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Forord
Historia til Noregs vassdrags- og energidirektorat er omfattande og kunne
vore skrive ned i bindsterke verk. I denne omgang har vi valt å formidla nokre
hovudtrekk gjennom den historiske skissa som no ligg føre.
Arbeidet med skissa er gjort i samband med prosjekt Museumsordning
1999 - 2002. Mange har korne med kommentarar undervegs, men
hovudansvarleg for sluttproduktet er historikar Gunleiv Hadland.
Skissa er meint å gje lesaren ei første innføring i NVE si mangfoldige historie.
Oslo, januar 2003

Agnar Aas
vassdrags- og energidirektør

Forsideillustrasjon
Et av de eldste godt dokumenterte
vassdragstiltak i Norge. Kart fra 1730 over
planlagte forbygningsarbeider ved Nidelva,
Trondheim.
Emneord:
Forvaltning, historie, vassdrag, vannkraft.
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NVEs rolle i vannlandet

Norge

NVE har opp gjennom tidene vært oppfattet som en "seierrik" og prestisjefylt
institusjon som har bygget landet og brakt vekst og velstand til bygd og by.
Likevel har institusjonen også vært forbundet med konflikter. NVE har vært
gjennom fortløpende omorganiseringer etter som samfunnet og de politiske
strømninger har endret seg. Forkortelsen NVE forbinder mange med kraftutbygging og elforsyning, men NVE har vært og er så mye mer. Et tradisjonsrikt navn som er blitt hengende igjen er "Vassdragsvesenet". Historien til
Norges vassdrags- og energidirektorat er først og fremst historien om offentlig
forvaltning av norske vassdrags- og vannressurser. Fra slutten av 1800-tallet
omfatter den også nasjonal kraftforsyning og forvaltning av elsystemet.
Vassdragene er en naturressurs, slik at historien om NVE også er historien om
noen av de første tilløp til en sentral naturressursforvaltning.
Sammenknytningen av vassdrags- og energisaker er særegent for Norge. Norsk
er nesten utelukkende vannkraftbasert. Innen NVEs
elektrisitetsproduksjon
arbeidsfelt har det vært varierende vektlegging av vassdrags- og energirelaterte forvaltningsoppgaver. Direktoratet for naturforvaltning og Statens
forurensningstilsyn har i nyere tid fått et særlig ansvar for åta vare på vannkvalitet og liv i vann. NVEs ansvar vektlegger vannmengder. Energiforvaltning
utøves også av Oljedirektoratet. I tillegg finnes flere statsforetak innen
energisektoren. Statkraft SF produserer energi, Statnett SF koordinerer kraftsystemet og Enova SF fremmer energiøkonomisering. NVE er konsesjonsmyndighet ved utbygging av alle typer kraftverk og kraftoverføringsanlegg.
Vannet, vassdragene og det hydrologiske kretsløpet har blitt oppfattet som et
symbol på alt fra Den Hellige Ånd, renselse, fornyelse, livet, naturen og det
evige kretsløp. Først og fremst er vannet oppfattet som livgivende og et
uttrykk for kretsløpet i naturen. I Norge har vannet spilt en meget sentral
rolle i samfunnsutviklingen. Vannforekomstene er rikelige, nedbørmengdene
og fallhøydene store. Lille Norge kommer på en sjetteplass blant verdens
land. Store økonomiske interesser er knyttet til
vannkraftproduserende
utnyttelse av vannressurser. Offentlig forvaltning av vannressursene avveier
interessene og tilstreber en helhetlig utnyttelse.
Vassdragene brukes til ferdsel, fiske, vannforsyning og som kraftkilde.
Avløpsvann føres ut i vassdragene fra husholdninger, jordbruk og industri.
