
utveksling av goder er bærekraftig politikk. Videre utbygging av vannkraften er ikke
akseptabel. Vassdragene skal tas vare på.
Kraft- og effektbalansen for Norge er stabil. I 2002 viser beregninger at i et normalår
har Norge behov for import av 6 TWh. Produksjonsevnen i det norske vannkraftsystemet er ca 118 TWh mens normalt forbruk er ca 124 TWh. Maksimalbelastningen
for det norske innenlandske forbruket i 2002 var 20 520 MW og godt under rekorden
fra 5. februar 2001 på 23 054 MW.
Rapporter har vist at krafttilgangen kan bli kritisk ved to påfølgende tørrår i Norge.
NVEs risikoanalyser kombinert med markedssimuleringer og realistiske utkoblingsscenarier gjennomført i samarbeide med Statnett i 2003, viser at Norge er godt rustet
mot effekttopper opp mot 23 500 MW. Eksperter mener at kraft- og effektsituasjonen
er under kontroll i et 3-4 års perspektiv. Imidlertid vet vi at det tar lang tid å få reali-
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sert ny produksjon, noe som kan være bekymringsfullt for energisituasjonen i et perspektiv lengre enn 34 2r. I 2003 beregnes bristepunktet
til %vere 2006 eller 2007
dersom ikke ny kapasitet eller nye overføringslinjer fra utlandet realiseres.
I 2002 var det 6 år siden siste tørrår, og statistisk vil det være ett moderat tørrår om
lag hvert 10. år. Mange i kraftbransjen er svært bekymret for situasjonen, men politikerne er avslappede.
Prisene på kraft øker fram mot 2005, men ikke mer enn at realiseringen av gasskraftverk ikke er aktuell på kort sikt av kommersielle hensyn. I perioden fram mot 2010
faller prisene og effektsituasjonen forbedres på grunn av forbrukertiltak som gradvis
utbygging av 2vk og økende andel vannbåren varme som oppvarmingsmetode i nye
bygg. Et miljøvennlig tiltak som de regionale ENØK-sentrene introduserer for %forhindre utbygging av ny effektkapasitet og linjenett er oppstart av nødaggregater ved
effekttopper. Noen sykehus beregnet besparelser på opp til 400 000 kroner pr år, fordi
effekt fikk en pris ved innføring av 2vk.
Økende elpris
Kraftkrevende industri
bygges noe ned

\

/ENØK Varme/varmepumper
og innføring av 2vk

Litt forbruksøkning
Utbygging av vindkraft

2005

2010

Figur 2. Markedet er stramt I 2005, men presset reduseres som følge av tiltak mot 2010.

Utbygging av sentralnettet stoppes av miljøhensyn

Miljøhensyn vektlegges i sterkere grad. Helt siden 2. verdenskrig krigen har utbygging av overføringslinjer vært omdiskutert. En av de største demonstrasjonene i Norge noensinne var i Oslo 1946/47 mot bygging av linjenett gjennom Nordmarka. Generelt vokser motstanden mot nye høyspentlinjer av estetiske og helsemessige årsaker,
selv om dette ofte ikke er rasjonelt begrunnet.

4

Det er diskusjon om hva dette betyr: er det 1) bare slik at markedet fungerer eller 2) at sterk
prisøkning er uakseptabel "markedskollaps"
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I Stavanger-området er det på begynnelsen av 2000-tallet behov for mer kraft. Det er
tre måter å håndtere utfordringen på: 1) bygge kraftlinje fra Lyse, 2) bygge desentralisert gasskraftverk i Stavanger og 3) ta i bruk varmepumper i stor skala for overgang
til varme fra elektrisitet. Kraftlinjen har miljøulemper i form av uro for stråling og
inngrep i landskapet og bidrar ikke med ny kraft i Norge. Nye kraftlinjer oppfattes
som helt uakseptabelt. Gasskraftverk slipper ut CO, og oppfattes som svert lite miljøvennlig. Innføring av varmepumper i stor skala er kostnadskrevende men kan redusere behovet for kraft i takt med forbruksøkningen i regionen i et 20-års perspektiv.
V armepumpealternativet ble oppfattet som "mest bærekraftig" og denne løsningen
blir valgt i 2005. Konsekvensen av dette er at Lyses planer om direkte bruk av gass på
Jæren forblir urealiserte, og at Stavanger-området i kuldeperioder også i 2010 kan ha
knapphet på kraft.
For NVE setter den politiske motstanden mot utbygging av sentralnettet overfor nye
krav. NVEs utredningsmiljøer må besvare spørsmål som: Hvilke andre miljøvennlig
muligheter finnes? Hvilke andre energikilder og energiformer kan introduseres i større skala for å redusere behovet for nytt nett? Hvilke andre robuste løsninger enn utbygging av sentralnettet finnes?
Gassutnyttelse møter ytterligere motstand
Gasskraftkonsesjonene NVE innstilte for og Stortinget gav i 2000 går ut i 2004 for
Kolsnes og Kårstø og 2005 for Skogn. I 2002 presser stortingsflertallet Steensnæs til
å forlenge konsesjonene uten nye vilkår til 2009. Forurensende gasskraftverk blir et
symbol i miljøkampen. Selv om kompetente FoU-miljøer som IFE og Sintef Energiforskning og forvaltningsorganer som NVE og SSB hevder at utnyttelse av gass i
kraftverk i Norge sannsynligvis vil ha positive konsekvenser for klimautslippene globalt, har miljøbevegelsens standpunkter og aksjoner mye sterkere gjennomslag enn
ekspertmiljøenes i det politiske miljøet.
Gasskraftverk bygges derfor ikke ut pga. politisk motstand. Konsesjonærene konkluderer med at utbygging av gasskraft i Norge må utsettes inntil teknologien gir forurensingsfrie verk. Derimot ønsker politikerne helt fram til 2007 å innføre direkte bruk
av gass i Norge av miljøhensyn! Stortinget vil ha styring på innføringen og ønsker et
system for konsesjoner og regulering av bruk av gass på land av følgende årsaker:
sikkerhet, miljøhensyn i plassering og arealbruk, ønske om fjerning av forurensende
oljefyrte kjeler, konkurranse på leveringssiden, framtidig regulering av infrastrukturen og utslippskrav hos forbruker.

I utgangspunktet ønsker departementet selv handtere reguleringen med gassdistribusjon, men det harmonerte ikke med nye krav fra EU. NVE får disse oppgavene ut fra
behovet for åta miljøhensyn (konsesjoner), økonomisk regulering (regulering av distribusjon av gass) og behovet for en helhetlig energiforvaltning i 2005. Men allerede i
2007 erkjenner politikerne at storskala direkte bruk av gass ikke er miljøvennlig, og
det startes en debatt om overgangen til hydrogensamfunnet. NVEs arbeide med %
bygge opp kompetanse på gassteknologi og regulering av gassektoren var et feilslått.
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Lyse Energi gjorde forsøk på å bygge ut gassnett i 2002, men mislykkes fordi staten
ikke ville subsidiere investeringen direkte. I 2010 er det fremdeles ikke lagt et eneste
distribusjonsnett for gass i Norge knyttet til direkteforsyning fra Nordsjøen utenom
Haugalandet, men flere nye boligkomplekser har tatt i bruk desentralisert distribusjon
av gass til oppvarming, koking og peiskos.
ENOVA lykkes

ENOVA kom på beina i løpet av vinteren 2002. ENOVA har til oppgave å:
•

initiere tiltak og aktiviteter som øker kunnskapen om energibruk

•

bidra til energibesparelser

•

økt produksjon av fornybar energi

Ved siden av å forvalte tilskuddsordninger satser ENOV A strategisk på kompetanseutvikling og internasjonalisering. Fagmiljøet som ble skapt oppnår stor respekt faglig
fordi medarbeiderne får akseptert FoU-artikler i internasjonale tidsskrifter. ENOVA
føler seg fri i forhold til å utvikle tilskuddsordningene etter hvert som resultater oppnås. Blant annet initieres et nytt program for satsing på teknologiutvikling i 2005.

I 2006 evalueres ENOV As innsats. Evalueringen viser til dels overoppfyllelse av
målene. Man har allerede oppnådd 3 TWh på nye fornybare energikilder hvor målet
var 3 TWh i 2010. Ny energiproduksjon kommer mest fra vind og en del bio. ENOV A oppnår en overgang til vannbåren varme som tilsvarer 2 TWh kraft. Her var målet
4 TWh innen 20 I 0. NVE har lagt til rette for dette gjennom effektiv og rask konsesjonsbehandling av vind- og energiprosjekter. Det evalueringen ikke tar opp i full
bredde er kostnadene bak resultatene. Evalueringen dokumenterer likevel at aldri før
har omlegging av en kWh vært så dyr i Norge som i varmeanleggsordningen i 2005.
Til tross for at tiltakene er dyre, gir Stortinget økte midler til ENOV As fond på grunn
av de oppnådde resultatene.
ENOV A oppfattes etter hvert som en viktig pådriver for endrede holdninger direkte
overfor borgerne gjennom spots på TV2. Historien som fortelles er om en teknofrik
som måler elektrisitetsforbruket sitt nitidig og endrer "energibruksadferden' i hypertempo. I OED stilles det spørsmål om dette er et kostnadseffektivt virkemiddel, men
responsen fra TV-titterne er formidabel: morsomt, miljøvennlig, underholdende og
tankevekkende. ENOV A utfordrer i 2006 virkemidlene i energiloven. ENOV A ønsker
differensierte avgifter for redusere og legge om energiforbruket. De foreslår progressive avgifter/tariffer etter modellen angitt under for Olje- og energidepartementet.
ENOVA får gjennomslag for prinsippet politisk. Industrien ved NHO klager voldsomt
og melder den progressive avgiftsmodellen inn for ESA, fordi de mener den gir ulik
konkurranse i Norge og i EU.
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Tabell 1. ENOVAs forslag til avgiftsmodell av 2005.

ESA gir industrien rett. De tapte avgiftsinntektene lastes over på husholdningene, og
igjen ser vi at avgiftsnivået for industrien er lavere enn for husholdningskundene.
ENOV A setter fokus på hvordan reguleringene i kraftmarkedet har innvirkning på
ENØK og innfasing av nye fornybare. Innen konsesjonsbehandling ønsker ENOV A at
NVE skal innføre kost-nytte-analyser for alternative prosjekter med innfasing av like
mye energi til systemet. Videre ønsker de a innrette inntekstrammereguleringen for å
tvinge fram utbygging av vannbåren varme i bystrøk. Nettselskapene kan fordele
kostnadene på utbygging av varmeanleggene på kraftnettet for det samme området
(kryssubsidiering). NVE var kritiske til å bruke den økonomiske reguleringen av nettselskapene og nettariffer i denne sammenheng. Disse er ment å sørge for en effektiv
utnyttelse av overføringsnettet i Norge. A forsøke å innføre flere insentivvirkninger i
dette systemet vil svekke reguleringens hovedmål.
I 2008 setter ENOV A også i gang nasjonal energiplanlegging hvor de i samarbeid
med SSB lager prognoser for etterspørselen og kobler dette med ulike tilbudsscenarier. Scenariene ENOV A lager blir anerkjente og NVE behandler konsesjonssøknader
med prognosene og scenariene som underlag. ENOV As forsøksvirksomhet på regional energiplanlegging i noen prøvefylker med plan- og bygningsloven som planverktøy lykkes ikke.
Når 20 IO nærmer seg stilles det spørsmål i spørretimen i Stortinget om ikke subsidiering av ny kraftproduksjon som f.eks ENOVAs støtte til nye fornybare bør falle bort.
Det begrunnes med at ny kraft i markedet i prinsippet ikke er ønskelig: forbruket øker
dersom tilbudet oker - og det er jo ikke meningen. Kanskje det mest miljøvennlige og
samfunnsøkonomisk kostnadseffektive er å ikke støtte eller subsidiere ny kraftproduksjon i det hele tatt?
Grønne sertifikater - kun en annen fonn for subsidiering?

Grønne sertifikater for elektrisitet er et garantibevis i form av et verdipapir for at
elektrisitet er produsert på en miljøvennlig måte. I Norge selges grønn el produsert av
vindkraft og små vannkraftverk til utlandet i stor stil. I utgangspunktet er all norsk
vannkraft grønn, men miljøulempene knyttet til regulering og vannføring hindrer
aksept for dette hos forbrukerorganisasjonene. Man oppnår høyere pris fordi kjøperen
sannsynligvis ønsker å bidra til en miljøvennlig utvikling av ny kraftproduksjon
og/eller ønsker å kjøpe seg god samvittighet. Man kan se for seg handel med grønne
sertifikater som gir en verdistigning for den elektrisiteten som tilfredsstiller kriterier
for grønn el.
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Innføringen av grønne sertifikater er ikke et krav i men er indirekte understøttet i EUs
RES-direktiv (omhandler Renewable Energy Sources). Generelt ønsker EU å utnytte
markedskreftene som kundene utgjør for å vri energiproduksjonen fra forurensende til
fornybar. Et grønt sertifikatmarked kan være en kraftig drivkraft for utvikling av ny
fornybar energiproduksjon.
I 2004 tilbyr Nord Pool en europeisk markedsplass for frivillig handel med grønne
sertifikater. Sertifikatene blir populære og omsetningen øker raskt utover 2005. Problemet er at begrensninger i kapasiteten i nettet setter begrensninger for omfanget av
sertifikatmarkedet. Det kan ikke selges mer grønn el og sertifikater enn det som finnes av fornybar kraft og som kan dokumenteres overført.
Prisen på sertifikatene økte raskt og tradere/spekulanter som hadde gått inn tidlig og
hedget, gikk ut av markedet ett år senere med store gevinster. Det gav også produsentene av vindenergi og noe innen vannkraft store gevinster på kort sikt. Siden verdien
på kraften økte i verdi, ble det etter hvert meningsløst at myndighetene subsidierte
utbygging av fornybar energi. Taperne på innføringen av ordningen ble kundene:
energien ville likevel ha blitt omsatt i markedet, men til lavere pris. Vinnerne er spekulanter og produsenter av grønn el. I med at forbrukerorganisasjonene ikke anbefalte ordningen og kjøperne av grønne sertifikater i det nordiske markedet falt bort, mistet ordningen styrke og tillit fram mot 2010.
Energiselskapene tenker langsiktig igjen - "Social responsibility" viktig

I 1999-2000 var energiselskapene opptatt av å kjøpe seg sterke. I 2001 diskuterte alle
en utvikling mot Multy-utility-selskaper. I 2002 stoppet Konkurransetilsynet opp
restruktureringen i bransjen med utredningen av Statkrafts oppkjøp av Agder Energi.
Bransjen fikk en pustepause og en mulighet til å tenke langsiktig igjen.
Store deler av bransjen ble inspirert av Lyse energi sine planer for energiomleggingen
på Jæren. Lyse er et 100% kommunalt eid selskap med litt andre hensikter enn de
kommersielle. Selskapet blir sett pa -av eierne - ogsa som et redskap for å utvikle
samfunnet på sør-vestlandet. Lyse tar miljøhensyn i sine energistrategier, ved %forske å introdusere varme, gass og el i et integrert energisystem. Mange er skeptiske,
fordi lønnsomheten synes dårlig, men andre er meget imponert over visjonene og
strategien. Eierne er kommunene styrt av lokalpolitikere, som mener at selvregulering
av selskapene er riktigere enn at NVE regulerer (nett-)virksomheten.
Lyses strategi kopieres andre steder i landet. Selv om ikke gass og varme er aktuelt
mange steder, ønsker mange lokale energiselskaper å satse på miljøvennlig desentralisert energiproduksjon av lokale vindressurser, mikro- og minikraftverk og innføring
av varmepumper. I grove trekk går flere energiselskapene fra 2004 fra tenke
kortsiktig og kommersielt til å tenke langsiktig, miljøvennlig og med et mandat fra
sine eiere om å drive selskapene innenfor prinsippene for "social responsibility".
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Teknologi og kjernekraft

"Alle" er enige om at klimaproblemet kan løses ved ny teknologi. Teknologi som
finnes i dag (kalles ofte "ny" teknologi) kan gjøre verdensbefolkningens levesett langt
mer energi- og utslippseffektiv. En ny trend er at politikerne i større grad vil ta i bruk
tekniske krav til elektriske artikler, hus og bygg, transportmidler og andre energiforbrukende gjenstander.
Klimaproblemet kan løses ved at energiproduksjonen og energiforbruket ikke baseres
på fossilt brensel som olje, gass og kull. Samtidig er det bred enighet om at en global
bærekraftig utvikling, i hvert fall i et 20-50 års-perspektiv, bare kan bygges på at olje
og gass fremdeles anvendes som energikilder, dersom det ikke skal gå vesentlig ut
over velferden og den økonomiske utviklingen. Aktuelle globale løsninger på lang
sikt, for %erstatte olje og gass, er blant annet kjemnekraft,karbonfri (CO-fri) kraft,
solkraft/solvarme, biomasse, vindkraft og geovarme.
Internasjonalt pågår det en diskusjon om i hvilken grad kjernekraft er i tråd med en
bærekraftig utvikling eller ikke. Storbritannia hadde i sin energiplan fra 2002 (utarbeidet av Blairs think-tank) signalisert en ny rolle for kjernekraft. Man stilte spørsmål
om det var mulig å komme utenom kjernekraft for å løse klimaproblemet og innfri
kravene i Kyoto-protokollen. Ulempene ved kjernekraft er risiko ved driftavanleggene og lagring/deponering av radioaktivt avfall. Kjernekraft er svært arealeffektiv i
forhold til f.eks vindkraft. Fordelen er fravær av utslipp av klimagasser. I praksis er
driften av dagens kjernekraftverk svært sikker. Dersom man følger EPAs (USAs milj- og forurensningsmyndighet) retningslinjer for oppbevaring og lagring av avfallet,
representerer det ingen fare i flere tusenårs-perspektiv.
I Frankrike utvikles i 2006 engangsreaktorer som ikke produserer radioaktivt avfall
som kan benyttes til produksjon av atomvåpen. Kraftverkene er designet for bysamfunn med forbruk på 1-3 TWh årlig og viser seg konkurransedyktige i markedet. I
2008 sier EU i direktivsform at kjernekraft er en bærekraftig løsning gitt at avfallsproblemet ble løst ihht visse kriterier, og anbefaler at medlemslandene skal ta i bruk
den nye EU-utviklede teknologien. I lys av dette er det er opplagt at gasskraft med
CO-utslipp er uakseptabelt. I Norge skaper dette okende skepsis til beslutningstakerne i EU, fordi det er knyttet følelser til kjernekraft som farlig og samfunnsodeleggende energi. Men Statkraft vurderer allerede i 2006 endringer i sin strategi på grønn
kraft og forholdet til kjernekraft.
Tid og hendelser

Tabellen under gir en oversikt over en del hendelser som inntreffer i perioden for
energiforvaltningen i Miljøstraumen.
2003

Ferroindustrien reduserer forbruket svakt fram til 2005.

2004

To veis kommunikasjon for mellomstore forbrukere innfores.

NordPoolinnfører markedsplassfor grønne sertifikater.
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Energiselskapene tenker langsiktig igien. Kommunalt eide energiselskaperutvikler 'integrerte" strategier
også med ikke-kommersiellemål.
2005

Hydrogen som energibærer kan bli aktuell som følge av gode prosjektresultater i perioden 2002-2005. IFE
melder om at solkraft er aktuelt på sikt.
Handel med CO2-kvoter starter. Små konsekvenser for kraftsektoren dersom ikke Nordsjøen skal elektrifiseres.
Revisjon av byggeforskrifter med tekniske krav til oppvanning med varme.
Paradoks at politikerne ønsker direkte bruk av gass og ikke gasskraftverk. Direkte bruk av gass kan gi nye
reguleringsoppgaver for NVE.
Utbygging av sentralnettet aksepteres ikke av miljøhensyn. Alternativer til utbygging av nettet må identifiseres.
Elektrifisering av installasjoner i Nordsjøen starter. Tilførsel fra Storbritannia.

Ferroindustrien reduserer forbruket fram mot 2010.
Lokale energiselskaper
byggerenkelte cogenanlegg basert panaturgass.
Enovas innsats evalueres og viser gode resultater.
Frankrike utvikler miljavennlig kjemnekraft.
2007

Politikerne erkjenner at direkte bruk av gass ikke er miljøvennlig i Norge.

2008

Krav om at 2vk for alle husholdninger er innfort
innenutgangen av året.

EUdirektiv
omkjemekrat
som barekraftig lasning vdfas.
Enova farstarte oppnasjonalenergiplan!eggingmed SSB som grunnlag for tilskuddsordningen.
2009

Innføring av grønne sertifikater kan gi forbruksvekst, og argumenter for subsidiering av fornybar energi
faller bort. Ordningen med grønne sertifikater mister sin styrke.

2010

Maninnser at handelmed CO2-kvoterikke gir resultater
paklimagassu.tslipp.

Miljøstraumen og NVE
Mål og visjon

Drivkreftene bak dette scenariet er både behovet for offentlig og politisk regulering
for å styrke miljøet og konsumentene miljøbevissthet.
NVEs visjon er i 2010: "Vann og energi - en varig verdi". I Miljøstraumen-scenariet
formuleres NVEs to hovedmål slik:
•

"NVEs mål er en optimal bruk av de samlede energiressurser og redusere regional
og lokal luftforurensning og utslipp av klimagasser".
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•

"NVEs mål er å ta vare på vassdragsnaturen for å sikre biologisk mangfold og
opplevelsesverdier"

Figur 3. I dette scenariet råder hensynet til
miljø og økologi først for NVEs forvaltning.
Vetferd er også viktig, mens hensynet til
marked og økonomi er underordnet.

Velferd og
sosial

Marked og
økonomi

Miljs og
»kologi

Direktoratet

I 2007/08 har NVE aktivt gått inn for å framstå som et miljødirektorat. Olje- og energidepartementet er et styrket departement fordi de har fått rendyrket sin rolle som
tilrettelegger av saker for politisk behandling, men er svekket fordi Miljøverndepartementet har en hånd på rattet ifm styringen av underliggende forvaltningsorganer.
NVE er svekket som myndighetsorgan fordi vedtaksmyndighet både innen vann- og
energiforvaltning i større grad ligger i departementet, men er styrket som utredningsorgan fordi sakene utredes i større grad i direktoratet. Det har vært snakk om å fusjonere Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet på grunn av Norges
klimautfordring. Miljøverndepartementet har det overordnede politiske ansvaret og
Olje- og energidepartementet har ansvaret for olje- og gassektoren som bidrar med
store utslipp og har kontroll over virkemidlene.
Gradvis har det vokst fram en oppfatning i kommunene og i det politiske miljøet av at
NVE ikke har tatt heihetsansvaret for vannressursforvaltningen. EU-direktivet om
vannforvaltning fører til kort politisk debatt om forvaltningsstrukturen. Ansvaret for
implementering av EUs vanndirektiv ble i første omgang lagt til SFT i 2003. For å
møte de framtidige utfordringene endrer NVE organisasjonen og sin forståelse av sin
rolle i samfunnet. NVE blir gode på å vise sitt miljøengasjement.
Strategien gir resultater og i 2008 far Norge sitt første vanndirektorat med ansvar for
kvantitativ og kvalitativ integrert forvaltning av vannressursene, ved at deler av Direktoratet for naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn blir lagt inn under direktoratet. NVE blir et relativt stort direktorat med Regionkontorer i Tønsberg, Førde,
Hamar/Lillehammer, Trondheim og Narvik. I 2010 har direktoratet fått omfattende
oppgaver innenfor forvaltningen av Vannressurslov og Vassdragsreguleringsloven,
Laks- og innlandsfiskelov, Forurensningsloven og Industrikonsesjonsloven mht
vannkraft. NVE utreder sakene på faglig grunnlag og innstiller til OED for videre
politisk behandling. Det legges stor vekt på restaurering av vassdrag for ta vare på
artsmangfoldet og styrke artenes vekstmuligheter.
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Vassdragsreguleringsloven mister ikke status ift plan- og bygningloven. Men det skjer
så å si ingen vannkraftutbygginger. Det faller derfor naturlig at flere av tillatelsene til
bygge- og anleggsaktivitet i vassdrag tillegges til kommunene og forvaltes gjennom
byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det skjer dessuten en frikobling
mellom vann- og energimiljøene. Siden det ikke er snakk om mer vannkraftutbygging
lengre, ei heller utbygging av mini- og mikrokraftverk, har vannressursforvaltningen
etter hvert lite med energiforvaltningen å gjøre.
Det er en gradvis økende forståelse for at omfanget av Norges energibruk har betydning for størrelsen Europas klimagassutslipp. Det er behov for å se energiforvaltning i
sammenheng med flere energiformer enn elektrisitet. NVE får derfor ansvar for gassforvaltning på land og energi i transportsektoren, med sikte å redusere milj økonsekvensene av energibruk (regional og lokal luftforurensning, globale utslipp og oppfyllelse av Kyoto-målene). I 2010 framstår NVE som ett miljødirektorat med to relativt
uavhengige avdelinger: vanndirektoratet og energidirektoratet.
Rolle
Det er en økende kompleksitet i spørsmål knyttet til energi og miljø. Selv om interesseorganisasjonene markedsfører sine kjepphester og enkeltsaker godt, og setter fagorganer som NVE i bakgrunnen, er det stort behov for nøytral og objektiv kunnskap,
helhetsperspektiv og profesjonell rådgivning for utforming av politikken. Etter initiativ fra NVE endres NVEs samfunnsrolle fra å vere beslutningstaker for samfunnet"
til å være "utreder for samfunnet" ved å opptre som forsker, faktaleverandør og analytisk rådgiver innenfor et helhetsperspektiv. NVEs ansvar er å forberede, utreder ulike
utfall og konsekvenser og avgi innstillinger i sakene, som tilrettelegging for politisk
avveining og beslutning i departementene. Selv om NVEs rolle er endret fra å ha delegert myndighet til å ta beslutninger og til å innstille i enkeltsaker, er utredningen
ofte svært omfattende og bygger på tidkrevende medvirkningsprosesser. I 2009 vurderer Olje- og energidepartementet til og med om de bør trekke tilbake NVEs
delegerte myndighet til å fatte vedtak innenfor den økonomiske reguleringen av
nettselskapene.
Det utvikles spenstige utrednings- og analysemiljøer i NVE, særlig innenfor vannforvaltning, blant annet fordi de grunnleggende konfliktlinjene er store der. Utredningsog analysemiljøet i NVEs vannforvaltning inkluderer nå også samfunnsplanleggere
og ressursøkonomer. Analyse- og utredningsmiljøet i energiforvaltningen inkluderer
miljøøkonomer og sosiologer, fordi NVE må kunne verdsette miljøkonsekvenser
bedre og kunne forutse smertegrensene for utsatte grupper i sin forvaltning.
Norge importerer i 2005 mye kraft, og den miljøbevisste befolkningen er fleksibel
mht høye priser, utkobling og rasjonering så lenge de er informert om årsakene og
konsekvensene. Forbruket reduseres ned i perioden fra 2005 fram mot 2010. Energipolitikk er i stor grad miljøpolitikk og noe velferdspolitikk. Alle virkemidler og tiltak
vurderes i forhold til miljøperspektivet, og det er tungt å få gjennom store endringer.
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Karakter
NVE honnørord og holdninger er knyttet til åpenhet, solidaritet overfor de som råkes
av klimaeffektene og etterrettelighet. NVE karakteriserer arbeidet med ord som biologisk mangfold, miljø, natur, planlegging, økologi og ''Norges rolle i verdenssamfunnet". NVE karakteriserer seg ikke med ord som effektivitet, marked, sikkerhet og
regulering. Etikk og verdisyn i organisasjonen er rettet mot en forvaltning som ønsker
å ligge i forkant av (miljø-)loven. Gjennom forvirring og konflikter i enkeltsaker på
starten av 2000-tallet vinner vernetanken fram i politikken og iNVE'.
Organisasjon
NVE består i 20 IO av to direktorater som har en felles liten ledelse med vann- og
energidirektøren (VED) i spissen. VED arbeider med utforming av strategi og policy,
representasjon, samfunnskontakt og noe internasjonalt engasjement. Direktoratene
opptrer ganske uavhengig av hverandre fordi de har ulike mål og brukere. I de to direktoratene er organisasjonen flat og fungerer som en matriseorganisasjon hvor aksene er profesjon/spisskompetanse og oppgave/aktivitet. De teamene som dannes i matrisen har delegert ansvar for oppgaveløsning. Teamene ledes av prosjektledere som
like gjeme kan ha prosesskompetanse som substanskompetanse. Ledelsen i direktoratene består av et flerfaglig team med direktoratsdirektører.
Økende grad
av hierarki

Miljøstraumen

Økende frihet for
medarbeiderne

Figur 4. Miljøstraumen gir et direktorat med stor frihet for medarbeiderne

Beslutninger tas i teamene og på lavt nivå i organisasjonen. De miljøfaglige argumentene bestemmer som regel utfallet av enkeltsaker. Det er stor grad av frihet for ansvarlig prosjektleder/saksbehandler til å stå fram i media. Det er ikke arbeidet videre med

5

Eksempel kan være at statsråd Steensnæs (Kr.F) beslutter at søknaden om ombygging av
vannkraftverket i Hattebergvassdraget ved Baroniet i Rosendal i Hardanger er konsesjonspliktig etter vannressurslovens §8, 03.03.02.
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et enhetlig administrativt konsept eller system for NVE for å sikre kvalitet på arbeidet, men kvalitet sikres gjennom faglig profesjonalitet og målrettet etterutdanningsprogram hvor det er et mål at en større andel ansatte oppnår dr.grad.
Media

Til tross for den desentraliserte beslutningsstrukturen, må ledelsen i NVE hele tiden
tenke strategisk for å posisjonere seg for å oppnå oppmerksomhet om den neste hendelsen i media. Det er en kamp om å komme i mediebildet. Siden mange NVE-ere
opptrer i media, oppfattes NVE som aktive og troverdige, men rotet i sin mediastrateg.

Konsekvenser

Miljøstraumen bidrar på sikt til sentralisering av befolkningen. Landskap og natur
skal vernes og energien utnyttes effektivt. Det bygges ikke ut ny stor kraftproduksjon.
Nedlegging av nett til uveisomme bygdesamfunn aksepteres ut fra miljøhensyn (hensynet til vilt, fugl, landskap etc). Kraftproduksjonen skal på slike steder erstattes med
desentral og miljøriktig produksjon som sol, vind og mikrovannkraft. Konserveringstanken er sterk og incitamentene er sterke for at flere flytter til større og mindre byer
fra den vernede landsbygda.
Tildelingsbrev NVE 2007
NVE er Norges miljødirektorat for forvaltningen av vann- og energiressursene, en forvaltning for vern og
bruk av ressursene til beste for naturen og borgerne. NVE har ansvar for at forvaltningen utøves i tråd med
Prinsippene for nasjonal bærekraftig utvikling, jf. Samarbeidsregjeringens miljøpolitiske retningslinje nr
3/2006. NVE har fått redusert omfanget av delegert myndighet fra Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet i eget brev av 1.9.2006, og skal følge opp myndighetsrollen ut fra de tre kjerneverdiene:
respekt for naturen
NVEs hovedoppgave er

a vaere statsrådens,

faglig objektivitet

solidaritet

departementenes og den offentlige forvaltningens faktaleve-

randør og faglige rådgiver innenfor vannforvaltning og energiforvaltning. NVE skal to ganger pr år levere
statusrapporter til departementene om utviklingen innen områdene med vekt på rapportering ihht Statskonsults administrative rapporteringsmal og ihht departementenes faglige styringsindikatorer. NVE skal følge
opp Samarbeidsavtalen mellom miljødirektoratene av 1.1.2006, for å unngå overlappende datainnsamling
og faglig utredning. Departementene har startet opp et arbeid for forenkling av miljødirektoratene. NVE må
sette av ressurser til å bidra til en god prosess. NVE skal fortsatt ha ansvar for formidle

miljøkunnskap

om vann og energi til allmennheten og kommunene gjennom internett.
Innen vannforvaltning 2007 skal NVE prioritere opp FoU-innsatsen innen biologisk mangfold i regulerte
vassdrag, systematisering av stedfestede data i vassdragene, rehabilitering av vassdrag og våtmarker i
bynære strøk. Regjeringen ønsker at NVE skal innta en ytterligere offensiv holdning til revisjon av vassdragsreguleringer hvor målet er forbedring i artsmangfoldet i en retning av definert naturtilstand, jf referanseåret 1900. I samarbeid med Statens forurensningstilsyn skal NVE rapportere om status og framdrift ihht
EUs vanndirektiv til Kommisjonen og ESA med kopi til berørte nasjonale departementer. NVE skal priorite-
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re ned ressursinnsatsen til NVE Anlegg og rette den inn mot sanering av gamle avløpsanlegg og landbruksforurensning.
Innen energiforvaltning skal NVE i 2007 prioritere opp informasjonsarbeidet med energieffektivisering i
husholdningene og energiomlegging i næringslivet i samarbeid med ENOVA, og tilrettelegge for innføringen av den nye reguleringen av nettselskapene. Målet med den strategiske endringen fra forrige reguleringsperiode er nå å inkludere målet om en med miljøvennlig energiforsyning hvor inntektsrammen også
bestemmes ut fra andelen energiforbruk som leveres som varme basert på lokale energikilder (geo, bio,
sol). NVE skal i før sommeren 2007 legge fram en faktaanalyse for energibruken i transportsektoren, og
med en tiltakspakke for en optimal kostnadseffektiv overgang til hydrogen som energikilde i transportsektoren innen 2020 med konsekvensanalyse. NVE skal nå trappe ned arbeidet med forurensende gasskraft og
gassteknologi.
NVE skal følge opp sitt internasjonale engasjement ihht NORAD-avtalen, men innsatsen skal ikke gå ut
over kvaliteten på oppgavene innenlands. NVE skal delta i Statskonsults topplederprogram "Sustainable
Management in a New Decade".
Bror Yngve Rahm, statsråd
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Vekststrengen
I dette kapittelet skisseres scenariet Vekststrengen. Først litt om bakgrunnen og
strømningene i samfunnet, dernest gis en oversikt over drivkrefter innen energi- og
vannressursforvaltning. Til slutt er det utviklet et framtidsbilde av NVE i 2010 på
bakgrunn av drivkreftene.

Innledning
I Vekststrengen er hovedmålet økonomisk vekst. Scenariet bygger på at politikere og
allmennhet i 8-årsperioden i større grad vektlegger en samfunnsutvikling for økonomisk vekst bygget på konkurranse og markedsløsninger. Sosialdemokratiets organisering av nasjonens ressurser, markedsløsninger og liberalisering har gitt gode resultater
i form av vedvarende økonomisk vekst, bedre kvalitet på tjenester og høyere livskvalitet for befolkningen. I fortsettelsen av sosialdemokratiets suksess konkluderer politikerne og allmennheten med at markedsløsninger på kort og lang sikt sikrer oss fri
konkurranse med blant annet ønske om lav elektrisitetspris som resultat. Det er viktig
med maksimal tilgjengelighet til attraktiv vassdragsnatur. Reguleringer og offentlig
inngrep blir vurdert som kostnadskrevende og konkurransehemmende, og blir forsøkt
holdt på et minimum. Man innser at mindre offentlig styring enn tidligere kan gi negative konsekvenser på miljø og sikkerhet, men de konsekvensene er man villige til å
ta for %sikre næringslivet gode rammer og en kontinuerlig økonomisk vekst.
Konkurranseutsatt industri fikk en svekket konkurransesituasjon i 2002-2004 på
grunn av sterk lønnsvekst og hardere internasjonal konkurranse. Dette førte til behovet for nye politiske grep. Politikerne arbeider derfor aktivt med effektivisering av
offentlig sektor: sammenslåing av kommuner, konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester, sykehusene kommer i en faktisk konkurransesituasjon, fylkeskommunen legges ned og ansvaret for videregående skole tillegges nye store kommuner.
Disse reformene reduserer behovet for energi i offentlig sektor noe fram mot 2005,
men det stilles spørsmål om ikke de økonomiske gevinstene ved effektiviseringen i
offentlig sektor vil bidra til nye reformer som øker etterspørselen etter energi igjen
etter 2006.
Statens rolle som markedsaktør skal reduseres. Staten ønsker i prinsippet ikke å være
dominerende eiere til bedrifter i et åpent marked som driver etter bedriftsøkonomiske
prinsipper. Staten ønsker å overføre gevinster av salg av statlige eierandeler til utdannings-, pensjons- og syketrygdsfond til beste for velferden i den norske befolkning.
Individet står sterkt i scenariet. Folk vil være frie og uavhengige og ønsker egne energilosninger - ikke være avhengige av kollektive løsninger. Kommunene skjerper seg
veldig fordi de blir utsatt for konkurranse.
Vekststrengen bygger på en positiv holdning til globalisering og er internasjonalt i sitt
perspektiv. Markedet er et virkemiddel for utjevning mellom de rike nord og de fattige i sør. Integrasjon av økonomi, mennesker og kompetanse innenfor EU er fremdeles
et mål. Norge posisjonerer seg for å bli medlem av EU, både politisk, administrativt
og økonomisk. Staten overfører eierskapet til de norske naturressursene og aksjeverdier til Pensjonsfond, Petroleumsfond, Innovasjonsfond mv. Målet er ett energimar-
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ked i hele EU, men man ser konturene av et fungerende europeisk energimarked som
inkluderer Russland og Øst-Europa. Et felles europeisk kraftmarked gir politikerne
nye utfordringer. På den ene siden ønsker de et slagkraftig Statkraft med internasjonal
tyngde og med sterk verdiskapning for eierne, og på den andre siden ønsker de et
marked uten store aktører med mulighet for å utøve markedsmakt.
Scenariet bygger videre på at klimaspørsmålet ikke lenger anses som dominerende på
den energipolitiske dagsorden, fordi FNs klimapanel innrømmer økende usikkerhet i
scenarier og prognoser som er lagt fram. De vitenskapelige bevisene er for svake forutsetninger for utforming av politikken. Nedbørforholdene er stabile og det inntreffer
ikke uvanlig store flommer. Kraftproduksjonene er stabil.
Energi- og vannpolitikken handler blant annet om a videreutvikle NVE som et middel
for å bidra til fungerende energi- og vannmarkeder. I politikken er for så vidt målene
felles for de politiske fløyene, men det er det en spenning mellom de markedsliberale
med ønske om fri og privat konkurranse og de sosial-liberale med ønske om nasjonalt
deleide og store internasjonalt orienterte og slagkraftige selskaper.