Kvern- og mølledrift, sagbruk og fløting var aktiviteter som alle forutsatte til
dels rikelig vannføring og en viss regulering av vassdragene.
Som samlet forvaltningsorgan for både vann og energi startet NVE sin
virksomhet i 1921. Da ble en rekke statlige organer med en lang forhistorie
slått sammen. Slik kan man si at NVEs historie går helt tilbake til
forvaltningsorganer som ble opprettet allerede på begynnelsen av 1800-tallet.
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1804: Kanaldireksjonen i København
NVEs første forløper, Kanaldireksjonen, ble etablert i København i 1804.
Kanaldireksjonen hadde det overordnede ansvar for alle kanalsaker i de
forente kongerikene Danmark og Norge.
1813: Kanal- og havneinspektør
Den første formelle vassdragsadministrasjon i Norge etablert. Det var etter
hvert blitt et behov for statlig styring av norsk kanalutbygging. Mennesker og
varer skulle i økende grad transporteres fra innlandet og til kysten.
Skogbruket hadde stort behov for god tilrettelegging for fløting av tømmer i
vassdragene.
1824: Første systematiske vannstandsobservasjoner
Systematiske observasjoner av vannstand ble utført i Glomma og Vorma i
årene 1824-27. Undersøkelsene var ledd i planlegging av kanalisering av elva
mellom Mjøsa og Øyeren.
1847: Kanaldirektørembetet
Et eget kanaldirektørembete (Kanalvesenet) ble gitt ansvar for vassdrag, innsjøer og kanaler. Oppgavene var særlig knyttet til gjore elver og innsjøer
fremkommelige for tømmerfløting og transport, samt å forebygge flomskader.
1850-årene: Kanalbyggingens storhetstid
Først fra 1850-årene ble det noe større omfang på kanalutbyggingen i Norge.
Etter hvert ble kommunikasjonen langs elvene viktigere, og de store kanalanleggene i Halden- og Telemarksvassdragene var etter den tids målestokk
betydelige ingeniørarbeider. Staten satte i gang et omfattende program for
modernisering av infrastrukturen i landet. Statlige institusjoner hadde en
koordinerende og veiledende funksjon, men man var også avhengig av
regionale initiativ og samarbeidstiltak. Mot slutten av århundret viste det seg
at jernbanen hadde store fordeler som transportnett. Kanalene kunne ikke
konkurrere med jernbanene. Etter Kanalvesenets tid har NVE hatt mindre og
mindre fokus på administrasjon av kanaler. De kanalene som har blitt
turistattraksjoner, hører til stiftelser, kommuner eller fylkeskommuner. NVE
blir likevel som i andre vassdrag involvert for eksempel ved hydrologiske
undersøkelser, flom og sikkerhetsvurderinger.
I tillegg har NVEvært involvert ved opprustning og restaurering av kanalanleggene. Noen store kanalprosjekter var: Haldenkanalen, påbegynt i 1854,
Norsjø-Skienskanalen åpnet i 1861 og Bandak-Norsjø kanalen i 1892.
Kanalbyggingen i Norge ble i hovedsak avsluttet da denne siste delen av
Telemarkskanalen ble åpnet.
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Kart fra 1916 med oversikt over de viktigste kanaliseringer i Norge utført i regi av det
offentlige. Kartet er hentet fra utredningen "Forestilling angaaende Rena-Trysilbanen og
Rena kanal".
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Utsnitt av kart over Vartdalselva på
Sunnmøre. Fra "Forslag til Regulering
af Vasdragene i Barstaddalen samt
Nordre- og Søndre Vartdalen i
Romsdals Amt udarbeidet af Hans
Nysom Leutnant. Christiania den 7de
Januar 1876".

1854: Lov om Fløtnings- og Flodrensningsvesen
En hovedoppgave for Kanalvesenet var trygging av særlig Statens eiendom
mot flomskader og elvebrudd. Mange steder ble det gitt assistanse til
senkning av vannstanden og utgravninger for å utvide det dyrkbare jordarealet. Oppgavene besto av tiltak for å lette tømmerfløtingen og anlegg av
elveforbygninger.
Forurensningskontrollen
kom inn ved at etaten skulle overvåke at sagbrukene
ikke lot sagflis gå ut i vassdragene. Det var viktig a holde vannveiene åpne og
ellers legge til rette for fløting av tømmer. Etter loven kunne ikke en grunneier hindre tømmerfløting eller dampskipsfart i et vassdrag. Grunneieren
hadde heller ingen rett til erstatning for de ulemper han måtte få av dette.
1885: Norges første elektrisitetsverk
Den senere statsminister Gunnar Knudsen var initiativtaker til Norges første
elektrisitetsverk, Laugstol Brug i Skien. Som elektrisitetsverk regnes her
bedrifter som ikke bare produserer strøm til eget bruk, men også for salg. (I
1877 bygde Lisleby Brug et lite elektrisitetsverk som forsynte bruket med lys.)
En annen pionerinnsats var elektrisk gatelys i Hammerfest i 1891.I 1892
foreslo Gunnar Knudsen i Stortinget at Staten skulle kjøpe vannfall til drift av
jernbaner og til industrielt bruk. Man tenkte også på fossenes verdi som
turistattraksjon. Et mål var a hindre den gryende spekulasjon i kjøp og salg
av norske vannfall. Dette skulle bli en av Knudsens merkesaker både som
stortingsmann og statsminister. I 1894 begynte Kanalvesenet å kjøpe opp
fallrettigheter på vegne av Staten.
1887: Vassdragslov: Lov om vassdragenes benyttelse m.v.
Loven var langt på vei basert på gjeldende rett, som til en viss grad ble
modernisert og generalisert. Grunneierens råderett over vassdragene ble
fastslått etter en betydelig politisk strid. Fløting ble regulert, det ble innført
regler for vannforsyning tilpasset de raskt voksende byene, og regler for den
industrielle utnytting av vannkraften som var under utvikling.
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Forurensningskontrollen
ble utvidet ved at forbudet mot utslipp av sagflis ble
utvidet til å gjelde avfall fra industrielle anlegg generelt. Vassdragsloven av
1887 fikk i praksis begrenset betydning. Utbyggernes interesser dominerte
under de første vassdragsreguleringene. Loven var likevel starten på en ny
epoke når det gjaldt å sikre samfunnsmessig kontroll og medbestemmelsesrett over utnyttelsen av vassdragene. Loven foreskrev at når Kongen hadde gitt
tillatelse til arbeid i vassdraget, pliktet enhver mot erstatning å avstå nødvendig grunn. Grunnregelen i norsk vassdragsrett har helt siden landskapslovene på 1000-tallet vært at en grunneier har råderett over vannet som
finnes på grunnen. Begrensingen har vært at vannets naturlige løp ikke må
endres, i tillegg til at alle har rett til å bruke vassdragene til transport.
Strandeierne hadde etter gammel lov fiskerett. Grensen mellom grunneierne
gikk midt i vassdraget.
1893: Store forbygningsarbeider i Verdalen etter katastroferas
En raskatastrofe rammet Verdalen et stykke ovenfor Stiklestad natt til 19. mai
1893. 116 mennesker omkom. Leirlag blir ustabile ved utvasking og nedsettelse av saltinnholdet. Spesielt i lavereliggende områder på Østlandet og i
Trøndelag har dette vært hovedårsaken til mange leirskred. I Verdalen har
antagelig hele dalbunnen vært ustabil, og en mindre utglidning var nok til at
hele området ble rammet. Store arealer ble stående under vann før elva brøt
gjennom og ødela flere gårder videre nedover dalen. Med militær hjelp fikk
man etter hvert stabilisert elveløpet. Senere har NVE utført betydelige flomsikringstiltak langs Verdalselva. Forbygninger kan omfatte sikring av elveskråninger og omlegging av bekkeløp for å beskytte jord, bebyggelse og veger.

}

Dramatiskbunnerosjoni Helgådalen,Verdal 1893. Dalbunnenble senket 15 - 20 m.
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Kalibrering av strømmålere (flygler) i en lang råk i isen. Bilde fra tidlig 1900-tall.