Drivkrefter innen energiforvaltning
Sterk strukturutvikling og bransjeglidning i kraftsektoren
De siste 10 arene (1990-2000) har det vært en svært ustabil dereguleringsperiode med
mye "læring" for alle berørte parter. Denne utviklingen fortsetter, og de neste 5 arene
vil være minst like endringsfylte. Stikkord er restrukturering, bransjeglidning, kommersialisering og markedsmakt.
I følge NVEs rapporter om utviklingen av organisering og virksomheten til selskap
som har omsetningskonsesjon, skjer det en betydelig eiermessig konsolidering i kraftsektoren. Trenden med oppkjøp, fusjoner og konserndannelser fortsetter i perioden.
Ved inngangen til 2010 har Norge 2 store energi- og kraftselskaper i Statkraft og
Norsk Hydro, 2 middels store i Lyse og Nordlandskraft og en mengde små selskaper.
Kun ett selskap - Statkraft-- ruver i internasjonal sammenheng fordi de i 2005 fusjonerte med Fortum/Birka etter at aksjeposten på 46% i Sydkraft ble solgt til EON.
NVE mener at kraftmarkedet fortsatt fungerer i 2005, men har innledet et svært tett og
formelt samarbeid med Konkurransetilsynet, og knyttet reguleringsavtaler med Statnett og Nord Pool for å overvåke markedsutviklingen sammen.
Den enkle definisjonen på fravær av markedsmakt er at prisen bestemmes ut fra tilbud og etterspørsel og at ingen har mulighet til å bestemme prisen. Ut fra definisjonen
har man markedsmakt i Frankrike (EdF), Tyskland (EON og RWE). Målet er at Norden skal være ett fungerende marked uten markedsmakt. Analyser i 2002 viser øken6

Konkurransetilsynet viser til Borenstein, Bushnell og Wolak (2000) i sin beslutning av
14.12.2000 hvor utøvelse av markedsmakt i kraftmarkedet defineres som det at en selger reduserer sitt anmeldte kvantum eller øker sin anmeldte pris med den hensikt å påvirke markedsprisen.
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de korrelasjon mellom prisutviklingen i det nordiske og det tyske markedet i det finansielle markedet. Det betyr at Nord-Europa etter hvert vil framstå som ett finansielt
marked. I og med at eierne i Finland, Sverige og Norge ønsket å fusjonere Fortum/
Birka og Statkraft, måtte Statkraft selge aksjene i Sydkraft til EON. Dette skapte nye
muligheter for EON med stor produksjonskapasitet i Tyskland/Polen. De nye konkurranseforholdene i Norden skaper press på utbygging av overforingsnett - saerlig i
aksen Finland -- Norge gjennom Sverige, fordi ny produksjon bygges i Finland, og i
aksen Syd-Sverige-Polen fordi EON ønsker å overføre overskuddskraft fra Polen til
det svenske markedet. EUs infrastrukturfond gir finansiering av EONs kabel men er
ikke åpen for andre ("merchant line"). I 20 IO eier EON og RWE 3 merchant lines til
Norden.
Kraftprodusentene er ikke merkevare med verdi
Det utvikles kompetanse- og kapitalklynger basert på markedsplassene for kapital,
finansieringsinstitusjoner, forsknings- og konsulentfirma og store energifirmaers hovedkontorer. Geografiske barrierer brytes ned og markeder integreres. Det skjer en
stadig integrasjon mellom ulike typer markeder og produkter: kraftleveranser, forsikringstjenester, banktjenester, helsetjenester, og kommunale tjenester mikses og markedsføres gjennom sterke merkevarer. Dette er særlig utbredt i byer der befolkningen
er stor nok.
Et eksempel er DnB Gjensidige som nå selger deg en pakke med tjenester utarbeidet i
samarbeid med Norsk Familieøkonomi gjennom egen kjøpsportal på intemett. DnB
Gjensidige står som selger av energi og ikke kraftselskapet. Ingen hadde tillit til merkevarene i kraftbransjen lengre. For eksempel viste Norsk kundebarometer 2002 at
BKK/Fjordkraft kom klart dårligst ut av samtlige 118 selskaper, mens Skagerak Nett
var nest dårligst.
Strukturutviklingen og samtidig økt etterspørsel etter kraft gir et strammere kraftmarked i perioden 2006-2008. Fusjoner og oppkjøp har gitt sterke produsenter i geografiske områder. Et strammere marked med oppreden av flere prisområder og oftere
flaskehalser, kan åpne for bruk av markedsmakt av lokale monopolselskaper. Utviklingen er en utfordring for NVE som lett kan tappes for kompetanse, slik det skjedde
på slutten av 90-tallet i Markedsavdelingen
Makt flyttes fra Stortinget og stortingskorridorene til overnasjonale organ
Behandlingen av Stortingsmelding nr 37 (2000-2001) i Energi- og miljøkomiteen
konkluderte med en tilråding til Regjeringen om å utarbeide og fremme en nasjonal
handlingsplan for utbygging av infrastruktur for vannbåren varme. Selv om drøftingene i Innstilling nr 263 var gode, mente mange at tilrådingen var puslete og var et
uttrykk for politisk beslutningsvegring og ansvarsfraskrivelse.
Det internasjonale energibyrået IEA gjennomgikk Norges energipolitikk på en grundig måte i 2002. IEA anbefaler at Norge oppretter en uavhengig regulator som an-
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svarlig for økonomisk regulering av nettmonopolene. Klagene på vedtak går ikke til
departement, men til en egen nordisk klagenemd. For å utvikle det nordiske kraftmarkedet anbefaler de en enkelt Transmission System Operator {TSO) for det nordiske
området. I 2008 er begge disse anbefalingene blitt realiteter - det første gjennom krav
fra EU-direktiver og det andre gjennom samråd i Nordisk råd og vedtak i Stortinget.
Som følge av dette opplever energi- og miljøkomiteen mindre press fra interessegrupper og lobbyister fra kraftsektoren enn tidligere. Makta til å utvikle denne delen av
sektoren er flytta fra Stortinget til uavhengige regulatorer og overnasjonale organ.
Dette gir nye utfordringer for NVE.

Globaliseringen fortsetter-

NVE oppretter regionkontor i Brussel

Nord Pool utviklet børskonsepter for krafthandel som ble markedsledende i EU.
Leipzig Power Exchange (LPX) utvikler seg til å bli den viktigste handelsplassen for
el og gass i nord- og mellom-Europa. I Sør-Europa ble børsen i Paris viktig. Nord
Pools børs i Oslo får mindre betydning, selv om handelsvolumet holder seg oppe mot
2005. Likevel forventer man at det gjenstår to eller kanskje tre børser i 2010.
Norge er et land som "renner over" av energi. I 2000 produserte Norge ca 9 566 PJ,
hvorav ca 512 PJ vannkraft, ca 6 450 PJ råolje og ca 1 180 PJ naturgass og annen
gass. Energi er et viktig ledd i Norges verdiskapning. For å sikre økonomisk vekst har
Norge derfor behov for inngående energikompetanse i alt fra teknologi via forvaltning
til markedsforståelse i alle energisektorer. Kunnskap om den energipolitiske utviklingen i EU er av avgjørende betydning for Norge.
Kraftselskaper blir energiselskaper og sprenger landegrensene. Mange ser for seg
internasjonale multy-utility energiselskaper med mye mindre offentlige eierandeler
enn det vi tradisjonelt har hatt. For Norge vil arenaen for politikk og rammer av stasjonær energi (el og gass) være EU og ikke Norge. Internasjonaliseringen av energiselskapene, krysseierskap på tvers av landegrenser og den videre utviklingen av EUområdet som ett el- og gassmarked krever nye grep fra NVE. Den viktigste kontaktpunkter i byråkratiet i EU er DG Energy and Transport og DG Environment i Kommisjonen. Fordi Norge ikke er medlem i EU ser NVE behov for å ha løpende kontakt
med Norges EU-delegasjon. Etter en rask utredningsprosess i 2004 beslutter DM å
opprette eget regionkontor/sekretariat i Brussel med to stedlige representanter med
kompetanse innen vannforvaltning og energiforvaltning. Forutsetningen er et avklart
og tett samarbeide med Norges energiråd og miljøråd ved ambassaden i Brussel. Målet er på kort tid å bygge opp bred internasjonal faglig kontakt med EU. Oppgave er
tredelt: bistå Norges EU-delegasjon med faglige analyser, bistå EFTA-sekretariatet,
delta i arbeidsgrupper i prosjekter i regi av Kommisjonen, overvåke strukturutvikling
og energipolitikk i EU-landene og arrangere opplæringsseminarer for alle NVEansatte om Norges forhold til EU og prosedyrene som er etablert. Det er en utfordring
for NVE å kontinuerlig ha tilstrekkelig kompetanse og internasjonal innsikt for å være
en god faglig rådgiver for våre politiske myndigheter med teft for hvordan EUs institusjoner og Europas energibedrifter posisjonerer seg i markedet.
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NORDEL utvikler samarbeidet videre med mål om økt harmonisering. Men videre
utvikling fra 2002-nivå viser seg å være vanskelig. Årsakene er eierstrukturen i TSOene, ulike lovgivning i de nordiske land, og at Sverige er motstander av en systemoperatør i Norden. I europeisk sammenheng oppfattes NORDEL som en "nordisk"
ETSO (blokk). Når Danmark i 2005 føler seg mer knyttet til samarbeidet mot Tyskland og Polen enn mot Norge, faller NORDEL-samarbeidet sammen, og Norge blir
stående utenfor. Dette ble synlig for Statkraft allerede i 2003, og derfor arbeidet de
intenst for fusjon med ett annet nordisk stort energikonsern fra 2004. Eierskap fra
flere land gir muligheter for støtte i EU-forhandlinger og til vekst. Energibransjen
som ønsker å være mest mulig integrert i EU, får ett argument for norsk EUmedlemskap.
Politisk mål om minst mulig regulering

"Det er nødvendig å foreta en mer generell og systematisk gjennomgang av alle statlige og offentlige reguleringer og ordninger som kan ha konkurransebegrensende
virkninger. Det vil også omfatte ulike typer autorisasjonskrav og konsesjons- og etableringsordninger", sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman til
Høyres internettside 28.11.01.
Administrasjons- og konkurranseminister Victor Normann la i 2002 opp til en gradvis
restrukturering og omorgansiering av reguleringen av kraftmarkedet. Normann mente
prinsipielt at myndighetene bør involvere seg minimalt i markedet og kun regulere
forhold som var av interesser for effektivitet og visse samfunnshensyn. Siden Norman
i tillegg mente at politikerne burde ha mulighet til å uttale seg om alt, og ønsket et
klarere skille mellom politikk og regulering, ble det iverksatt en utredning om ny
regulering av kraftmarkedet. Anbefalingene fra Moen-utvalget fra høsten 2003 ble
raskt fulgt opp: Det ble opprettet en egen regulatormyndighet for el- og gass i Norge'
som en enhet i NVE. Klager på vedtak går nå ikke til Olje- og energidepartement,
men til en egen nordisk klagenemd. Hovedfokus ble rettet mot regulering av nettmonopolene, systemansvaret Statnett og handelsplassen for kraft Nord Pool Spot ASA. I
tillegg ble reguleringsorganet knyttet til Konkurransetilsynet som dets faglige rådgiver i spørsmål om kraftmarkedets funksjon.
Konkurransetilsynet fikk et entydig ansvar for å overvåke kraftmarkedet, særlig pga
sin utredning mht Statkraft og markedsmakt vinteren 2002. Som følge av Konkurransetilsynets utredning og beslutning fikk ikke Statkraft kjøpe Agder Energi. Hovedargumentet for beslutningen var at dersom Statkraft fikk kjøpe Agder Energi ville de
dominere delmarkeder i Norge og øke sannsynligheten for å utøve markedsmakt en
deler av det nordiske markedet. For at oppkjøpet skulle godkjennes måtte transmisjonskapasiteten til spot-prisområdet Sør-Norge vært betraktelig større. Politikernes
strategi om å gjøre Statkraft slagkraftige nasjonalt gjennom tilførsel av 6 milliarder av
7

Det var liten oppmerksomhet mot ulempene med dette: mulig tap av helhetssyn innen energi
(bl.a sammenhengen mellom marked og regulering og teknisk kapasitet, bruk av virkemidler
for å utnytte de samlede energiressursene best mulig), risiko for å bygge opp dobbeltkompetanse i NVE og Konkurransetilsynet.

39

kroner i innskuddskapital i 2000 mislykkes fordi de ikke hadde sørget for %bygge ut
transportkapasitet tidligere. Konkurransetilsynet kunne ikke godta utvikling av markedsdominans i Sør-Norge i kraftmarkedet og advarte allerede 14.12.2000 i vedtaket
om å tillate Statkrafts erverv av aksjer i Vestfold Kraft og Skiensfjordens Kommunale
Kraftselskap AS - konkurranseloven § 3-11, hvor Konkurransetilsynet sier:
Statkraft inngikk 10. mai 2000 avtaler med SKK og VK om at Statkraft skal erverve 34 prosent av
aksjene i hver av de to selskapene. Konkurransetilsynet har vurdert ervervene i henhold til konkurranseloven $ 3-11. Engroshandel med kraft foregår i dag i et nordisk marked gjennom et felles
spotmarked og finansielle markeder. Ervervene får ingen merkbar virkning på konsentrasjonen
blant produsentene i det nordiske engrosmarkedet. På grunn av flaskehalser i overføringsnettet blir
det relevante markedets geografiske utstrekning i perioder begrenset til Sør-Norge. I dette markedet øker Statkraft sin innflytelse, og Konkurransetilsynet er bekymret for at Statkraft er i ferd med å
få kontroll over en så betydelig andel av den regulerbare produksjonen at markedsmakt kan utøves
i Sør-Norge. Konkurransetilsynet har etter en vurdering av ervervene ikke funnet at Statkraft vil
kunne utøve markedsmakt i et slikt omfang at ervervene må sies å innebære eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen.

Siden det var åpenbart at Statkraft ville oppnå en posisjon hvor fravær av markedsmakt ikke var tilstede, var det umulig for statsråd Victor Normann å godta Statkrafts
oppkjøp av Agder Energi.
Statens selger seg ned i Statkraft

Som følge av at Regjeringens prinsipielle holdning til eierskap i næringslivet er at
staten rolle som markedsaktør skal reduseres, omgjøres Statkraft til et aksjeselskap og
legger til rette for at staten kan selge seg ned i kraftindustrien. I forbindelse med fusjonen med Fortum/Birka legges 50% av Statens eierandel av det nye selskapet ut på
markedet før valget høsten 2005, slik som Statoil ble lagt ut i 2001.
Dette skaper debatt, men mye mindre enn mange hadde trodd. Årsaken til det var at
reglene for hjemfallsrett ble endret i 2004 og at mange mente at inntekter gjennom
skattlegging av produksjonsmidler og eiendom og auksjoner av tidsbegrensede rettigheter var sikrere og bedre enn gjennom direkte eierskap.
Kjøperne av Statkraft-aksjen var stort sett norske fond (50%) og internasjonale fond
(25%) som ønsker stabil avkastning på lang sikt og vanlige nordmenn (25%). Statkraft/Fortum forlater strategien om å bli enda større i Norge. I 2010 søker Fortum/Statkraft nye partnere i Europa, fordi børsnoteringen økte likviditeten kraftig og
dermed mulighetene for ekspansjon.
Effektivitet i reguleringen viktig

Målet for NVEs regulering er at brukerene av nettet skal ha lavest mulig kostnader
over tid og at nettselskapene skal ha rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. NVE fastsetter derfor en individuell, årlig inntektsramme for hvert nettselskap. Nettselskapene kan således ikke justere prisen på kraftoverføring (nettleien) for
å fa dekket kostnadene fullt ut. Reglene setter også grenser for hvor stor avkastning
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som tillates. Det er også fastsatt grenser for minimumsavkastning, slik at nettselskapene uansett effektivitet skal kunne tilby overføring av kraft med en tilfredsstillende
kvalitet.
NVE mener at KILE-ordningen bidrar til en god balanse mellom kravene til effektivisering og leveringssikkerhet. KILE ble innført O1.01.01 med nye regler som innebærer at nettselskapenes inntekter gjøres avhengig av leveringspaliteligheten i nettet. Det
enkelte nettselskap får forhåndsvarsel om forventet KILE-beløp. KILE-beløpet er
beregnet ut fra forventet nivå på ikke-levert energi (ILE) og avbruddssatser. I enn
effektkrise hvor utkobling av aktuelt, vil Statnett koble ut forbruk med lavest KILEkostnad først, fordi situasjonen ligger innenfor KILE-ordningen. Selv om ikke Statnett har innvirkning på effektsituasjonen, er det Statnett som gjennom KILE vil bære
konsekvenser og kostnader av situasjonen
Nettselskapenes drift har liten innvirkning på miljøet dersom de ikke bygger ut mer
nett. Ivaretakelse av miljøspørsmål skal ikke håndteres av reguleringen, men skal
håndteres i forbindelse med konsesjonsbehandling av energianlegg. I tillegg fremmes
argumentet om at miljø vil ivaretas av markedet selv, dersom det settes krav til miljø
av andre myndighetskrav (plan- og bygningsloven, forurensningsloven etc). I tillegg
blir miljøbelastningen minimal fordi aktørene ønsker minst mulig investeringer og
fordi aktørene må ta miljøhensyn for å få solgt kraft i et miljøbevisst marked.
Konsekvensene på lang sikt av denne forvaltningen er sene investeringer. Netteierne
venter med investeringer til absolutt siste frist. Effekten er at nettet forfaller og av
leveringssikkerheten avtar fram mot 2010.
Statnett på børs?

Statnett har ansvar for å koordinere produksjon og forbruk i kraftsystemet. Som systemansvarlig nettselskap eier og driver Statnett store deler av det sentrale norske
kraftnettet og den norske delen av ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett har flere
roller hvor noen ikke bør blandes: rollen som systemansvarlig i det norske kraftsystemet (Transport System Operator, i noen land "ISO': Independent System Operator
dvs uten eierskap til sentralnettet), rollen som sentralnettsoperatør - eier og driver av
sentralnettet (Transport System Owner), ansvaret for kraftsystemplanlegging i sentralenettet og ansvar for regulerkraftmarkedet og tilhørende avregning med ansvar for
utenlandstariffer. Statnett har to konsesjoner fra NVE: som systemoperatør og som
netteier hvor begge reguleres strengt av NVE
Statnett hadde i 2002 en omsetning på 9,5 milliarder kroner, hvorav 2,6 milliarder av
inntektene kommer fra den delen av virksomheten som NVE har gitt konsesjon til:
•

utleie av overføringskapasitet til sentralnettet, regionale overføringsanlegg

•

utleie av kabelkapasitet mellom Norge og Danmark

•

inntekter knyttet til oppgaven som koordinator for det norske kraftsystemet.
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Inntektene er regulert av en inntektsramme gitt av NVE. Ordningen med øvre grense
for tillatt inntekt (inntektsrammer) gjør hovedinntektene forutsigbare for Statnett.
Benchmarking mellom Statnett og andre sammenliknbare internasjonale systemansvarlig nettselskaper ferdigstilt i 2003 viser at Statnett er et effektivt nettselskap. Årsaken er lave driftskostnader til tross for mer krevende vedlikehold enn i mange andre
land. NVE arbeider løpende med justeringer av inntektsramme-reguleringen av Statnett basert blant annet på data fra nevnte undersøkelse.
De politiske myndighetene diskuterte Statnetts rolle i Innst. S. Nr 83 (2001-2002.
Politikerne ryddet opp i hvilken rolle Statnett har som systemoperatør og driftsansvarlig for sentralenettet. Og Energi- og miljøkomiteen uttalte seg om nordisk samarbeid,
s 8: "Komiteen vurderer det slik at ei nordisk koordinering av nettdrift og utvikling er
ein grunnleggjande føresetnad for ei effektiv utnytting av det nordiske elmarkedet '.
I 2004 tar komiteen igjen opp Statnetts rolle i kraftmarkedet. Nærings- og handelsdepartementet kommer med innstilling om salg av statlige foretak, og det diskuteres om
Statnett bør bli et aksjeselskap og introduseres på børs. Flere partier seg ikke poenget
med at staten eier Statnett. I utlandet er disse ofte private selskaper. Flere store nettselskaper i Norge er allerede eid av private, og de reguleres av NVE. Denne saken
skaper så stor debatt at en eventuell børsintroduksjon av Statnett og statlig nedsalg
utsettes til etter valget i 2005.
Kommunene vokser og ønsker selvregulering

Som følge av kommunereformen i 2004 reduserer Norge antall kommuner fra 365 til
210. Fylkeskommunen legges ned i 2005. Delegering av ansvar til kommunene er
avgjørende for at reformen skal lykkes. Kommunene ønsker derfor åta hånd om utviklingen av energisystemet i sine områder. De kommunene som fremdeles har eierskap til de kommunale energiselskapene utvikler raskt vertikalt integrerte multyutility-selskaper hvor energiforsyning, bredbånd, VAR og servicetjenester er inne.
Synergieffektene mellom tidligere adskilte enheter gjør dem effektive. På den måten
tilbyr kommunen (fellesskapet) løsninger som tilfredsstiller de høye kravene til familien (individet).
Fra 2005 skjer det derfor en lokal mobilisering og kraftig skjerping i kommune-Norge
med krav om reell styring og kontroll over samfunnsutviklingen. Kommunene vil ha
seg frabedt at direktorater som NVE har myndighet til gi konsesjoner for energianlegg i kommunene, og foreslår at kommunene selv gir konsesjoner med minst mulig
byråkrati. Dette er mange sentrale politikere positive til. Kommunene ønsker også at
de selv skal fastsette tariffer for ulike tjenester i lokalsamfunnet, som f.eks tariffer for
transport av elektrisitet. En effektiv reguleringen av nettselskapene krever imidlertid
en sentralisert forvaltning med hurtig reaksjonsevne og bred kompetanse til å løse
sakene på en balansert og samfunnseffektiv måte. På den ene siden ønsker politikerne
lokalt selvstyre, og på den annen side en effektiv regulering og trygg kraftforsyning i

8
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et markedsbasert system. Sentrale politikere ønsker fremdeles sentral regulering, men
det skjer ingen avklaring om endring på disse spørsmålene innen 2008.
Økt press på utbygging, men effektsituasjonen håndteres godt

Den økonomiske veksten fra 2001 til 20 IO er stabil, og fører til økt etterspørsel etter
energi og kraft. Direktivet om ny fornybar energi (RES) viser seg å få stor betydning.
Anbefalingene fra International Energy Agency (IEA) om å innføre lik konkurranse
mellom ulike typer kraftproduksjon gjennom like strenge miljøkrav innføres i 2005.
Det gir en omfattende utredningsarbeid i NVE for lage like miljøkriterier for ulike
typer energiproduksjon. Det nye styringsmodellen for energikonsesjoner bidrar til ny
interesse for vannkraftprosjekter.
Økende elpris og
press på effekt

Nye kabler til utlandet
Utbygging av ny kraft

t

Kraftkrevende
industri bygges ned

Noe effektivisering

\

\

2005

Forbruksøkning

2010

Figur 5. Markedet modnes, er sensitivt og er tilpasningsdyktig

Enkelte store vindkraftutbygginger på Vestlandet realiseres, men denne kraften kommer ikke inn i spotmarkedet men selges som "grønn" til kontinentet på lange avtaler. I
2008 ble det gitt konsesjon til Statkraft for to store vannkraftprosjekter inkl damutbygginger. Konsesjon ble gitt pga behovet for å forbedre effektsituasjonen. All norsk
vannkraft er "grønn". Det oppstår ikke effektkrise eller kraftmangel. Årsaken er en
gradvis nedbygging av kraftkrevende industri ettersom statskraftskontrakter fases ut
rundt 2010. Gasskraftverk bygges ikke på grunn av manglende lønnsomhet. Forbruksøkningen og det økonomiske tapet i flaskehalser samt støtte fra EUs infrastrukturfondet bidrar til et vedtak om kabler for kraftutveksling med mellom Norge og EUområdet i 2005.
Tid og hendelser

Tabellen under gir en oversikt over en del hendelser som inntreffer i perioden for
energiforvaltningen i Vekststrengen.
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2003

Kraftbransjen har ikke merkenavn med tillit.