1895: Hydrografisk (hydrologisk) avdeling i Kanalvesenet
En avdelingsingeniør ble ansatt for å drive hydrologiske undersøkelser.
Observasjoner av vannstand og vannføring ble utført. Oppmåling og
kartlegging av nedbørfelter og av elvenes fall har vært en betydelig
oppgave for Kanalvesenet og senere NVE. Mange nye observasjonsstasjoner
ble etter hvert etablert for å gi grunnlag for vannkraftutbygging.
1906: Kampen om konsesjonslovene
Kampen om konsesjonslovene var et dominerende tema i norsk politikk fra
unionsoppløsningen i 1905 til første verdenskrig. Saken førte til splittelse i
politiske partier og skapte regjeringskriser. I samme periode hadde industriell
vekst og utbygging sin første store høykonjunktur. Flere og flere ble oppmerksomme på at fossene og vassdragene, "de hvite kull", kunne bygges ut
for å produsere elektrisitet. Muligheter for storindustri basert på fossekraft
skapte utsikter for rask fortjeneste. Bygdefolk var stort sett uvitende om de
nye oppfinnelsene som kunne omskape fossekraft til elektrisk energi.
Oppkjøpere reiste rundt og kjøpte opp fallrettigheter i stor stil. Ofte ble de
kalt "fossespekulanter" fordi de fleste kjøpte for etter kort tid å selge videre
med fortjeneste. Fossekjøperne hadde ofte bakmenn i utlandet. Til og med
kanaldirektøren engasjerte seg i fossespekulasjon og fikk mye kritikk for å ha
utlevert et kart over nedbørfelter i Norge til svenske kapitalinteresser.
I 1906 eide utlendinger
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over tre fjerdeparter av de fossene som var bygd ut.
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Svanfoss sluse i Vorma. Bilde tatt i 1909. Bygging av reguleringsdam med sluse i Vorma
nedenfor Eidsvoll. Mjøsas annen regulering 1908 - 11 hevet vannstanden med 2,2 m for
vannkraftformål.
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Det var lite kapital i Norge til store investeringer. Den nye utviklingen virket
skremmende, fordi alt skjedde så raskt og endringene syntes så dyptgripende.
De såkalte «panikklovene», midlertidige konsesjonslover vedtatt i 1906, siktet
mot a etablere et system med kontroll av hvert enkelt oppkjøp. Utlendinger
eller aksjeselskap måtte bli innvilget «konsesjon», dvs. samtykke av den
norske stat til å kjøpe utbyggingsrettigheter. Ordet konsesjon betyr egentlig
innrømmelse, tillatelse, innvilgning i sin alminnelighet. I juridisk forstand
betyr det en tillatelse fra det offentlige til å utøve ulike økonomiske
virksomheter.
Konsesjonsloven av 1909 inneholdt bestemmelser om «hjemfallsrett».
Naturressursene med utbygginger skulle tilfalle staten vederlagsfritt etter en
periode på 60 til 80 år, altså uten kompensasjon til eierne. Den politiske
kampen om hjemfallsretten var hard. Et sentralt spørsmål var om
hjemfallsretten var et grunnlovsstridig inngrep i den private eiendomsrett.
Loven ga ingen fortrinnsrett til norske kapitalselskaper som så mange
argumenterte for og som representerte et av stridspunktene. Loven stilte
utenlandske og norske interessenter likt. Alle måtte la norske nasjonale
myndigheter være et mellomledd som i allmennhetens interesse kunne stille
vilkår ved kjøp av naturressurser. Bare staten, kommuner eller norske borgere
(ikke aksjeselskap) skulle kunne kjøpe fosser uten konsesjon. Foretak der
minst 2/3 av kapitalen var offentlig eid kunne få tidsubegrenset konsesjon.
Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven av 1917 intensiverte
myndighetenes kontroll. I tillegg til vilkår om tidsbegrensning på maksimalt
60 år, hjemfall og kraftavståelse (konsesjonskraft) til kommunene, kom det
bestemmelser om direkte økonomiske ytelser til kommuner og staten i form
av konsesjonsavgifter.
Foruten vilkår som gjaldt kraftleveranser, norsk arbeidskraft og norsk utstyr,
kunne staten kreve at selskapet benyttet norske forsikringsordninger, betalte
midler til fattigomsorgen, skaffet arbeiderne husrom og "geistlig betjening",
tomt til forsamlingslokale og samvirkelag. Likevel skyldtes det ikke minst
utenlandsk kapital at kraftutbyggingen skjøt fart i årene fra 1907 til 1920.
I praksis har mange konsesjoner blitt forlenget eller det er blitt inngått
avtaler om kraftleie, såkalt foregrepet hjemfall. Ved revisjon av konsesjoner
kan for eksempel bestemmelser om minstevannføring og utredninger om
kulturminner og naturforhold innarbeides.
1907: Navneendring fra Kanalvesenet til Vassdragsvesenet
Kanaldirektørens tittel ble endret til vassdragsdirektør og navnet på etaten
skiftet fra Kanalvesenet til Vassdragsvesenet. Kanalvesenet hadde i 1906 seks
fast ansatte foruten kanaldirektøren og ti øvrige ansatte tilknyttet kanalene i
Telemark og Haldenvassdraget.
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1912: Begynnelsen på regionkontorene
I 1912 ble en ingeniør stasjonert i Førde. Dette var begynnelsen til regionkontor Vest. Regionkontor Midt-Norge i Trondheim og Regionkontor Nord i
Bodø begynte på samme måte i 1912 /13. Fra 1948 har fast kontorsted for
Region Nord vært Narvik. Regionkontorene har særlig arbeidet med flomsikring, senkningsarbeid og miljøtiltak i vassdrag.