2004

Kommunereformi Norge. Faerrekommunersom onsker innflytels i kraftmarkdet(reguleringog tariffer).
Økt behov forkontakt med Kommisjonen.NVE oppretterregionkontori Brussel.

Diskusjon
om Statnett skal bli aksjeselskapog introduseres
p%bars.
2005

NVE mener at kraftmarkedet fungerer, men tett samarbeid er etablert med Konkurransetilsynet, Statnett og
NordPool for å oveivåke utviklingen.
Like miljøkrav for all kraftutbygging vedtas
NORDEL-samarbeidet forvitrer.
Statkraft fusjonerer med Fortum/Birka og staten selger seg ned i Statkraft.
EUs infrastrukturfond bidrar til vedtak om ny kabel mellom Norge og EU.

2006

Enkelte vindkraftparker realiseres på Vestlandet.

2007

NVE oppnevnes som regulatormyndighet for el og gass.

2008

NVEeretablert somuavhengigregulator.Klageadgang
Konsesjon

til nordisk

nerd.Nordisk

forto store
vannkraftprosjekter
gis til

2009

Reguleringen av nettselskapene gir sene investeringer og økt risiko for at nettet forfaller.

2010

Norge har to store kraftselskaperi Statkraftog Norsk Hydro.Statkraft er intemasjonale.

Drivkrefter innen vannressursforvaltning
Oversiktlig og effektiv regulering av vannressursene

Planlovutvalet foreslo i 2001 at arealspørsmål kun skal avgjøres etter plan- og bygningsloven, mens de vassdragsfaglige og -tekniske spørsmål skal behandles etter
vassdragsreguleringsloven. Noen mente at dette var et godt eksempel som burde utsettes for en totalkostnadsanalysen, jf Victor D. Normans forslag i Redegjørelse for
Stortinget 24.01.02.
Det ble gjennomført totalkostnadsanalyse av forslaget av konsulentfirmaet ECON i
2003. Den viste at kostnadene ved reformen ville bli svært høye med stor sannsynlighet for lavere effektivitet Årsakene var knyttet til høyere tidsbruk i kommunale planprosesser på grunn av mangel på kompetanse og helhetssyn, noe som med stor sannsynlighet ville gi økt risiko for statlig innsigelse til planene. Konsekvensen av reformen ville bli tilnærmet samme faglige resultat men med større totale kostnader.
Likevel var ikke totalkostnadsanalysen utslagsgivende i stortingsbehandlingen av
forslaget i 2004. Behovet for helhetlig og effektiv saksbehandling og statlig styring
med revisjon av vannkraftkonsesjonene var avgjørende for at Stortinget vendte tommelen ned for forslaget. Stortinget viste videre til behovet for mer effektiv saksbe-
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handling generelt og sterkere oppfølging av konsesjonærenes konsesjonsvilkår. Stortinget åpnet for større fleksibilitet i endringer i konsesjonsvilkår og adresserte behovet
for strammere oppfølging/tilsyn med konsesjonærs oppfølging av konsesjonen.
NVE lykkes med institusjonalisert nettverkssamarbeid
Gjennom statsråd Normans ønske om reformer i tilsynsetatene og forenkling av tilsynsetatenes mål, ble det satt søkelys på de store målkonflikter som var innenfor direktoratene og tilsynsorganene men også mellom departementene. I prinsippet ønsket
Normann at tilsynsetatene skulle arbeide for ett mål, men det ble utviklet flere normative modeller for hvordan tilsynsorganene kunne se ut. Ved uttesting av modellene ble
det opplagt at virkeligheten er meget kompleks og at målkonfliktene er mange.
For å møte denne utfordringen, satset NVE i 2003 på å utvikle nye metoder for å
samhandle med andre på: instutusjonaliserte nettverk. Fokus ble rettet mot tverrfaglige utviklingsprosesser med berørte parter med mål om å standardisere aktiviteter og
prosesser innen vannressursforvaltning. Erfaring fra NVEs satsning på kvalitetssikring viste seg å være nyttige, fordi det ga grunnlag for et felles "språk". De institusjonaliserte nettverkene som ble bygd opp på tvers av etater viser seg å være uvurderlige
når målkonflikter oppstår og skal løses.
Arbeidet med implementering av EUs vanndirektiv er et eksempel på dette. Det setter
krav om helhetlig forvaltning av nedbørfeltene og forbedring av miljøet i vann,
grunnvann og vassdrag. Samtidig vektlegger direktivet behovet for en bærekraftig
utvikling hvor sosiale hensyn, hensynet til næringslivet og økonomien ikke kan neglisjeres. Altså må flere hensyn veies mot hverandre, og det vil være en for omfattende
jobb for politikerne å behandle alle enkeltsakene. De fleste samarbeidsprosessene gaktivitetene med kommuner, fylkeskommuner og andre statlige organer innen vannressursforvaltning ble kjørt etter den tverrfaglige utviklingsprosessen NVE utviklet i
2003.
Det er for øvrig stor etterspørsel etter kompetanse, og tilsynsetatene har problemer
med å få kvalifiserte folk, fordi markedet oppfattet at tilsynsetatene var i flyt, både
organisatorisk og fysisk.
Internett som fornyet informasjonskilde
I 2002 satte NVE søkelyset på informasjonen som faktisk lå på internett. Ut fra NVEs
oppgave som kanskje den viktigste vannforvaltningsetat i Norge, ble innholdet og
utformingen av informasjonen for allmennheten og brukerne vurdert som for dårlig.
En ekstern undersøkelse som ble gjort i 2002 pekte på at kunnskapene som NVE satt
inne med ikke ble publisert og formidlet godt nok - saerlig stoff fra regiontjenesten.
Det ble satt nye mål for intemett som informasjonskilde i 2003. Eksempler på forhold
som vannressursforvaltningen far ansvar for å presentere kartfestet på NVE Atlas er:
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hydrologiske data og fakta for nedbørfelt, vann og vassdrag, samt naturområder
med spesielle kvaliteter i vann og langs vassdrag skal vises for forvaltning, skole
og undervisning
spesielle verdifulle vassdragslandskap, vernede vann og vassdrag med vernebestemmelser skal vises for forvaltning og allmennhet
vann, vassdrags og elvers mangfold av fisk, alle vanlig brukte fiskeplasser og
fiskeregler skal vises for fiskere
organiserte campingplasser og ferietilbud langs vann og vassdrag skal vises for
ferierende
næringsliv basert på vannuttak og vannuttak til kraftproduksjon skal vises og
beskrives for offentlig forvaltning og allmennheten
I 2008 framstår NVE Atlas som den viktigste geografiske "søkemotoren" for brukere
som har interesse i bruk og vern av vann og vassdrag.
Prissetting av biologisk mangfold i vassdrag

EUs vanndirektiv krever at landene foretar økonomiske analyser av anvendelsen av
vann. Bakgrunnen er blant annet at forurenseren skal betale for de omkostninger han
påfører vannressursen. Det må økonomiske ressurser til for å nå miljømålene for
vassdragene i tiltaksplanene. Disse ressursene skal komme fra de som "forurenser".
Etter en innledende økonomisk analyse i 2002 viser det seg at det er uttak av vann til
kraftproduksjon og tørrlegging av elver som synes mest alvorlig i forhold til "opprinnelig tilstand". Analysen stiller imidlertid flere spørsmål enn den gir svar. Hvordan
skal man prissette tap av biologisk mangfold i vassdrag som skjedde for 30-40 år
siden? Hva er det økonomiske tapet når andre liknende vernede vassdrag har tilnærmet samme biologiske mangfold som det regulerte? Hvordan skal man verdsette de
økonomiske gevinstene og mulighetene tilgangen på kraft har gitt befolkning og næringsliv over en årrekke? Spørsmålene problematisere ytterligere ved at eierskapet til
vannet er lagt på private hender i Norge. Direktivet sier at i "prissettingen" på uttaket
av vann skal det tas hensyn til sosiale og økonomiske følger.
Analysen bidrar til at Regjeringen setter ned et utvalg i 2004 som skal utrede og verdsette alternativ bruk og vern av vann, grunnvann og vassdrag. Onde tunger sier at det
er "umulig a sette pris på opplevelsen av å fiske en laks i aret', andre mener at dette
er veien å gå for å verdsette ulik bruk og vern opp mot hverandre - både som beslutningsverktøy og for kostnadsfordeling. Norges mål er ha på plass en prissettingspolitikk for bruk av vann innen 2010 ut over EU-direktivets krav.
NVE får tildelt prosjektlederansvaret og sekretariatet for utvalgets arbeid, fordi NVE
både har akademisk og praktisk kompetanse innen økonomi og miljø, og har forutsetninger for å kunne komme et skritt videre på dette området.
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Verneplan for vassdrag underlegges konsekvensanalyse av Konkurransetilsynet
Bondevik II-regjeringen bestemte våren 2003 at alle tiltak og virkemidler som kan
påvirke konkurransen i næringslivet skal vurderes av Konkurransetilsynet. Vurderingene skal legges fram for politiske myndigheter. I instruksen til Konkurransetilsynet sies det at dersom et tiltak kan hindre utviklingen av fri konkurranse i en sektor
eller skape urimelige forskjeller i konkurransedyktighet, skal tiltaket godkjennes av
politiske myndigheter. Tiltaket understøttes av ESAs tolkninger av EUs konkurranselovgivning, og det er enighet mellom departementene om å anvende prinsippet bredt.
Under innspurten av Verneplanarbeidet i 2003 oppdager man at verneplanen blir den
første som underlegges de nye bestemmelsene. Begrunnelsen er at det må være opp til
markedet å bestemme hvor energiproduksjon skal skje, på hvilken måte og med hvilken energikilde. Vern mot utbygging setter grenser for vannkraftens konkurransedyktighet selv om den reelt sett kan være mest miljøvennlig, billigst og best tilpasset
energimarkedets behov. Det nye prinsippet setter norsk vassdragsvern i en vanskelig
situasjon og skaper stor debatt mellom tradisjonelle vassdragsvern-organisasjoner på
den ene siden og markedsliberalister og overraskende nok miljøforskere på den annen
side.
Konsekvensanalysen skal foreligge fra Konkurransetilsynet og legges fram for AAD i
2005. Det videre arbeidet med verneplanen i NVE utsettes.

Folk setter strengere kvalitetskrav til vann
Leverandører av drikkevann på beholdere fikk seg en knekk i 2005 da analyser fra
Folkehelseinstituttet viset at kvaliteten på dette vannet var dårligere enn på springvann. Til tross for dokumentasjonen stoler ikke folk på springvann som en ren kilde. I
2005 overvåkes badevannet systematisk av Mattilsynet nasjonalt. Resultater viser at
enkelt populære bynære vann og vassdrag fremdeles ikke har tilfredsstillende badevann. Årsaken er i større grad naturlig humus enn menneskeskapt forurensning. I
2006 stiller de som bruker vann til drikke, rekreasjon, vask, etc høyere forventninger
til kvalitet enn før. Helse, miljø og hygiene er viktig for folk, og de vil ha rent vann i
alle sammenhenger.
Oppfatningen av at Norge ikke er "rent" brer seg. Reiselivsnæringen frykter at denne
feiloppfatningen skal bre seg til viktige markeder i Tyskland og USA. Myndighetene
må derfor styrke informasjonsarbeidet om særlig vannkvaliteten i vann og vassdrag
for rekreasjon og for drikkevann. NVE og Folkehelseinstituttet planlegger i fellesskap
en informasjonskampanje om kvalitetene i norske vann og vassdrag våren 2006. I
tillegg er NORVAR ferdig med å standardisere kravet til informasjon om kvaliteten
på vannleveransen fra vannverkene på intemett.

Hjemfallsretten gjelder alle fra 1.1.2004
ESA stilte i 2002 spørsmål om utformingen av hjemfallsretten ut fra intensjonen i
EØS-avtalen og behovet for fri flyt av kapital og behovet for å unngå forskjellsbe-
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handling i et fritt kraftmarked. Hjemfallsretten innebærer staten vederlagsfritt overtar
privat eide kraftverk: vannfall og produksjonsutstyr, ved konsesjonstidens slutt (etter
60 ar). Prinsippet fører til forskjellsbehandling mellom private og offentlige kraftprodusenter. En konsekvens av ordningen er at verdien av produksjonsanleggene blir
lavere i markedet enn den ellers ville ha vært.
Enten kan hele instituttet falle bort eller man kan la det gjelde alle. Stortinget valgte
det siste, fordi man fryktet at EU kunne komme til å fastsette lik grunnrente beskatning i hele EU/ES. Norge innså at ordningen ikke var tilpasset dagens åpne marked,
og reviderte industrikonsesjonsloven slik at hjemfallsretten både omfattet private og
offentlige selskaper fra 1.1.2004. Etter at konsesjonstiden er utløpt, vil anleggene og
rettighetene auksjoneres bort for en ny periode. Siden dette tidspunktet er ideelt for
revisjon av konsesjonsvilkårene, og NVE har spisskompetanse på nettopp det, fikk
NVE ansvar for å gjennomføre konsesjonsrevisjoner og auksjoner av nye konsesjoner
til markedet. En ny og omfattende oppgave, som krever kompetanse innen økonomi
og naturforvaltning, ble tildelt NVE fra 1.1.2005.
Etter at hjemfallsretten ble gjort gjeldende for alle, orienterte Staten kraftskattesystemet mot økt grunnrentebeskatning av vannkraftproduksjon i 2006, vanlig bedriftsbeskatning og miljøskatt og bort fra spesielle skattelegninger til fordel for kommuner og
særinteresser.
Stiftelsen NVEs Hydrologiske Senter blir viktig finansieringskilde

Hydrologisk avdeling i NVE yter tjenester til andre enn NVE og er selv en del av
forvaltningen i NVE. I 2002 oppnådde hydrologisk avdeling en omsetning på 15 millioner kr. I og med at Arbeids- og administrasjonsdepartementet satte krav om ryddige roller og uavhengighet til regulatorene både innen vannforvaltning og energiforvaltning, valgte NVE å skille ut hydrologisk avdeling som egen stiftelse under NVE.
Eierskapet til avdelingens produkter og tjenester tilhører NVE og den framtidige verdiskapningen kan være med på å finansiere driften av direktoratet. Slik finansiering
av direktoratsfunkjsoner hadde Finansdepartementet oppfordret til. Hydrologisk avdelings produkter og tjenester ble vurdert til å være en inntektskilde for NVE. Formålet
for stiftelsen er å yte hydrologisk FoU og oppdragstjenester til offentlig forvaltning
og kraftbransjen. Eventuelt overskuddet fra virksomheten skal gå til NVE. NVEs
vassdragsforvaltning blir mer og mer finansiert over inntekter fra NVEs Hydrologiske
senter og fra gebyrer ved konsesjonsbehandling og tilsyn og min mindre grad over
tilskudd fra Statsbudsjettet.
Konkurranseutsetting av Museumsprosjektet

Regjeringens satsning på økoturisme og prinsipielle holdning til bruk av konkurranseutsetting, medfører at en rekke statlige prosjekter og tiltak innen bevaring og museum samordnes og privatiseres i 2005. For at Museumsprosjektet skal være konkurransedyktige og for å ivareta de ansattes interesser, oppretter NVE en stiftelse med formål å utvikle og drive museumsprodukter på kommersiell basis.
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Kontraktene med Riksantikvaren, som representerer Statens interesser, bygger på en
grunnbevilgning på ca 50% av utgiftene som skal til for å levere de kvalitetstjenestene
Staten forventer å få igjen. Ut over grunnbevilgningen må de ansvarlige selv finne
finansieringsgrunnlag. Kontraktene setter høye faglige krav til ledelse, museumsteknisk drift og kommersiell tenkning. Staten står fremdeles som eier av bygg og anlegg,
men det er opp til kontraktørene å vedlikeholde, utvikle og kommersialisere museumsproduktene. Kontraktene går over I 0-15 år. NVEs museumsstiftelse viser seg
meget konkurransedyktige, og i allianse med Norsk Teknisk Museum og Skogbruksmuseet på Kongsvinger posisjonerer man seg god for prosjekter innen teknologi, naturressursforvaltning, vann og energi. NVE forventer ikke inntekter fra stiftelsen før
20 I 0. Stiftelsen gir alternative karrieremuligheter for ansatte i NVE fordi pensjonsordningene var felles.
Tid og hendelser
Tabellen under gir en oversikt over en del hendelser som inntreffer i perioden for
vannressursforvaltningen i Vekststrengen.
2003

NVE lykkes med utvikling av nye arbeidsmåter - institusjonalisert nettverksmodell.
Stiftelsen NVEs Hydrologiske senter opprettes.

2005

Verneplanen konsekvensanalyseres og legges fram av Konkurransetilsynet.
NVEs museumsstiftelse dannes og ny type kommersielt samarbeid med Riksantikvaren etableres. Museumsstiftelsen oppnår kontrakter hos Riksantikvaren.

2008-

NVE Atlas viktigste informasjonskilde for vann og vassdrag i Norge for alle brukere og forvaltning.

09
2010

Ml om %ha enprissettingspolitikk

paplass. Prissetting av uttak

kostnadsfordeling og ifmvemavvassdrag.
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Vekststrengen og NVE
Mål og visjon

Selv om NVE framstår som et sterkt og effektivt direktorat i scenariet, er det i og for
seg tilpasning til omgivelsene og konsumentene som er drivende krefter.
NVEs visjon er i 2010: "Bidragsyter for høy verdiskapning i et effektivt i vann- og
energimarked". I Markedsstrøm-scenariet formuleres NVEs to hovedmål slik:
"Vårt mål er en effektiv vannforvaltning basert på vannets verdier og muligheter"
"Vårt mål en et fungerende kraft- og energimarked med lavest mulige kostnader
for forbruker"

Velferd og
sosial

Figur 6. I dette scenariet råder hensynet til
marked og økonomi først for NVEs forvaltning. Hensynene til miljø/økologi og velferd/sosial trygghet oppfattes som grunnleggende - men underordnet.