Ll»
Vassdragsvesenetpresenterte i 1914 sin virksomhet på Jubileumsutstillingen i
Frognerparken. Foto: Wilse.

1921: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen opprettet
Etter statens store satsning på kraftutbygging i Norefallene, MørkfossSolbergfoss og Glomfjord under første verdenskrig innså man at det var
behov for en samordning av forvaltningen i vassdrags- og elektrisitetssaker.
Før 1920 hørte ulike saksområder tilknyttet vassdragene og elektrisitetsvesenet inn under fire instanser: Vassdragsvesenet, Vassdragskommisjonen,
Elektrisitetskornrnisjonen og Elektrisitetstilsynet. I 1920 vedtok Stortinget at
hovedstyret i forvaltningsorganet Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE)
skulle få ansvaret for tre direktorater: vassdrags- og fløtningsdirektoratet,
elektrisitetsdirektoratet
og fossedirektoratet. Hovedstyret besto av generaldirektøren, fossedirektøren, vassdragsdirektøren, elektrisitetsdirektøren og
fern stortingsvalgte medlemmer. Hovedstyret var det øverste besluttende
organ i NVE fram til omorganiseringen i 1986.
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Vassdragsvesenets ansatte vren 1910.
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1924: Forste foss fredet, Vettisfossen i Utladalen
Vettisfossen i Øvre Årdal i Sogn ble fredet i henhold til lov om naturfredning
av 1910. Fredningen var en reaksjon på at flere og flere fosser ble lagt i rør.
Det ble lagt vekt på å frede noen få og velvalgte naturminnesmerker.
Begeistringen for elver og vassdrag begynte tidlig. Det ble gitt mange uttrykk
for den opplevelsesverdi man så i frie fossefall. Romantikere dyrket de ville
vannmassenes skjønnhet og velde. Storslått natur fra fjord og foss til fjell
trakk mange turister til landet.
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Vettisfossen ble fredet i 1924. Foto: Jon Arne Eie.
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Nore kraftverk. Første byggetrinn stod ferdig i 1928. Foto: Helena Nynås.

1932: Foreningen Samkjøringen
Foreningen Samkjøringen ble formelt etablert i 1932. Formålet var rasjonell
utnytting av kraftkildene på Østlandet. Kjøring, overføring og utveksling av
kraft i tillegg til salg av kraft mellom medlemmene ble virkemidler for
foreningen. I mellomkrigstiden gikk kraftbransjen gjennom en alvorlig
økonomisk krise. De fleste måtte utsette teknologisk og økonomisk rasjonelle
tiltak til etter 2. verdenskrig. På tross av store økonomiske problemer begynte
kraftverkene på Østlandet likevel med samkjøring av elforsyningen. Andre
deler av landet fulgte etter. Den landsomfattende organisasjonen
"Samkjøringen Norge" ble likevel ikke stiftet før i 1970. I utgangspunktet var
elforsyningen basert på bedriftsinterne og lokale nettverk. Disse nettverkene
utviklet seg gradvis til nasjonale nettverk med internasjonale forgreninger.
Etter hvert som man fikk bedre overføringsteknologi, måtte byggingen av
kraftlinjer mellom landsdelene organiseres. Med et landsomfattende nett av
kraftlinjer og samkjøring kan kraften selges hvor som helst.
Maskinene i kraftverkene, generatorene, omformer vannets bevegelsesenergi
til elektrisk energi. Generatorene blir bygd med kapasitet til å produsere en
viss mengde elektrisitet og når de går for fullt kommer produksjonen opp i
en teoretisk maksimalytelse. Siden elektrisitet i liten grad kan lagres, må den
utnyttes samtidig som den blir produsert. I perioder med liten etterspørsel
17

blir produksjonskapasiteten
til maskinene utnyttet dårlig uten samkjøring.
Kraftverk som selger til distrikter med smelteverk og aluminiumsindustri
har
stor avsetning (lastfaktor) til andre tidspunkter enn verk som forsyner
jordbruks- og fiskeriområder eller regioner preget av offentlig og privat
tjenesteyting. I et forsyningsområde kan forbruket tidlig om morgenen være
større enn kraftverket i området makter å produsere og forbrukerne må få
kraft fra andre verk. Om kvelden er produksjonskapasiteten
større enn
forbruket og verket kan forsyne andre som mangler kraft.
1933: Sparekomit i staten. "ksekomiteen"
Antall ansatte i NVE ble fra 1933 redusert fra 108 til 84. I 1937 var sparekampanjen i NVE over. Antall ansatte økte igjen.
1935: Omorganisering av NVE fra tre fagdirektorater til seks avdelinger
NVE fikk en ny organisasjon som forutsatte at etaten ikke lenger skulle spille
noen sentral rolle som kraftutbygger. Den tidligere Kanalavdelingen fikk
navnet Forbygningsavdelingen, med vekt på flomsikrings- og senkningsarbeid.
1938: Statsstønad til elektrisitetsforsyningen i de strømløse distrikter
Stortinget bevilget penger til fremme av elforsyningen i landet. Til 1938
hadde ca. 75 prosent av befolkningen i landet fått ordnet elforsyning. Det var
vesentlig grisgrendte distrikter med dårlig økonomi til å bære kostnadene ved
innkjøp av maskineri og utstyr som ikke hadde fått en ordnet elforsyning. Det
ble etter hvert et politisk krav at elektrisitet skulle føres fram til alle. Takket
være statsstønaden fikk resten av landet ordnet elforsyning i perioden fram
til midten av 1960-årene. Senere er stønaden gått til å forsterke kraftnettet og
sikre forsyningen i de samme områdene. Stønaden ble gitt som tilskudd slik
at kraftprisen ikke ble høyere enn ca. 15 prosent over landsgjennomsnittet.
Ordningen ble administrert av Stønadskontoret i Elektrisitets- senere
Energidirektoratet i NVE.
1940: Lov om vassdragene: vassdragsloven
Allerede i 1909 ble det nedsatt en kommisjon for a vurdere endringer i
vassdragsloven av 1887. Arbeidet med den alminnelige lovgivningen om
vassdragene kom noe i bakgrunnen på grunn av debatten om lovgivningen
om ervervs- og reguleringskonsesjoner. Vassdragsloven av 1940 var den
generelle lov om vassdragene og hadde blant annet regler om eiendomsrettsforhold, ekspropriasjon, konsesjonsplikt og tilsyn med tiltak i vassdrag. I
tillegg til alminnelige regler inneholdt loven spesielle bestemmelser om
forskjellige bruksformål. Loven hadde regler om grenser i vassdrag, oppgrunning, kloakker, forurensning, vannledningsanlegg, brønngraving, tørrlegging, vannkraftutbygging, vannforsyning, ferdsel, fløting, sikring mot
erosjon og utrasing.
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1940 - 1945: Store planer for norsk vannkraft under okkupasjonen
Etter at Norge ble okkupert i 1940 ble utnyttelsen av norsk vannkraft et
hovedelement i okkupasjonsmaktens
økonomiske politikk. Først og fremst
skulle de norske kraftressursene brukes til produksjon av lettmetall til tysk
rustningsindustri.
Omfattende planer om utbygging av en tysk aluminiumsindustri i Norge ble utarbeidet. Dessuten arbeidet okkupasjonsmakten
for at
billig norsk kraft skulle overføres direkte til de tyske industriområdene.
Tyskerne klarte i liten utstrekning å realisere sine planer. Ingen ny kraftkrevende industri ble ferdigstilt. Planene om krafteksport kom ikke lenger
enn til forsøk med overføring av høyspent likestrøm. Mangel på råstoff,
materialer og kvalifisert arbeidskraft betydde kanskje mest. Sabotasje og
allierte aksjoner spilte en rolle. Generaldirektøren i NVE ble erstattet med en
mer systemtro direktør. Anleggsvirksomheten var meget beskjeden. I tillegg
ble virksomheten sabotert ved at arbeidstakten ble satt ned.
I 1943 oppnevnte Forsyningsdepartementet
i London en komite til a utrede
spørsmål av interesse for norsk industri, bl. a. behovet for kraftutbygging og
elektrifisering. Industrikomiteen i London var ett av de organer som
utarbeidet hovedlinjene for den økonomiske politikken etter krigen. Et
hovedelement var å bruke vannkraften til å industrialisere og modernisere
landet.