Marked og
»konomi
Milj» og
»kologi

Direktoratet

NVE er regulatoren for energi- og vannsektoren i Norge. Myndighetene ønsker at
NVE skal bidra til fungerende energi- og vannmarkeder. NVE blir et mer frittstående
direktorat enn tidligere og med vide fullmakter. NVE har fått myndighet til å fatte
vedtak i etter vassdragsreguleringsloven (vassdragskonsesjoner). Det er slutt på tiden
med innstillinger i vassdragskonsesjonssaker i form av bøker. Den uavhengige rollen
som regulator for nettselskapene smitter over på de andre direktoratsfunksjonene.
NVE har stor tillit i Stortinget og i Olje- og energidepartementet (OED). Som serviceorgan overfor OED yter NVE raske utredninger hvor prinsipielle spørsmål stilles
for politisk avklaring.
OED skjerper, som alle andre departementer gjør overfor sine direktorater, etatsstyringen av NVE. Det settes krav om at NVE skal ha inntjening på tjenester som ikke
defineres som rene direktoratsoppgaver. OED gir likevel NVE stor frihet og er positive til at NVE fremdeles gjennomfører oppgaver i grenselandet mellom forvaltning og
FoU, men krever at 50% av driften av slike oppgaver finansieres på andre måter enn
over statsbudsjettet. Et resultat av dette er at i underkant av ½-parten av budsjettet
skal dekkes av andre inntekter enn over statsbudsjettet i 2007.
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Rolle
De oppgavene som er I 00% statsfinansierte er oppgaver hvor NVE har fått delegert
myndighet og hvor annen finansiering kan tenkes ha innvirkning på kvaliteten.
Oppgavene innen regulering av nettmonopolene, energi- og vassdragskonsesjonsbehandling og sikkerhets- og beredskapsforvaltning er definert som rene direktoratsoppgaver. En forutsetning for den nye konsesjonsbehandlingen av energianlegg er at
miljøkravene til ulike former for etablering av ny kraftproduksjon er så like som mulig. NVE har utviklet en et sett av miljøkriterier som er felles for all ny energiproduksjon. NVE tar etter eget initiativ en ny rolle som Norges energifaglige arm inn i byråkratiet i EU-kommisjonen. For å styrke posisjonen i Norge og for å kunne reagere
tidlig ("vaere i forkant av utviklingen"), oppretter NVE regionkontor i Brussel i 2005.
En ny oppgave som er hovedargumentet for fremdeles å beholde NVE som et samlet
vann- og energidirektorat er endringene i hjemfallsretten som trådte i kraft i 2004.
Dette er et arbeid som ikke departementene skal ha styring over, fordi man skal sikre
seg at norske og utenlandske søkere behandles likt. NVE får ansvar for å forvalte
vannkraftverk i overgangsfasen etter at konsesjonstiden er utløpt og fram til at ny
konsesjonær har kjøpt rettigheten for drift av kraftverket for neste 30-årsperiode via
en auksjonsordning. For å løse de forvaltningsmessige oppgavene for samfunnet i
denne overgangsfasen må NVE bruke sin tekniske kompetanse for å vurdere vannkraftverkets beskaffenhet og verdi, juridiske kompetanse for å håndtere alle juridiske
spørsmål ved ansvar og rettigheter ved overføring av konsesjon fra ett selskap til at
annet, naturfaglig og samfunnspolitisk kompetanse for å revidere konsesjonsvilkårene
for ny 30-års-periode etter gjeldende krav samt økonomiske kompetanse for å håndtere finansiell vurdering (corporate finance) og finansielle transaksjoner for å sikre lovlydighet og maksimal inntjening for samfunnet ved auksjoner av nye vannkraftkonsesjon med rettigheter.
Som følge av denne nye rolle forsterkes båndene mellom vann- og energimiljøene i
NVE, selv om NVE slankes i antall årsverk. Arbeidsmåten i direktoratet endres fra
hierarkiske definerte prosesser til team-prosesser som inkluderer andre kompetansemiljøer og etater basert på en NVE-utviklet institusjonalisert nettverksmodell.
Vannforvaltningen internasjonaliseres også. EU-direktiv om vann krever større innsikt i hvordan EU-land håndterer direktivet og sin vannforvaltning. Man ønsker kostnadseffektive løsninger for Norge også.
Karakter
NVE er et direktorat som "suger" markedssignaler fra statsråder og Regjering og ligger i forkant med reformer og effektivisering. Ledelsen og tjenenstemannsorganisasjonene venter ikke på styringskrav i tildelingsbrev og lignende, man reagerer og
handler. Ledelsen har innsett at offentlig sektor må være mye mer offensive med raske tilpasninger og moderniseringer i et arbeidsmarked med hard konkurranse om
kompetanse og høyt lønnspress. Direktoratet sammenlikner seg mer og mer med private firma, selv om man har monopol på en del tjenester. Den rådende tendensen er at
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direktorater kun skal bry seg med reguleringer og tilsyn som må være under offentlig
styring.
NVE-ord er marked, effektivitet, internasjonalisering og verdiskapning. NVE skal
være en markedsorientert og effektiv organisasjon med stor toleranse for omstrukturering av norsk økonomi under liberal tilpasning. NVE oppfatter sin rolle som en dynamisk understøtter for markedet. NVE drives med høy energi og under høyt tempo
hvor hele organisasjonen trimmes på å ha fokus på de prinsipielle spørsmålene i sakene. NVE er i noen få saker som innebærer politisk usikkerhet fratatt beslutningsmyndighet, men har fått større frihet i andre saker: konsesjonsbehandling, regulering og
tilsyn.
I tråd med verdiene frihet og mangfold, er det i stor grad opp til teamene for oppgaver
som dannes å utvikle strategier innenfor oppgaveløsningen. Alle innser at man er
avhengig av andre for å løse oppgavene godt, og arbeidet etter nettverksmodellen er
en opplagt strategi.

Økende
endringsvilje

Sikkerhetsnettet

Økende vektlegging av
økonomisk vekst

Figur 7. Vekststrengen gir et NVE med stor endringsvilje

NVE framstår i 2010 som en profesjonell aktør i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Eksterne undersøkelser viser at NVE har respekt til og med i den internasjonale
businesskulturen.
Organisasjon
NVE er slanket i forhold til i 2002. Oppgavene som styres fra NVE er faktisk blitt
mer omfattende, men en rekke oppgaver som tidligere var innenfor organisasjonen er
konkurranseutsatt. Eksempler er Hydrologisk avdeling som er omgjort til statsforetaket "NVEs Hydrologiske senter" som leverer forvaltningstjenester til NVE på oppdragsbasis. Ett annet eksempel er Museumsprosjektet som er organisert som en stif-
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telse. NVE Anlegg er omgjort til eget A/S og det er gjort prinsippvedtak om å selge
selskapet i perioden 2006-08.
I 20 IO består NVE av en stor forvaltningsdivisjon med en pool av 220 medarbeidere
som kontinuerlig flyter mellom ulike oppgaver. For å sikre stabilitet utpekes ansvarlige personer for åremålsperioder på 3 til 5 år for viktige og varige forvaltningsoppgaver. Dette er ca 25 svært attraktive stillinger med stort ansvar og frihet til å løse oppgavene og med svært høy lønn, men med strenge kvalitetskrav til leveranser. Det
legges vekt på at kjemien mellom personell stemmer ved inngåelse av åremålskontrakter for bestemte oppgaver.
Det finnes et par organisatoriske unntak: reguleringen av nettselskapene er plassert i
en egen enhet på IO personer hvor lederen er embedsmann med spesielle fullmakter
og med formell mulighet til å kommunisere direkte med statsråden. Klager på vedtak
fattet av organet rettes til en nordisk klagenemd. EU har lagt vekt på at reguleringsfunksj oner generelt skal ha en uavhengig rolle i forhold til departementene. En plassering i NVE er akseptabelt og nyttig pga nærheten til energifaglig kompetanse. Enheten samarbeider for øvrig tett med Konkurransetilsynet og Kredittilsynet
Den andre store divisjonen av NVE er en relativt stor enhet for stabs- og servicefunksjoner. Denne har ansvar for styring av foretak og stiftelser, samfunnskontakt og styringsdialogen med OED, regiontjenesten og kontoret i Brussel, internasjonalt utviklingssamarbeid, samarbeidsavtaler med konkurranseutsatte tjenester innen regnskap,
lønn, IT og organisasjonsutvikling.
Kvaliteten på leveransene sikres på ulike måter for ulike oppgaver. Men man har innsett at kvalitet først og fremst er produktet av faglig profesjonalitet og gode holdninger og i mindre grad av papirbasert kvalitetssikring. NVE utvikles videre som et flerfaglig direktorat. Samfunnsvitere og flere siviløkonomer blir nytt tilskudd til
kompetansestammen.
Fordi NVE ser at satsning på internasjonalt utviklingssamarbeid på sikt kan være et
finansieringsgrunnlag for driften av direktoratet ellers, og på grunn av fordelen ved å
tilby medarbeiderne interessante og varierte arbeidsoppgaver, gir dette en sterk vekst
i engasjementet fra NVEs side. Fordelen med de tjenestene NVE tilbyr er kombinasjonen av kunnskap om integrert vannressursforvaltning (både vann og energi) og
demokratisk institusjonsbygging.
Media

NVEs ansvar i samfunnskontakten er å levere saklig informasjon og fakta til allmennheten. For å gjøre dette på en god måte har NVE reorganisert bibliotektjenesten,
integrert den i GIS-miljøet. Mediahåndteringen skjer ved vassdrags- og energidirektøren og kun en pressetalsmann for hele NVE, men med et stort apparat back-stage for
publisering og formidling på internett.
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Konsekvenser
Vekststrengen gir på sikt sentralisering av befolkningen pga effektiviseringstiltak.
Selv om politikerne taler om delegering og desentralisering, viser det seg at effektive
løsninger er sentraliserte og store løsninger. Kommunene blir derfor større og skal
helst ha minimum 5000 innbyggere. Kommunene fjerner seg fra rollen som tjenesteytere, eksempelvis konkurranseutsettes eller privatiseres pleie- og omsorgstjenester.
Kommunen skal heller være en arena for politisk debatt og samfunnsutvikling enn
redskap for å håndtere enkeltpersoners opplevelse av svikt i helsetjenesten. Mange
kommuner fusjonerer sine tjenester som VA, energi og helse, pleie- og omsorg og
effektiviserer dem for å få rom til lokalpolitikk. De lokalpolitiske sakene handler mer
om å utvikle kultur, næringsutvikling og unngå rusmisbruk blant unge. Energi- og
vannressursforvaltning er interessant i den grad det berører lokalkulturen eller grunnlaget for næringsutvikling. Kraftkommunene står fremdeles samlet gjennom LVK,
men samarbeidet er svekket fordi LVK-kommunene har ulike prioriteringer.
Norge både eksporter og importer mer elektrisitet. Kraftkrevende ferroindustri er ikke
lønnsom med det høye kostnadsnivået i Norge (miljøkostnader og lønnskostnader) og
avvikles gradvis. Noe som gir konsekvenser i form av fraflytting for en rekke distrikter, særlig i Nord-Norge.
Tildelingsbrev NVE 2007
NVE er Norges vann- og energidirektorat med mål om å bidra i norsk verdiskapning basert på vann- og
energiressursene. NVE har stor frihet og stort ansvar i denne forvaltningen, som skal følge prinsippene lagt
i Hagen-regjeringens forvaltningspolitiske retningslinje "Direktorat og tilsyn - ansvar, oppgaver og konduite".
NVE har fått delegert myndighet fra OED i eget brev av 1.9.2006, og skal følge opp myndighetsrollen ut fra
de tre kjerneverdiene:
fokus

frihet

lønnsomhet

NVEs hovedoppgave er å være Norges regulator for vann- og energimarkedene. NVE er i tillegg statsrådens og departementenes faglige rådgiver innenfor den brede vannforvaltning og energiforvaltning. På
bakgrunn av erfaringer fra tidligere regjeringer presiseres det for ordens skyld at statsråden er ansvarlig for
NVEs virksomhet, og at etaten er underlagt politisk styring. Den politiske styringen omfatter dog ikke de
nærmere definerte reguleringsoppgavene, som er underlagt internasjonal politisk styring, jf tillegget til ESAavtalen.
Statsråden var meget tilfreds med utviklingen i NVE i 2006, og forventer en liknende utvikling i 2007. I takt
med forventet prisutviklingen på kraft de neste årene, forventes det økende inntekter til staten fra ny tildeling av gamle vannkraftkonsesjoner.
Innen vannforvaltning forventer statsråden at skal NVE prioritere arbeidet med økonomisk verdsetting av
ulike brukerinteresser i vassdragene. Regjeringens mål er en optimal utnyttelse av vannressursene for
næringslivet og samfunnet. Innen FoU skal NVE arbeide videre med å utvikle en modell for et vannmarked
for den utnyttbare andelen av vannressursene, hvor staten og eierne av vannressursene på den ene siden
yter tilbudet og hvor ulike brukerinteresser på den andre siden representerer etterspørselssiden. På den
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måten forventer Regjeringen at man innen 2015 kan få utnyttet vannressursene på en samfunnsøkonomisk
optimal måte innenfor en markedsmodell.
Som følge av Regjeringens og Stortingets prinsippvedtak om å ikke ha underlagt statsforetak i andre departementer enn i Næringsdepartementet, og Regjeringens prinsipielle holdning til forenkling av forvaltningen, skal NVE overta forvaltningen av energifondet ENOVA. Foretaksstyringen av ENOVA skal tillegges
NVE fra 1.1.2008. NVE kan foreslå endringer i statuttene for energifondet. Regjeringen forventer at fondet
utvikles på en måte hvor man ikke subsidierer kun enkelte energikilder og produksjonsformer, men bidrar til
å få realisert prosjekter med lavest mulige kostnader for å få faset inn ny energi i markedet eller en overgang til endret energibruk basert på samfunnsøkonomiske vurderinger.
NVEs regulering av monopolselskapene skal skje som inntektsrammeregulering etter de linjer som ble lagt
i 2003, både for el og gass. Det er et forbrukerpolitisk mål at forbrukerne skal kunne velge i et fritt og fungerende energimarked. NVE skal overvåke kraftmarkedet i samarbeid med konkurransemyndighetene nasjonalt og internasjonalt. Statsråden er positiv til NVEs satsning på regionkontor i Brussel, og støtter tiltaket.
Det øremerkes NOK 5 millioner for å utvikle kontoret. Midlene skal også benyttes til tiltak i forberedelsene
til en eventuell ny norsk EU-søknad.
NVE skal avgi årsmelding for 2007 for oppnådde resultater og kundetilfredshet ihht Statskonsults tilfredshetsbarometer for offentlige virksomheter. Rapporteringen av resultater skal omfatte utviklingen av arbeidsomfanget kvantitativt ved hhv forvaltningen av energilovgivningen og vannressurslovgivningen. NVE
skal rapportere om oppfølgingen av, resultater i og eventuelle rollekonflikter i forhold til underliggende
foretak og stiftelser. NVE skal orientere i årsrapporten om omfang og innhold av kontrakter med service- og
underleverandører samt toppledernes lønns- og arbeidsbetingelser.
Siv Jensen, statsråd
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Sikkerhetsnettet
I dette kapittelet skisseres scenariet Sikkerhetsnettet. Først gis informasjon om bakgrunnen for scenariet og strømningene i samfunnet fram mot 2010, dernest gis en
oversikt over drivkrefter innen vannressurs- og energiforvaltning. Til slutt er det utviklet et framtidsbilde av NVE i 2010 på bakgrunn av drivkreftene.

Innledning
Borgerne oppfatter samfunnet som mindre trygt enn tidligere, og eksperter står fram
og underbygger denne oppfatningen med fakta. Det er reelt at samfunnet er blitt mer
sårbart fordi de fleste prosesser og sammenhenger er mer avanserte og avhengige av
hverandre. Vi lever i risikosamfunnet! I en situasjon med økt usikkerhet i samfunnet
generelt inntreffer en tørke- og tørrårssituasjon med kald vinter med påfølgende sterk
økning av prisen på elektrisitet vinteren 2003. Politikere, media og opinion skifter i
2003 synet på en rekke samfunnsspørsmål og vektlegger behovet for sikkerhet i energiforsyningen og behovet for reduksjon av risiko for vannmangel og flom. Politikernes erfaring fra energimarkedet er at selskapene er ensidig opptatt av profitt, og at de
føler at det er svært vanskelig å få tak på globaliseringen. I EU ser vi i 2002 sterk
vektlegging av "Security of Supply" av Loyola de Palacio.
Velferd og rettferdig fordeling av godene står øverst på den politiske dagsorden, noe
som smitter over på FoU-miljøers, forvaltningsorganer og delvis private selskapers
mål og strategier. Det handler ikke bare om sikkerhet i teknisk infrastruktur som veg,
vann, el og tele, men sikkerhet i bred forstand. For å sikre samfunnet mot sårbarheten
synes ikke politikerne at markedsløsninger holder, de tar sterkere politisk styring over
utviklingen gjennom å kreve og integrere velferdskrav og sikkerhetskrav i lover, hos
offentlige organer og private firma og i alle former for ordninger i samfunnet. Politikernes ønske er å innhylle individet, grupper av mennesker og samfunnet som helhet,
i et nettverk av sikkerhets- og trygghetssystemer. Enkeltmennesket forventer at samfunnet skaper trygghet for dem, men gjør selv valg som øker uavhengigheten til samfunnet. Et eksempel er ønske om egne energiløsninger i boligen mest mulig uavhengig av samfunnets energiløsninger, selv om dette for samfunnet ikke er rasjonell bruk
av penger.
I risikosamfunnet er det viktig å opprettholde en desentralisert bosetting og en langsiktig industripolitikk og et robust næringsliv. Stortinget prioriterer en sterk distriktsog industripolitikk.
Scenariet bygger videre på at det registreres visse utslag på klimaet i Norge, slik at
politikere har argumenter for å si at klimaendringene er reelle. Enkelte kraftige flommer og uvanlig milde perioder om vinteren er slike utslag. 2003 utvikler seg til å bli et
relativt tørt år og kraftproduksjonen blir på kun 100 TWh i 2004. Klimautviklingen
oppfattes som normal av meteorologer og hydrologer, og kan ikke brukes som vitenskapelig dokumentasjon på klimaendring. Det er en økende frykt for både flom- og
tørkesituasjoner i befolkningen. I vannressursforvaltningen rettes søkelyset mer mot
sikkerhet i vassdragene og i vannforsyningen for husholdning, næringsmiddelindustri
og landbruk og bort fra artsmangfold og biologisk mangfold i vassdragene.
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For Norges internasjonal tilknytning og kontakt står landet fremdeles utenfor EU i
20 I 0, men det økende behovet for sikkerhet og trygghet har styrket ja-siden. I 20 I 0
ønsker 60% av velgerne medlemskap, og det er kun et tidsspørsmål før Stortinget
melder om nytt EU-valg. Sikkerhetsnettet inntar et nasjonalt perspektiv, men med
sterk satsning på bistandssamarbeid.

Drivkrefter innen vannressursforvaltning
Hovedmålet med forvaltningsplanene blir sikkerhet for velferd og næringsliv
EUs vanndirektiv setter krav om å etablere forvaltningsplaner for vannområder med
mål og tiltaksplaner. Politikerne kan i sterkere grad prioritere mellom flere hensyn
igjen. De siste årene er miljøhensynet prioritert foran andre hensyn. Sikkerhetsargumentene har stor gjennomslagskraft hos velgerne. Regjeringen peker ut sikkerhet i
vassdragene og trygghet i vannleveransene til befolkning og næringslivet som viktigste mål for forvaltningsplanene. Tolkningen av direktivet vil måtte preges av nasjonale
særtrekk, og politikerne prioriterer ned en av hovedintensjonene med direktivet
forbedring av tilstanden mot den opprinnelige og styrking av biologisk mangfold.
Den nasjonal politikken kan utøves på to måter. Enten ved å gi en overordnet rikspolitisk retningslinje som setter rammer for planene, eller ved å kreve at alle forvaltningsplaner forelegges Stortinget for behandling. Miljøvernministeren foreslo for
Stortinget at behandling av forvaltningsplanene burde skje i Stortinget. En Stortingsmelding om nasjonal vannforvaltningspolitikk skulle utarbeides i forkant.
Stortingsmeldingen kom i 2005 i god tid før de første forvaltningsplanene skulle forelegges Stortinget. Drøftingene i Energi- og miljøkomiteen viser at det helt uakseptabelt å redusere potensialet for vannkraftproduksjon og tilbakeføre vann til og med i
hardt regulerte elver ut fra sikkerhetspolitiske hensyn. Uttak av vann til landbruk,
fiskeoppdrett og energiproduksjon skal prioriteres, mens tilbakeføring av vann for
naturopplevelser og forbedring av biologisk mangfold ble nedprioritert. Villaks er en
brukerinteresse som møter stor diskusjon, fordi man på tvers av det politiske landskapet hadde spesielt prioritert dette hensynet i de politiske programmene på begynnelsen av 2000-tallet. Den nye politikken vil på sikt gå på bekostning av hensynet til
villaksen, fordi økt vannføring og inngrep i vassdragene til nytte for laksen ikke aksepteres. Et underliggende argument for å nedprioritere villaksen er at ny forskningsdokumentasjon viser at tilrettelegging og ivaretakelse av villaksinteressen går på bekostning av andre arter og at inngrep i laksevassdragene har negative konsekvenser
for naturopplevelse og estetikk. Fram mot 2009 kommer 12-13 vannforvaltningsplaner til behandling i Stortinget.
Flomsikring er verdiskapning
Justisdepartementet satt ned en kommisjon i 2003 for å vurdere konsekvensene av
eventuelle klimaendringer på forsikringsbransjen. Konklusjonene i rapporten ble ansett som så alvorlige at forsikringsselskapene økte prisene for reassuranse for na-
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turskader raskere enn inflasjonen. Framskrivninger og trendanalyser viste stor sannsynlighet for økt hyppighet av flommer og at høyere skadeutbetalinger er sannsynlig.
Et eksempel selskapene begrunnet premieøkningen med, var flommen i Mo i Rana og
Nordland i januar 2002. I følge NVEs hydrologiske avdeling fikk området nedbør
som tilsvarer 300-års gjentaksintervall. Nedbøren overskred alle prognoser modellene
og var nærmest utenkelig- det regnet opp til 1000 moh i januar! Avrenningen i området var på nivå for 200-års gjentaksintervall. Dette medførte store kostnadene knyttet
til evakuering og losji, avsperring av veger og næringsområder, tap av hus, bro, vegstrekninger og opparbeidet areal samt ett dambrudd.
Totalkostnadsberegninger ble innført av Arbeids- og administrasjonsdepartementet
for alle reformer fra 2003. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (OSB)
etablerte en kost/nytte-modell for totalkostnadsberegning for "akseptert" sikkerhetsnivå. Som et prøveprosjekt testet man ut hvordan modellen virket på flomrisiko (herunder tiltak mot flom og konsekvenser). Analysen viste, som internasjonale studier
hadde vist før, at kostnadene ved forebyggende tiltak var mindre enn flomskadene
over tid.
Siden beregninger viste at flommene ville bli større enn tidligere, mente mange at det
var behov for nye sikkerhetskonsepter for flomhindring. Et hovedmål for konseptet er
redusere flommens størrelse og virkning ved å utvide flomarealet ved %la flomskog
og sumpområder være en del av flomarealet. Konseptet førte til en reversering av
tidligere strategier, hvor styring av flommen gjennom bygging av flomvoller og forbygninger var målet. Ved bevisst arealdisponering og fleksibilitet ved gjennomføring,
ble det beregnet at konseptet gir over tid skal gi høyere trygghet for befolkning og
næringsliv. En annen positiv konsekvens var grunnlag for mer variert biologisk
mangfold i flomutsatte områder.
NVEs Flomsonekartprosjekt hadde ved utgangen av 2003 gjennomført deler av analysearbeidet for 120 av totalt 129 prioriterte delstrekninger, og det foreligger ferdige
kart for 112 av disse. Under vårflommen i Sør-Trøndelag 2003 viste kartene sin nytte,
ved at forebyggende tiltak kunne målrettes bedre enn dersom analysene og kartene
ikke hadde vært laget. I evalueringsrapporten etter flommen 2003 ble det påvist at
verdien av sparte utgifter og tap utgjorde 150 millioner kroner. Det oversteg ressursinnsatsen i hele Flomsonekartprosjektet.
NVE registrerer mot 2005 at flere og flere kommuner legger kartene til grunn for
arealplanleggingen i flomutsatte områder. Koordinering med dameiernes arbeid med
dambruddsbølgeberegninger skjer ved samarbeid om datainnsamling der det er aktuelt. Mindre arbeider gjenstår i Flomsonekartprosjektet som avsluttes tidlig 2004 - tre
måneder etter planlagt avslutning. En konsekvens av dette prosjektet og innføring av
det nye flomkonseptet, var at NVE Anlegg river enkelte forbygningsanlegg de hadde
bygget 20-30 år tidligere.
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Videre utbygging av det hydrologiske overvåkingssystemet
Av sikkerhetshensyn vil NVE å forbedre sin hydrologiske overvåkning på følgende
måte:
•

automatisering av det hydrologiske stasjonsnettet og et nett av sanntidsmålinger

•

bedre værmeldinger ved at DNMI utvikler et nasjonalt nett av værradarer

•

sanntids tilgang til viktige konsesjonærers hydrologiske overvåkning

Målet for den hydrologiske overvåkingen er blant annet et sanntids-målesystem for
hydrologisk avrenning, vannstand i vann og elver med skadepotensiale og flomforløp.
Av sikkerhetshensyn f'ar NVE utvidet tilgang til regulantenes og konsesjonærenes
interne snø-, nedbør- og avrenningsdata. Man kommer fram til at flere av målingene
som utføres løpende av Statkraft, BKK, NTE, E-Co og Skagerak skal være sanntidstilgjengelige for NVE. Opplysningene er ofte av hemmelig karakter og denne informasjonen er et konkurransefortrinn i kraftmarkedet, så data og informasjon fra disse
kan kun offentliggjøres i den grad det er interessant for allmennheten dersom "Varsel
om stor flom" skal gis.
Usikkerhet ved fylkeskommunens og fylkesmannens ansvar
Det politiske miljøet leter etter en god rolle for det regionale politiske forvaltningsnivået. Våren 2002 var både fylkesmannen og fylkeskommunen i flyt. Det ble avklart at
miljøvernet skulle ligge til fylkesmannen, mens regionale utviklingsoppgaver ble lagt
til fylkeskommunen. Imidlertid mente flere fylkespolitikerne at de politiske sakene da
ble så få og små at det ikke var behov for dem lengre. Oppi dette må staten i 2003
velge hvordan de skal organisere vannforvaltningen. Med den usikkerhet og beslutningsvegring som råder, velger departementene en trygg løsning på ett område av
"den nye vannforvaltningen": de beslutter å bygge videre på NVEs regiontjeneste
som den viktigste lokale/regionale utviklingspart for kommunene innen vannforvaltningen. Bakgrunnen for åta et valg på dette området, og ikke for hele vannforvaltningen, var press fra kommunene om å få fortgang i prosessene.
NVE tar sikte på å videreutvikle regiontjenesten til et kombinert tilsyns- og overvåkningsorgan på vannsektoren, som samtidig er rådgiver og pådriver for å utvikle gode
helhetlige forvaltningsplaner for vassdragene. Regiontjenesten blir en slags fylkesmann på vannforvaltningsområdet. I 2007 vil Statens forurensningstilsyn overføre
myndighet fra fylkesmann til NVEs regiontjenesten for forurensning i vann og vassdrag. Samtidig åpnes det for en diskusjon om den administrative tilhørigheten til
NVEs regiontjeneste.
NVE fører tilsyn med regulantene på en aktiv måte
NVE intensiverer sin oppfølging av konsesjonærene og regulantene. Selv om det har
kommet signaler om at NVE ikke skal ta initiativ til revisjoner av konsesjoner, prioriterer NVE revisjoner ut fra sin faglige innsikt og av sikkerhetsomsynet. Konsekvensene av reviderte konsesjoner er høyere krav til damsikkerhet, tilpasning til nytt flom-
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konsept, åpning for muligheter til å øke reguleringsmagasinene, krav om jevnere
vannføring i vassdragene for åta høyde for flommer og for å sikre biologisk mangfold.
I 2008 har NVE bygget opp en egen seksjon med 6-7 personer i Oslo med ansvar for
oppfølging og revisjon av konsesjoner, hvor regionkontorene har 2-3 ansatte hver
som kontinuerlig overvåker konsesjonærenes oppfølging.
Drikkevannsforsyning inkluderes i vannressursforvaltningen

Lokalt ekstremt været gir uventede utslag. Intens sterk nedbør på Indre Østlandet og
Romerike våren 2003 gir en flomsituasjon som gir problemer for kvaliteten på grunnvannet i drikkevannsforsyningen. Grunnvannsbrønnene var plassert på flomutsatte
steder. Til tross for at myndighetene har anbefalt grunnvann som sikker vannkilde
mot forurensning, ble det i flere kommuner på Romerike gitt påbud om koking av
vannet på grunn av bakteriologisk forurensning av grunnvannet.
Slike hendelser hvor sikkerheten til befolkningens liv og helse ble satt i fare, bidro til
at Arbeids- og administrasjonsdepartementet foreslo, i St.prp. til Stortinget om omstilling i staten i 2004, at Olje- og energidepartementet burde få ansvaret for all forvaltning knyttet til ivaretakelse og utnyttelse av vannressursene, fra øverste bekk til forbruker. Dette ble underbygget av at sikkerhetshensyn ble best ivaretatt dersom samme
departement hadde ansvar for hele verdikjeden i en samfunnssektor. Tidligere hadde
man argumentert på samme måte for drikkevannsforvaltningen i forhold til næringsmiddelindustrien og landbruket - at forvaltning og tilsyn burde tilhøre næringsmiddelsiden. Dette ble sett på som sammenblanding av roller i 2004. Innen drikkevannsforvaltningen rådet et ansvarskaos, noe Statens næringsmiddeltilsyn hadde påpekt
over en årrekke. Mest alvorlig var at forvaltningen ikke maktet å koordinere ulike
deler av reguleringen av bransjen (sikkerhetsmessige, helsefaglige, næringsinteresser
og den økonomiske siden for selskapene).
NVE fikk fra 2006 tillagt ansvar for all drikkevannsforvaltning, fra sikkerhet i nedbørfelt til regulering av inntektsrammer for vannverkene. Det ble startet opp en lovrevisjon av vannressursloven med sikte på å inkludere drikkevannsforsyning i loven.
Reguleringen av sektoren i Norge var gammeldags og bidro ikke til en kostnadsmessig og sikker utvikling av bransjen. Det ble hentet erfaringer fra reguleringen av elektrisitets-nettselskapene (inntektsrammeregulering) for å bygge opp en mer tidsmessig
regulering av sektoren med incentiver til effektivisering, kvalitetsforbedring og restrukturering i bransjen.
Ny lov om samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fikk en rolle på sikkerhetsområdet
tilsvarende Riksrevisjonen på det forvaltningsøkonomiske området fra 2004, selv om
de ikke ble underlagt Stortinget. OSB fikk utvidede fullmakter til å føre tilsyn med
ethvert myndighetsorgan og tjenesteleverandør som er omfattet av den nye loven
"Lov om samfunnssikkerhet og beredskap" som ble vedtatt i Stortinget våren 2004.

60

DSB fikk delegert myndighet fra Justisdepartementet til å føre tilsyn med loven. Man
aksepterte at de som har ansvar for en sektor i fredstid skal ha ansvar i krise og krigstid. Som følge av sin nye rolle som tilsynsorgan, finansieringskilde for FoU innen
samfunnssikkerhet og rolle som pådriver for sikkerhet i samfunnet, opprettet DSB en
ny sikkerhetspris. For sin lange og solide innsats innen flomforbygging og beredskap
og evne til omstilling ettersom ny kunnskap etableres, oppnådde NVE Anlegg denne
prisen i 2005, noe som var en fjær i hatten for NVE samlet.
Internasjonalt utviklingssamarbeid styrkes

Aktiviteten innen bistandsarbeid ble i 2003 mye høyere enn planlagt. Årsaken var
større gjennomslag i utviklingssamarbeidet som følge av samarbeidsavtalen med andre vannmiljøer i Norge. Den samlete strategi for Norge for internasjonal forvaltningsbistand for UD/NORAD og NVEs institusjonaliserte samarbeid med NIVA, Direktoratet for naturforvaltning og Universitetet i Oslo innen vann, og med Sintef Energiforskning innen energi, viser resultater.
Ett nytt perspektiv på NVEs bistandsarbeid er sikkerhetsperspektivet. NORAD orienterte seg mot sikkerhet som eget profesjonsområde fra 2005. NVE har stor kompetanse på sikkerhet, og sikkerhetsforvaltning blir et nytt satsningsområde ved siden av
vann- og energiforvaltning. Det internasjonale arbeidet er regulert gjennom en samarbeidsavtale mellom NVE og NORAD. Avtalen regulerer vår aktivitet som rådgiver
overfor NORAD. I tillegg hjemler den NVEs oppgaver knyttet til institusjonsavtaler i
U-land. Avtalen forutsetter at NVE skal ha dekket sine kostnader ved virksomhet som
faller innenfor avtalen.
NVEs arbeid gjennom institusjonsavtalene omfattet i 2003 totalt 15 årsverk. Ca. 3 av
disse årsverkene ble utført av langtidsrådgivere som er plassert i var samarbeidsinstitusjon. I 2005 har NVE 13 slike samarbeidsavtaler, bl.a. med Afghanistan, Namibia,
Bosnia, Etiopia, Mosambik, Uganda og Angola.
I Afghanistan er det spesielt Norges erfaringer med tørkesituasjoner om vinteren som
kommer til nytte innenfor institusjonssamarbeidet med Afghanistan Ministry for Infrastructure, Water and Energy. Afghanistan har et skrikende behov for integrert
vannressursforvaltning, hvor kraftproduksjon, irrigasjon til landbruk og drikkevannsforsyning er viktigst. Afghanistan blir et hovedsamarbeidsland for Norge. For kunnskapsrike medarbeidere i NVE blir dette et meget populært prosjekt og arbeidssted i
tiden fra 2005-2010. A vtalene med landene er i hovedsak rettet mot utvikling av forvaltningsapparatet knyttet til landenes energi- og vannressurser. Utarbeidelse av hensiktsmessig lovverk og administrativ oppbygging av relevante institusjoner i mottakerlandene står sentralt. Dette omfatter også utvikling av retningslinjer og rutiner og
trening i å anvende disse. Trening og opplæring er sentrale elementer i mange av
samarbeidsforholdene. Noen av institusjonsavtalene omfatter også spissfaglig input
innenfor begrensede områder.
NVEs internasjonale utviklingssamarbeid ble evaluert i sin fulle bredde av NORAD i
2004, og evalueringen viste kvaliteten på vår bistand er som forventet av samarbeids-
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partnerne, men at samarbeidet på tvers av norske institusjoner som grunnlag for gode
tjenester utad fremdeles kan utvikles.
Tid og hendelser

Tabellen under gir en oversikt over en del hendelser som inntreffer i perioden for
vannressursforvaltningen i Sikkerhetsnettet.
2003

Justisdepartementet nedsetter kommisjon for å vurdere konsekvensene av klimaendringer for forsikringsbransjen.
Flom i Sør-Trøndelag hvor bruken av flomsonekart viser nytte og lønnsomhet.

2004

NVEs flomsonekartprosjekt
ferdig.

Ny

lov
omsamfunnssikkerhet ogbredskap vedtas.

Evalueringav NVEs bistandsarbeidgjennomfores.Godt resultat for NVE.
Regiontjnesten far flereoppgaver og blir viktigerefor NVE.
2005

Stortingsmelding om nasjonal vannforvaltningspolitikk legges fram. Endring i politiske styringssignaler rar
betydning for NVEs forvaltning.

NVE Anlegg får DSBs sikkerhetspris.
Afghanistan nytt samarbeidsland for NVE

2006

Utbygging av det hydrologiske stasjonsnettet.

Drikkvann
inni vannressursforvaltningen.
Nytt
arbeidsomr&de
med helt ny (okonomisk)rulering
av

sektoren.
2007

Statens forurensingstilsyn ønsker å overføre myndighet til NVEs regiontjeneste.

2008-

kt tilsyn
med
regulantene og ny tilsynsorganisering

10

etablert.
Det&pnesforstore reguleringsmagasiner
av sikkerhetshensyn.

i NVE sentralt med styrking av

Drivkrefter innen energiforvaltning
Prisen på el blir uakseptabel høy

Overraskende nok er det en tørkesituasjon på sommeren/høsten 2003 som gir en kritisk effektsituasjon i Norge vinteren 2004. Fyllingsgraden i magasinene er normal
midt på sommeren til tross for høye temperaturer og lite nedbør. Den tradisjonelle
sterke økningen i magasinfyllingsgraden fra august/september skjer ikke. I strid med
alle prognoser blir høsten svært tørr, og på Indre Østlandet er grunnvannsnivået aldri
målt lavere i oktober. Økningen i magasinfyllingsgraden er urovekkende svak. Markedet våkner ganske sent for denne situasjonen på grunn av høy produksjon ved varmekraftverkene i Danmark og kjernekraftverkene i Sverige. Med økende pris øker
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også den politiske interessen for kraftprisen. I desember slås alle prisrekorder: over to
uker ligger spot-prisen i gjennomsnitt på over 500 kr pr MWh i Norden. Produsentene
melder om tre ganger så høy el-pris for forbruker i Norge enn forrige vinter. Det registreres rekord i import til Norge fra Danmark. Politikerne krever at Statnett
iverksetter sine avtaler med industrien om effektreserve i "anstrengte" perioder
(avtaler i effektreservemarkedet). Politikerne er svært opptatt av elektrisitetsprisen
hos kundene. Men EBL påpeker på prinsipielt grunnlag at situasjonen ikke er en
"anstrengt" effektkrise, men en situasjon hvor det er energiunderskudd. Derfor
anbefaler PIL sine medlemsbedrifter kun å iverksette avtalene på kommersiell basis.
Det politikerne ikke regnet med var konsekvensene for arbeidsplassene i
kraftkrevende industri. På kommersielt grunnlag solgte Elkem og Norsk Hydro
elektrisiteten på det åpne markedet heller enn å produsere aluminium og ferrosilisium. Industriproduksjonen ble lagt ned i to måneder og 750 arbeidere ble
permittert. Dette førte til sterke reaksjoner fra LO. Politikerne ble skviset fra begge
sider: forbrukerene som krever billigere elektrisitet og LO som krever sikre
arbeidsplasser.
Løsnmgen for politikerne er å trekke seg tilbake fra å instruere Statnett og samtidig gi
sterke positive tverrpolitiske signaler om ny utbygging av kraftproduksjon i Norge.
Konvensjonelle gasskraftverk skal sikre kraftforsyningen framover. Politikerne var
fremdeles usikre på hvorvidt det ville være smart å redusere elavgiftene, fordi teorien
tilsier at etterspørselen stiger dersom prisen går ned. Politikerne forsøkte derfor å
holde avgiftsspørsmålet borte fra debatten.
Politikerne lærte gjennom kraftkrisa at det er imperfeksjoner i energimarkedet som
krever en overordnet energipolitikk. Det ser blant annet ut til at det markedet gir en
permanent situasjon med "underskudd" på energi, dvs høy vekst i etterspørselen og
lavere vekst i tilbudet, med sosialt uakseptable priser. Mange mente at en utvikling
mot oligopoler eller monopoler i kraftleveransene kunne forbedre leveringssikkerheten. Andre mente kabler til utlandet var løsningen. Til slutt lærte politikerne at myndighetene ikke må regulere bestanddeler av energimarkedet enkeltvis, men se hele
energiforvaltningen som en enhet i utformingen av reguleringer, økonomiske og andre virkemidler.
Gasskraft sikrer kraftforsyningen på mellomlag sikt

NVE hadde forutsett en kraftkrise tidlig på høsten 2003, og gikk i dialog med Naturkraft som hadde konsesjon til å bygge gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø. NVE
forutså at politikerne ville ende opp i en situasjon hvor de ble tvunget til å akseptere
konvensjonelle kraftverk, dersom de ikke ønsket storstilt vannkraftutbygging igjen.
Forskningen pa CO-frie gasskraftverk hadde inntil sommeren 2003 ikke gitt positive
resultater.
Stille og rolig forberedte derfor Naturkraft seg på å starte utbygging av verket på
Kollsnes januar 2004 med 400 MW effekt og 3 TWh produksjon på kommersiell
basis og risiko. I dette området hadde nettet god kapasitet for å transportere kraft ut av
området og tiden med flaskehalser ville også reduseres. Alle avtaler var inngått og
oppstart godt forberedt da politikerne kom til konklusjonen om at gasskraftverk kan
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aksepteres som en "akutt krisesløsning". Selv om prisene på el ble høye hele vinteren
2004, følte forbrukerne at politikernes løsning mht gasskraftverket var en redning på
lang sikt. Et gasskraftverk kan bygges på 9 måneder, og Naturkraft garanterte at ett
verk skulle være klart til prøvekjøring allerede i oktober. Gasskraftverket vill i så fall
kunne bidra til å redusere ny krise i tilfelle enda ett tørrår. NVE var påpasselige med å
presisere at Norge var en del av et nordisk energimarked, og prisene ikke nødvendigvis ville falle drastisk som følge av utbyggingen. Derimot vil de nye gasskraftverkene
være et positivt bidrag til den nasjonale kraftbalansen og kraftbalansen i Bergensområdet. De nye gasskraftverkene vil medvirke til kortsiktig gevinst på pris. NVE påpeker også i debatten at gasskraftverkene kan innebære et miljøproblem på sikt.
Et spørsmålet som ble reist i den politiske debatten var lokaliseringen av gasskraftverkene. Noen hevdet av det samfunnsøkonomisk beste vill være en lokalisering av
gasskraftverkene på Østlandet. Steder hvor man kan ta i bruk spillvarmen var ideelle
(eksempelvis ved Borregård i Østfold eller på Fornebu i Oslo). Det ble også argumentert med tap av kraft ved overføring fra Vestlandet til Østlandet. Dette kunne også
bidra til åra realisert visjonene om direkte bruk av naturgass på Østlandet ved rør fra
Karmøy til Polen med avgrening til Grenland og Østfold. NVE deltok aktivt i debatten, og hevdet at framtidig plassering av gasskraftverk burde være på Østlandet, men
presiserte at lokaliseringen av de første gasskraftverkene var bestemt i konsesjonene.
I 2006 startes byggingen av gasskraftverk i Midt-Norge (Skogn) på 6 TWh og 800
MW. Problemene i tørråren 2004 var såpass store i Trøndelag at lokalpolitikerne arbeidet intenst for bygging av gasskraftverket. Fram mot 2010 diskuteres det om ikke
det også bør bygges et gasskraftverk på Tjelbergodden med årlig produksjon på 3
TWh og kapasitet på 400 MW.
Økende elpris og
press på effekt
Utkoblingsavtaler og
forbruksreduksjon
Gasskraftverk

I

l

Tørrår

2005

Nye kabler til utlandet
2vk innføres

t

Forbruksvekst

2010

Figur 8. / Sikkerhetsnettet oppstår krisesituasjon rundt 2004
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Kraft- og energisystemet er et fellesgode
I EU arbeides det intenst for at EU-området skal ha en trygg energitilgang med minst
mulig avhengighet til andre. I en "Security og supply" -rapport fra 2004 over
energibalansen i EU/EØS-land, viser det seg at Norge kommer ut med størst
underskudd av alle i et normalår og med størst variasjon i produksjonskapasitet. EU
vil selv være i balanse og bruker et nydannet infrastrukturfond til å sikre investeringer
i overføringsnettet.

I 2006 kommer utkast til et EU-direktiv om krav til regional energibalanse. Overraskende for mange norske politikere, har Norge fremdeles underskudd på kraftbalansen.
For å møte etterspørselen fram mot 2020 er resepten som foreslås for Norge er gradvis utbygging av vindressursene, at nye gasskraftverk bør vurderes, at man tar i bruk
bio-potensialet i større grad samt at vannressursene utnyttes bedre. Det er enighet i
EU om at man ikke kan gå bort fra modellen med et felles energimarked. Men det er
tunge politiske krefter, særlig i Frankrike, som ønsker å innføre ekstra sikkerhetsnett
under markedet, for å forhindre kollaps og for åta hensyn til miljøet. I EU ble investeringer i det europeiske sentralnettet finansiert over en ekstratariff på kraftoverføring
(1 Euro/MWh). Fondet som ble bygget opp fra 2005 var stort, og et slagkraftige virkemiddelet for å utvikle kraftmarkedet videre i EU. Kraftkrisa førte til at Norge hektet
seg på et EU-fondet for investeringer i overføringsledninger mellom land i EU. Gjennom EU-ordningen ble det oppstart på arbeidet med kabel mellom og Nederland og
Norge (800 MW) fra 2007.
På ulike måter får nasjonale myndigheter kontroll over eierne av sentralnettet i Europa, slik som Statnett eies av staten i Norge. EU ser på det europeiske sentralnettet som
et fellesgode og nærmest som en sosial infrastruktur for å skape like muligheter for
alle. For å sikre mest mulig like tariffer/overføringspriser i Norge fikk staten ved
Statnett en svært sentral rolle i utviklingen av sentralnettet og delvis eierskap til regionalnettet i Norge. Jo mer av nettanleggene som løftes opp til Statnetts eierskap, dess
mer ble tariffene utjevnet for de lokale nettselskapene og abonnentene. Hensikten bak
denne strategien er at staten bruker dette som et virkemiddel i distrikts- og velferdspolitikken.
Man aksepterer at kraftmarkedet ble utviklet og er levedyktig, men evalueringer ut fra
sikkerhetskriterier viser at energimarkedet i 1990-årene var svært skjørt: det kunne
fort gått galt. Politikerne vil på bakgrunn av erfaringene fra 2003-05 derfor styrke
markedet gjennom ulike typer stimulanser, f.eks ekstra betaling for kapasitetsutbygging (effekt) hvor produsentene får betalt for både energipris (Pool Purchase Price
PPP) og for kapasitserstatning (Capacity Price CP). Av sikkerhetsårsaker ber Olje- og
energidepartementet i 2005 NVE om å utrede innføring av et krav til systemansvarlige om å bestemme et minste krav til kapasitet i kraftsystemet, noe som igjen vil få
konsekvenser for produsentene mht krav om utbygging av kapasitet. NVE påpeker at
ulempene ved dette systemet er store og vil sette kraftmarkedet i fare.
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Tverrdepartemental energihandlingsplan initieres i 2005
I Norge har energipolitikken vært inndelt etter sektorene: samferdselssektoren har hatt
ansvar for energibruken i sin sektor, fiskeri innen sin sektor etc. i tillegg har Miljøverndepartementet et stort engasjement innen energi. I Sverige har man derimot hatt
en samlet energipolitikk på tvers av samfunnssektorene. EU har man samlet energi og
transport i samme direktorat.
Det skjer et økende nordisk samarbeide innen energimarkedet. Kraftsystemet fungerer
som et felles marked med stor grad av harmonisering i regulering og sikkerhetsstyring
av markedet. For å sikre en politisk forankring av utviklingen, blir Nordisk råd et sted
hvor politikerne diskuterer energipolitikk. Siden Finland "påtok" seg ansvar for å
sikre ny kapasitet i Norden ved å bygge et nytt kjernekraftverk i 2004, ønsker de at
andre nå skal ta ansvar for ny produksjon, og særlig Norge med sine unike muligheter. For å samle nasjonale, nordiske og europeiske "tråder", ønsker Stortinget at OED
utarbeider et policy-dokument for en samlet energipolitikk i 2005. Målet er trygg
energiforsyning og miljøvennlig bruk av energi i alle samfunnssektorer. Noen politikere mente at en "trygg energiforsyning" var igjen var synonymt med nasjonal kraftbalanse. Det var i utgangspunktet enighet om at en mer robust energiforsyning bør
være mer diversifisert enn i 2005.
Flere og flere forskere ser for seg en gradvis overgang til at hydrogen blir tatt i bruk
som drivstoff i transportsektoren i 2005. Forsøk på Island og i enkelte norske byer
med hydrogenbusser er vellykkede, og Norsk Hydros prosjekt på Utsira med hydrogenproduksjon med vindkraft viser gode tekniske og kommersielle muligheter. Politikerne ønsker at scenariene i energihandlingsplanen skal inneholde en utredning om
mulighetene for hydrogen i transportsektoren, særlig fordi noen ser muligheter for %
produsere hydrogen ved gasskraftverkene i lavlastperioder. I Finland mener man at
kjernekraftverkene kan benyttes til hydrogenproduksjon i perioder med lavt forbruk.
0, 1 øre/kWh til sikkerhetsinvesteringer i nettet
Det påvises en del større havarier i transformatorer, overledning og brudd på ledningsstolper i perioden 2002-2003. Det oppstår en politisk debatt om organisering av
sikkerhetsarbeidet i kraftsektoren som følge av spørsmål fra SV i spørretimen i Stortinget våren 2003: "De seneste årenes økende hyppighet av avbrudd i elektrisitetsforsyningen og som oppfølging av BAS3 har vist et beregnet investeringsbehov på 750
millioner kr over 10 år. Hva vil statsråden gjøre med dette, og kan statsråden bekrefte at et påslag på nettariflen på 0,1 øre pr kWh i perioden 2004-2009 vil komme i
Statsbudsjettet for neste år?
Statsråden svarer bekreftende på spørsmålet, men vil komme tilbake til den konkrete
utformingen av tiltaket i budsjettproposisjonen for 2004. Spørsmålet statsråden reiser
er om ikke øremerking av midler slår beina under systemet med inntektsrammefinansiering og stor grad av frihet for nettselskapene til å velge de riktigste investeringer.
Men som statsråden sier: "Sikkerheten kommer forst'. Statsrden åpner også for muligheten for å koble seg til EUs planer om et infrastrukturfond, slik at rammene for
utviklingen av markedet blir like i Norge og EU. EUs energikommisjon legger stor
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vekt på Security of Supply under Loyola de Palacios ledelse. I første omgang vil
Norge opprette et eget fond, noe man kommer tilbake til i budsjettproposisjonen.
I 2008 rar NVE i oppgave å forvalte fondet, koordinere Norges innsats mot EUs mot
deres infrastrukturfomd og behandle søknader om investeringsstøtte koordinert med
reguleringen av nettselskapene.

Beredskap basert på just-in-time holder ikke
BAS 3-prosjektet paviste at energisystemet er sårbart. I oppfølgingen avdekkes det at
store deler av bransjen har basert FDV på RCM-metoden (tilstandsbasert vedlikehold). Driften koordineres internasjonalt og baseres i større og større grad på just-intime leveranser. Det avdekkes risikopunkter i leveransekjeden, og myndighetene mener beredskapskonseptet er for usikkert. NVE krever en ny gjennomgang av beredskapen hos Statnett og andre store regionalnettselskaper og store kraftprodusenter for
å forebygge svikt i leveransekjedene. NVE krever bedre avtaler med leverandører,
større lagre av og lettere tilgang til vitale komponenter, strengere overvåkning av
lagrene og krever godkjent kompetanse for drift og vedlikehold i krisesituasjoner.

2vk innføres
NVE er med på et prøveprosjekt med Energibedriftenes landsforening og 3 store nettselskaper hvor hensikten er å vurdere hvilken effekt toveiskommunikasjon har på
sluttbrukernes forbruksmønster og effektbalansen gjennom vinterhalvåret. Prosjektet
startet i 2002 med tre store nettselskaper og ble en kjempesuksess allerede i 2004.
Fra abonnentene vil det være mulig for nettselskapet a fjernavlese måleverdier, det vil
også bli registrert timeverdier og det vil være mulig med både lokal og sentral laststyring. Lokal laststyring betyr at abonnentene selv kan programmere av/på-styring av
forskjellige kurser/apparater i eget hus. Det vil også være mulig å programmere styringen av forbruket ut fra kraftpriser eller tidsvariable overføringstariffer. Abonnenten
kan også styre forbruket ut fra øyeblikksforbruket, for eksempel ved at en "maksimalvokter" kobler ut belastninger hvis forbruket overstiger et definert nivå.
Sentral laststyring betyr at styresignalene kommer fra en annen aktør enn abonnenten.
Eksempler på en slik aktør kan være nettselskap, kraftleverandør eller en leverandør
av Enøk-tjenester. Dette kan for eksempel omfatte telefonoppringing med manuell
eller automatisk utkobling hos abonnenten eller styring av last ved hjelp av toveiskommunikasjon hvor en sentral aktør kobler ut last direkte. I 2004 ble det innført en
incentiv-ordning for installasjon av teknologien til nettmonopolene. Samfunnsøkonomiske analyser beviste at dette totalt sett gav økonomiske fordeler forutsatt en
framtidig gitt prissetting på effekt. I dag er effekt gratis.
Ut fra dette ble det lovfestet at alle nettselskaper skal etablere 2vk med alle kunder,
bortsett fra de som selv aktivt ikke ønsker det. I 2010 kan husfar og husmor igjen lese
av kontinuerlig forbruk og tilhørende kostnad (pris/kWh) pr døgn på 2vk-måleren på
kjøkkenet, nesten slik det var i 1970. Prisen på kraft og effekt skal endelig komme
hjem til forbruker! Nettselskapene skal tilby abonnentene tidsvariable nettariffer samt
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legge til rette for at alle kraftleverandører skal kunne tilby tidsvariable kraftpriser.
Potensialet er en reduksjon i effekt på 4-5000 MW i alminnelig forsyning inkl. husholdningene og 1800 MW for industrien. Det er faglig enighet om at det er fornuftig
med sluttbrukertiltak og forbedret forsyningssikkerhet i forhold til utbygging av ny
kapasitet, men mange stiller seg kritisk til samfunnsøkonomien i det likevel. Innføringen av konseptet gav betydelige teknologiske og modellmessige utfordringer for
balanseansvarlig Statnett.

Ingen enkel løsning på kompetansekrisen i kraftbransjen
Rekrutteringen til energibransjen er vanskelig. Ungdommen ønsker heller å arbeide
med media, kommunikasjon, kunst og kultur. Ved NTNU velger svært få studenter
fag innen elkraft og vassbygging. Flere ingeniørhøgskoler må legge ned elektrolinjene
pga manglende søkere. De gamle yrkesskolene får ikke lærere som vil arbeide under
det teoretiske regimet skapt av Gudmund Hemes på 1990-tallet. Teknologifag og
offentlig forvaltning er taperne blant arbeidsgiverne.
Selv om bransjen gir god lønnsomhet, gir det traurige imaget kompetansekrise på alle
nivåer i bransjen: innen FoU-institusjoner, energiselskaper, energiforvaltning etc.
Hvem har ansvar for å endre på dette? En utredning gjennomført av tidsskriftet Energi
konkluderer med at den eneste måten å løse krisen på er ved å øke belønningene i
bransjen. NVE har også store rekrutteringsproblemer innen flere av sine områder.

Energikonsesjoner blir gitt for 10 år
NVE har konsesjonsbehandlet saker om energiproduksjon raskt og effektivt. For å ha
et trygt energimarked er det en forutsetning at det ligger konsesjonerte anlegg klare
for realisering dersom kraftprisen blir akseptabel. Olje- og energidepartements erfaringer med problemene rundt forlengning av konsesjonene for gasskraftverkene i
2002, bidro til en minireform. NVE foreslo at konsesjonene skulle gjelde for IO år.
Ut fra sikkerhetshensyn fikk NVE mulighet for å øke konsesjonstiden for konsesjonær fra 5 til IO år. Endringen ble akseptert ut fra at miljøvurderingen i konsesjonsbehandlingen i enkeltsakene ikke ville endres stort i løpet av en I 0-års-periode. Både
politikere og energimarkedet synes dette var et godt grep fra NVEs side. Det bør være
så få hindringer som mulig for å innfase ny kapasitet i energisystemet.

Energipolitikk for sosial utjevning?
Spørsmål om hvorvidt energipolitikken skal brukes til sosial utjevning eller ikke kom
opp til politisk debatt i 2002. Ny-fattigdom ble i 2002 et satsningsområde for regjeringskollegiet og for opposisjonen.
EUs kommunikasjonspapir for "tjenester av generell interesse" påpeker at eldirektivet
også har til hensikt å skal beskytte sårbare borgere mot å bli frakoplet kraftnettet, ved
siden av å garantere leveringssikkerhet og rimelige priser for nettleie. I liberaliserte
markeder må det være juridiske ordninger (konsesjoner, forskrifter, el) som ivaretar
minimumsnivået for forbrukernes rettigheter. SV mener at EU indirekte forbyr norske
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nettselskaper å koble husholdninger med betalingsproblemer fra nettet. Energiloven
forbyr ikke frakobling fra elektrisitetsnettet. Frakobling av husstander skjer i Norge i
dag. Økningen i inkassokrav fra energibransjen er økende utover i 2004. Utviklingen
de siste årene viser at en årsak til økningen av antall klienter ved sosialkontorene er
økte energiutgifter.
SV reiser spørsmålet i Stortinget om energipolitikken ikke bør være et redskap for
sosial utjevning mellom folk. Argumentene er mange og det er lett å finne eksempler
på "urettferdighet" i prissetting: hvorfor skal Røkje med forbruk på 120 000 kWh på
hytta betale samme fastledd på nettariffen som Olga med hytteforbruk på 5000 kWh?
Hvorfor skal det være lik pris på livsnødvendig elektrisitet til oppvarming (inne!) og
til oppvarming av biloppkjørselen foran huset? Det foreslås i prinsippet økende detaljregulering med differensierte elektrisitetspriser. De ønsker at olje- og energiministeren skal utrede:
•

et nytt system for utjevning av energipris (kraftpris+nettleie+avgifter) hvor målet
er "større rettferdighet" (mindre belastning for de fattige og basert på betalingsevne).

•

nye kvalitetskrav til leveringssikkerhet, og en videreutvikling av KILE-ordningen
som et virkemiddel for økt sikkerhet i kraftforsyningen.

•

risiko for uheldig strukturutvikling mot muligheter for markedsmakt. Bakgrunnen
er at store og uoversiktlige og samtidig spesialiserte selskaper øker "samfunnsrisikoen".

Etter politisk debatt i Stortinget våren 2004, konkluderes det med at ulempene er større enn fordelene ved å bruke energipolitikken som verktøy for sosial utjevning.
Fordelene ville ha vært en relativ større kostnader på storforbrukere av elektrisitet og
energi enn for de fattige. Ulempene ville ha vært en utvikling av energisystemet som
ikke var samfunnsøkonomisk effektiv eller faglig rasjonell. I debatten påpekes at
energimyndighetene må ta med sosialmyndighetene på råd når man ser at ordninger
kan ha negative konsekvenser for utsatte grupper i samfunnet, slik at kraftselskaper
og sosialkontorer i fellesskap løser betalingsproblemene som oppstår med minst mulig tap for noen parter. Som posisjonering til valget høsten 2005 sier statsråden at
energilovens forskrifter skal endres slik at frakobling av energiforsyning til husholdninger ikke blir lovlig.
Regulering av Statnett som markedsstøtte i kraftmarkedet

NVE ser på Statnetts rolle som viktig for en sikker kraftforsyning: effektstyring, effektmarked, tariffering og overføringsmuligheter til utlandet. NVE er opptatt av å
skille rollene systemansvarlig og netteier. Rollen som systemansvarlig styres gjennom
ny forskrift gitt av NVE, mens rollen som netteier styres gjennom konsesjon og økonomisk regulering.
For å oppnå en tilfredsstillende sikkerhet i kraftforsyningen og en god utvikling av
kraftmarkedet er utbygging av sentralnettet viktig. BAS3 ga grunnlag for aksjoner. I
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samarbeid med NVE og Konkurransetilsynet gjennomfører Statnett en "Security of
supply and Security of market" -analyse våren 2003. Analysen tar sikte på å avdekke
risiko både for leveringssvikt og for kritiske markedsforhold. Undersøkelsen peker på
svakheter både i sentralnettet og i forholdet mellom sentralnettet og regionalnettet,
visse flaskehalser, samt på behovet for forebyggende tiltak og for en prosedyre for
markedsaksjoner for effekt- og energisituasjoner hvor kraftsystemet settes under fysisk press - men også under politisk press p.g.a. høy pris.
Det er ikke kraftprodusentenes oppgave å sikre utvidelse av markedet og transportkapasitet i markedet. Denne oppgaven tilligger myndighetene. Statnetts inntektsramme
ble økt tilsvarende investeringsutgiftene under forutsetning av rendyrking av Statnett
som sentralnettselskap i 2004. NVE vurderte dette som et rimelig tiltak for å sikre et
effektivt kraftmarked og en trygg kraftsituasjon i Norge. For å forhindre utøvelse av
markedsmakt i områder med underskudd på produksjonskapasitet, fikk Statnett mulighet til å kjøpe opp regionalnett og fjerne flaskehalser. I tillegg økte det verdien på
Statkraft. "Problemet" er at det ikke er lønnsomhet i noen nettinvesteringer. Av sikkerhetsårsaker vil man likevel bygge ut nettet. Derfor er offentlig/statlig subsidiering
av investeringene nødvendig. Det er flere måter å gjøre det på. En måte er ved direkte
bevilgning over statsbudsjettet vedtatt av Stortinget eller over inntektsrammereguleringen av Statnett fra NVEs side. En slik spesiell regulering kan gi økte og reduserte
inntektsrammer i takt med politisk besluttede investeringer.
Aktuelle tiltak som besluttes gjennomført i perioden 2004-2010 er:
•

konkrete investeringer i forsterkninger i sentralnettet (Midt-Norge)

•

investeringer i nye transformatorstasjoner og spenningsoppgraderinger fra 300 kV
til 420 kV

•

ny "markedsprosedyre" for samhandling mellom NVE, Statnett og NordPool for
håndtering av stramme effekt- og energisituasjoner utvikles

•

investeringer i overføringsnett ut fra steder med kraftkrevende industri, som kan
overføres i effekt- og kraftkriser dersom industriproduksjonen fases ut på kommersielt og tvangsmessig grunnlag. Stort sett linjer øst-vest i Sør-Norge.

•

nettinvesteringer fra gasskraftverkene som bygges

•

realisering av støttepakke for realisering av en planlagt NorNed i samarbeid med
EU og en eventuell ny kabel til Danmark for utveksling av vindkraft fra Danmark
og vannkraft fra Norge.

Undersøkelsen tok også opp enkelte deler av den økonomiske reguleringen av de
regionale og lokale selskapene. Den konkluderte med at myndighetene måtte sørge
for at nettmonopolene ble garantert en minste inntekt for å unngå risikoaversjon og
bidra til nye investeringer i det lokale og regionale nettet. Dernest ble det pekt på
behovet for at kapasitetsøkning i regionalnettet for å ta forbrukstoppene måtte støttes
gjennom den økonomiske reguleringen og ikke kun straffes slik som KILE er utformet.
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Tid og hendelser
Tabellen under gir en oversikt over en del hendelser som inntreffer i perioden for
energiforvaltningen i Sikkerhetsnettet.
2003

Energikonsesjoner gis for 10 år.
"Security og supply and security of market" -analyse legges fram av NVE og Statnett. Analysen adresserer
en handlingsplan 2004-2010. Statnetts rolle er fra nå av også å være markedsstøtte for kraftmarkedet. Egen
regulering fra NVE.

2005

Utarbeidelse av tverrdepartementalk energihandlingsplan initieres.
Gasskraftverk på Kollsnes sikrer kraftforsyningen på kort sikt.
EUs infrastrukturfond etableres for investeringer i det europeiske sentralnettet. NVE viktig premissleverandør ifm utbygging av sentralnettet. NVE utreder nye stimulanser for OED for videreutvikling av kraftmarkedet.
Kabler til Nederland bygges (NorNed)
Overgang til hydrogensamfunnet mer realistisk som følge av gode prosjektresultater.

2007

NVE krever gjennomgang av beredskapsopplegget i Statnett, store nett- og kraftselskaper p.g.a. av at justin-time prinsippet ikke er sikkert nok.

2009-

Diskusjon om bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden

10

Sikkerhetsnettet og NVE
Mål og visjon
Scenariet er drevet fram av sterk politisk styring og en sterk NVE-organisasjon med
høye ambisjoner for sin egen del.
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NVEs visjon i 20 IO er: "En robust energi- og vannforvaltning - fra politikk til borger". I scenariet er NVEs to hovedmål formulert slik:
•

"NVEs mål er å avveie mellom bruks- og vernehensyn av vassdragsnaturen for å
sikre samfunnet velferd og borgerne naturopplevelser"

•

"Vårt mål er å sikre samfunnsmessige verdier ved energiproduksjon og høy leveringssikkerhet for alle forbrukerne i energiforsyningen"

Figur 9. I dette scenariet råder hensynet til
velferd og sosial trygghet først for NVEs
forvaltning. Miljø og økologi er også viktig,
mens hensynet til marked og økonomi er
underordnet.

Velferd og
sosial

Marked og

Milj» og
skologi

konomi

Direktoratet
I 20 IO har NVE blitt omdannet til et stort sikkerhetsdirektorat med helhetlig ansvar
for energiforvaltning og vannforvaltning i Norge. NVE har omfattende beslutningsmyndighet og forvalter investeringsfond for investeringer i energisystemets infrastruktur. Den underliggende politiske visjon er veien mot velferdssamfunnet, og
NVEs rolle på denne veien er a vere nasjonens trygghets- og sikkerhetsorgan innen
alle trusler knyttet til vannforvaltning og energiforvaltning.
Det er etablert en Sikkerhetsrevisjon underlagt Stortinget som fungerer som en "riksrevisjon" på sikkerhetsområdet. En omfattende granskning av Sikkerhetsrevisjonen
både av energi- og vannsektoren i 2006 bidro til %bygge NVE opp videre som en
helhetlig forvalter av sektorene. Prinsippet om at den ansvarlige i fredstid også skal
vær ansvarlig i krigs- og krisetid er fortsatt gyldig og var en bakgrunn for utvidelsen
av NVEs forvaltningsområde til også å gjelde vannforsyning og ras (snø,jord, masse)
generelt.
Forvaltningen av energi i transportsektoren ble flyttet fra Samferdselsdepartementet
til det nye Energidepartementet (END) i 2007. I tillegg vurderer man å legge eltilsynet tilbake til NVE i 2008. I 2004 endret forvaltningspolitikken seg fra en visjon
om kontinuerlige restruktureringer til inkrementell forbedring av rammebetingelsene i
2008. Derfor sitter organisasjonsendringer langt inne for sittende politiske ledelse i
2010.
Energidepartementets styring av NVE er basert på en ny teori om samfunnsrisiko
utviklet ved Høgskolen i Stavanger. Energidepartementet ønsker at NVE skal basere
ressursbruken og bruken av virkemidlene i hht gjeldende risikoanalyse. Som scenarier
var populære ved århundreskiftet (2002), er kostnadseffektive risikoanalyser for samfunnssektorer og organisasjoner nødvendige og populære i 2008. Man gjennomfører
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altså risikoanalyser for hele samfunnssektorer, griper fatt i forhold som vurderes som
trusler, og forsøker å forebygge slike og begrense eventuelle konsekvenser av hendelser ved ulike typer tiltak. Man skulle tro at samfunnsøkonomene i FIN ville være
skeptiske til å investere i forebyggende tiltak, men det er de ikke. Et premiss for alle
investeringer er samfunnsmessig kostnadseffektivitet. Utover 2000-talet viste FoU at
uønskede hendelser generelt måtte verdsettes høyere i kost/nytte-analyser og mer
nøyaktige enn tidligere.

Rolle
NVEs oppgave er å være nasjonens trygghets- og sikkerhetsorgan innen alle trusler
knyttet til vannforvaltning og energiforvaltning. I tillegg er NVE i ferd i med å bygge
opp spisskompetanse på geologi og ras. Årsaken til at energi i transportsektoren ble
tillagt Energidepartementet var igjen en sikkerhetsvurdering: Man antar at hydrogen
kan komme til å bli en viktig energibærer fra og med 2015, og ønsker å utvikle virkemidler i hele energisektoren som tar høyde for denne energirevolusjonen. Ingen tror
man kommer til å bruke mindre energi, men de fleste er sikker på at epoken med hydrokarboner (olje og gass) som drivstoff innen transport og energikilde innen oppvarming går mot slutten. Oljedirektoratets viktigste oppgave er å få operatørene til å
utvinne mest mulig olje og gass fra Nordsjøen hurtigst mulig. Man antar at prisene på
hydrokarboner faller drastisk fra 2015. NVE skal stå i spissen for omlegging til en
tryggere energihverdag med hydrogen, og skal spesielt anvende sin gassteknologikompetanse, bygget opp i perioden 2002-2008, på dette.
NVE har også en viktig rolle som øvelsessenter for vann- og energisektorene: NVE
planlegger, gjennomfører og øver på beredskapssituasjoner årlig. Virksomhetsplanen
er i noen grad en øvelsesplan. NVE overvåker og styrer utviklingen av det nasjonale
energimarkedet. Dersom en krise skulle oppstå vil NVE være ansvarlig for fordeling
av energi i krisesituasjoner. Det ligger omfattende og langvarige utredninger til grunn
for vedtak og anbefalinger i NVE.

Økende
saksomfang
Sikkerhetsnettet

Miljostraumen

Vekststrengen
Økende størrelse i
årsverk

Figur 10. Sikkerhetsnettet gir et stort direktorat hvor enkeltsakenes omfang øker
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Karakter

De ordene som kjennetegner NVE er selvfølgelig sikkerhet og trygghet, men også
åpenhet, nøkternhet, samfunnsregulering og uavhengighet. Diskusjonen om hvor uavhengig et direktorat er fra departementet er på det nærmeste borte. Departementer og
direktorater har samme utfordringer og virkelighetsforståelsen er lik. Derfor opererer
NVE som et frittstående og nærmest uavhengig direktorat med sine virkemidler. Nøkternhet og behovet for omfattende og grundige utredninger i alle spørsmål bidrar til
lite støy i styringsdialogen med departementet. Det legges vekt på innenlands
solidaritet. NVE framstår som Mr. Clean! som bygger sin virksomhet på objektivitet,
faglig grundighet og helhetlig avveining av ulike interesser.
NVEs verdigrunnlag er konservativt og forsiktig når det gjelder åta beslutninger under usikkerhet. Det framstår en verdiplattform av en kombinasjon av et teknokratisk
statistikkbasert handlingsmønster og en omsorgsfull håndtering av enkeltmennesket
som vil kunne råkes eller råkes av ulykke. Når det gjelder kompetanseutviklingen er
NVE i 2010 blitt enda mer flerfaglige, hvor nye profesjonsgrupper er statsvitere og
"samfunnsteknologer" som er gode på "organisasjonsdesign' - samspillet mellom
mennesker, tekniske systemer og kultur. Analyse- og utredningsmiljøet i energiforvaltningen inkluderer nå også sosiologer og adferdsvitere, fordi NVE må kunne forstå
og håndtere smertegrensene for utsatte grupper i sin forvaltning og andre velferdspolitiske spørsmål innenfor energiområdet (pris, forbud, virkemidler, næringspolitikk,
etc).
Organisasjon

NVEs ledelsesfilosofi bygger på en kombinasjon av et byråkratisk hierarki og en matriseorganisasjon. Det er en "militær" struktur på ansvar og oppgaver. Kun prinsipielle
og store saker skal til saksbehandling hos VED og DM, mens alt annet er delegert til
avdelingene. Kvalitet sikres gjennom formelle kvalitetssystemer dog utarbeidet i seksjonene og et "sikkerhetsbasert" kompetanseutviklingsprogram. Samtidig er kulturen
ekstremt åpen: NVE har utviklet en ledelseskultur hvor det er opplagt at man ikke har
en skjult agenda. NVE fortsetter med samme ansvarsområder som før og far tillagt
flere oppgaver selv om det ikke var ønsket av ledelsen. Man ser fordelen av at Hydrologisk avdeling og NVE Anlegg er en del av direktoratet. Som følge av utvidelsen av
forvaltningsområdet til å omfatte vannforsyning, bygges Regiontjenesten opp med
kompetanse innen vannkvalitet og tilsyn. Innen energi har NVE avtalt et formelt samarbeid med IFE på Kjeller som rådgiver på sikkerhetsspørsmål innen energiteknikk.
Media

NVE blir mer populære i media enn tidligere. Årsaken var at NVE formaliserte sin
kommunikasjon med omverdenen ved planlagte og systematiske arrangementer.
NVEs vinterkonferanse fikk en renessanse ved at Vassdrags- og energidirektøren
holdt en årlig statustale for vann- og energisituasjonen for landet. Talen ble et premiss
for utforming av politikken det neste året, og forsøkte å rette oppmerksomheten inn
mot faglig sett viktige saker og ikke de politisk populistiske. Arrangementet ble pak-
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ket som en begivenhet med middag for politikere og andre celebriteter. Media elsket å
være med. NVE-ansatte ble stolte av å ha bidratt til et godt arrangement.
Media ser på sin oppgave å være de svakes talerør. For å lykkes må de individualisere
sakene og forsterke den til enhver gjeldende trend gjennom det. Media er opptatt av
sikkerhet på alle nivåer: i hverdagen, lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.
Konsekvenser
Scenariet bidrar til å opprettholde spredt bosetting i Norge. De tryggeste løsningene
for landet er å ta i bruk hele landet, selv om det snakkes om å tvangsflytte folk fra
rasutsatte bygder på Vestlandet. Utviklingen bidrar til sterke statlige direktorater med
omfattende styringsmuligheter overfor kommunene. Med muligheten for 'overstyring" misbrukes ikke av myndighetene, fordi politikerne har vektlagt desentralisering
og delegering som viktig for å velge de lokalt sett sikreste løsningene.
Kommunen fortsetter som den viktigste leverandør av tjenester. Kommunene er interesserte i energi- og vannsakene fordi de har store eierinteresser i bransjen. Eierskapet
brukes for å styrking sikkerheten i lokalsamfunnet og ikke som avkastningsmaskiner
for finansiering av andre velmente tiltak.
Tildelingsbrev NVE 2007
NVE er Norges sikkerhetsdirektorat for forvaltningen av vann- og energiressursene, en forvaltning for å
sikre trygghet i vassdragene og i vannforvaltningen og i den totale energiforvaltningen. Hovedmålet for
Regjeringen er "Velferd for alle", og forvaltningens arbeid skal understøtte dette målet. NVE skal videreutvikles i tråd med St.meld. om Nasjonal risikoanalyse utført av Sikkerhetsdirektoratet for Stortinget i 2006.
NVE har fått omfattende fullmakter delegert fra Energidepartementet gitt i egen kgl.res av 1.9.2006, og skal
følge opp myndighetsrollen ut fra de tre kjerneverdiene:
trygghet for borgene

samfunnsansvar

pålitelighet

NVEs hovedoppgave er gjennom sin status og virkemidler å bidra til en tryggere hverdag for borgerne,
pålitelige energi- og vannleveranser til næringsliv og industri og sikre verdier mot naturkatastrofer og forhindre ulykker.
Norge står overfor store sikkerhetsutfordringer. Vann- og energiforsyning er to bærebjelker i infrastrukturen
for et trygt og fungerende samfunn. Stortinget har vedtatt akseptkriterier for sikkerhetsnivået i sektorene, og
departementene med underliggende direktorater skal rapportere ihht kriteriene. Internasjonalt samarbeide
styrker den nasjonale tryggheten. Innen vannforvaltning skal NVE styrke FoU-innsatsen innen flomrisiko
og flomhåndtering (særlig for urbane ikke-regulerte vassdrag), samt videreutvikle den økonomiske reguleringen av VA-sektoren med sikte på styrket leveringssikkerhet og raskere restrukturering av bransjen. Det
skal utvikles akseptkriterier for fortolkning av forskrifter innen vannforsyning, snø- og masseskred og miljøog hydrologiområdet på linje med arbeidet som er gjort innen damsikkerhet. Energidepartementet forbereder å etablere et nytt sikkerhetsfond for finansiering av forebyggende investeringer for kommunene i vannforvaltning i 2008. Fondet skal være et nytt virkemiddel i NVEs forvaltning.
NVE skal regulere Statnett som netteier som markedsstøtte for et fungerende kraftmarked. Investeringer i
sentralnettet og i kabelprosjekter til utlandet er positive for leveringssikkerheten i Norge. Innen energifor-
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valtning skal NVE i initiere en utredning om omlegging av samferdselssektoren i Norge mot bruk av hydrogen. Det er et politisk visjon at Norge skal bli eksportør av hydrogen, med mål om å starte eksport av hydrogen fra 2010. Dette krever en gradvis omlegging av vår olje- og gassindustri. NVE skal bidra med faglige råd og anbefalinger til Energidepartementet i utviklingen av ny hydrogenpolitikk. Det er en utfordring å
finne en nasjonal optimal balanse mellom leveringssikkerhet i elektrisitetsproduksjon og- bruken og på den
andre siden produksjon av hydrogen fra våre elektrisitetskilder. NVE skal følge opp målene for EUdirektivet om krav til hydrogenbruk i transportsektoren. NVE må derfor styrke sin kompetanse på overvåkning av forbruket av hydrogen i transportsektoren. Norge er et gasskraftland, og NVE skal i sin konsesjonsbehandling legge vekt på sikkerhet i gasskraftsaker. NVE skal bidra med nye 100 MW i el-fleksibilitet i
husholdningene i 2007 (jf. EU-direktivet om Energy Demand Management).
NVE skal følge opp sitt internasjonale engasjement ihht UD-avtalen. Arbeidet skal prioriteres høyt etter
prioriteringer i Utenriksdepartementet. For tiden er Utenriksdepartementets satsningsområder Afghanistan,
Iran, Irak og Aserbajdsjan. Regjeringen ser på internasjonalt bistandssamarbeid som et virkemiddel for fred
og brobygging mellom selvstendige nasjoner og for å forhindre destabiliserende folkevandring. NVE skal i
2007 fortsette sin deltakelse i det tverrdepartementale kompetanseprogrammet "Global Security- Regional
Peace ".
Sylvia Brustad, statsråd
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Vedlegg
Tabellene gir en grov oversikt ulikhetene i og for NVE for de tre scenariene.

Herskende politiske

Sosialliberalisme med Markedsliberalisme.

Sosialdemokrati.

strømning

miljøfokus. Sentrum?

Høyresiden?

Venstresiden?

Virkemidler

Svekkede

Smale, men sterke

Brede og sterke

Roller

Faktaleverandør.

Tilrettelegger for

Myndighetsorgan med

Forsker og utreder.

markedet. Uavhengig

vide fullmakter og

regulator

penger.

Omfattende

Lite, men mye på

Grad av internasjo-

Omfattende

nalisering

bistandssiden

Medarbeidere

Stor frihet

Media

Saksomtale. Rotete og Poengtert. Omstridt.

Løpende og sterk.

mangfoldig.

Populær

Organisasjonsform

Desentralisert

Målrettede

Nettverk. Pool av

Liten frihet

Hierarkisk

medarbeidere
Organisasjonsbilde

Miljødirektorat med

Regulator. Integrert

Sikkerhetsdirektorat.

to uavhengige avde-

V+E

Mangfoldig.

Pålitelighet

linger
Karakter

Solidaritet

Verdiskapning

Samarbeid

En del med eksterne.

Omfattende i nettverk. Lite. Formelt.

Tvungne fusjoner.

Selvstendig i vedtak.

Sentralisering

Sentralisering

Desentralisering

Tett. Styrt.

Frittstående. Uav-

Direktoratet er pre-

hengig som regulator.

missleverandøren for

Service-organ.

politikken.

Utvikling i artsmang-

Kundetilfredshet.

Hyppighet og alvor-

fold. Andel vernet

Kostnader, målopp-

lighetsgrad av ulyk-

areal.

nåelse og verdiskap-

ker. Status ift aksept-

ning.

kriterier.

Konsekvenser befolkning
Forholdet til OED

Styringsindikator

Størrelse og lokali-

Middels stort. Lokali-

Mindre enn i dag.

Større. Mer desentra-

sering

sering som i dag

Outsourcing og

lisert enn i dag.

internasjonalisering.
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