1948: Elektrisitetsrasjonering innført
Lov om rasjonering av elektrisk energi, "rasjoneringsloven", av 1948
prioriterte særlig eksportindustriens
behov for elektrisitet. Loven hjemlet
forbud mot bruk av elektrisitet til "allment forbruk" som for eksempel
romoppvarming, vannvarming og reklamelys. Det var i perioder rasjonering
av elektrisitet fram til 1962.
1948: Kraftforsyningens sivilforsvarsnemnd opprettet
Formålet med nemnda var a sikre kraftforsyningen mot skader som følge av
krigshandlinger. Nemnda sorterte under avdelingen for vassdrags- og
elektrisitetsvesen i Industridepartementet,
men var ikke en del av NVE.
Ved en lovendring i 1986 ble nemnda nedlagt. Arbeidet ble lagt inn under
NVE som beredskapsavdelingen
i Energidirektoratet. Ved omorganiseringen i
1991 ble nemnda omgjort til seksjon for beredskap i sikkerhetsavdelingen i
NVE.
1950: lskontor opprettet i Hydrologisk avdeling
Kontorets hovedoppgaver var kartlegging av isforhold og registrering
vanntemperaturer
i vassdrag.

av

19

1950-tallet: Statlig kraftutbygging for industrireising
Storindustrien ble i gjenoppbyggingen etter krigen gitt høyeste prioritet blant
næringene. Regjeringen satset mye på å kanalisere investeringer dit. Mest
direkte skjedde det gjennom statens egen industriutbygging. Staten satset
selv stort i aluminiumsindustri, jern- og stålproduksjon, gruveindustri og
frossenfiskproduksjon - ved inngangen til 1960-årene også i kjemisk industri.
Alle disse hørte til de store vekstbransjene fra begynnelsen av 1950-arene.
Men staten stimulerte også til privat industriell ekspansjon. Mest generelt
skjedde det gjennom en storstilt satsing på kraftutbygging i offentlig regi.
Kraften ble levert til industrien på langsiktige kontrakter til gunstige priser.
Kraftressursene var Norges største konkurransefortrinn
på verdensmarkedet,
og ble lenge betraktet som nærmest ubegrensede.
Noen eksempler på kraftutbygginger med statlig medvirkning:
Morkfoss-Solbergfoss (1917 - 1924), Glomfjord (1918 - 1920), Nore (1919 1928), Mar (1945 - 1949), Aura (1947- 1954), Røssåga (1949 - 1955), Tokke
(1955 - 1966), Innset (1956 - 1961), Sira-Kvina (1963 - 1979), Mauranger (19681974), Eid fjord (1973- 1980), Ulla-Forre (1974- 1987), Jotunheimen/Breheimen
(1974 - 1990), Alta (1981 - 1987) og Svartisen (1993 - 1998).

1960: Omorganisering til fire direktorater
I 1960 ble NVE omorganisert til fire direktorater: Direktoratet for Statskraftverkene, Vassdrags-, Elektrisitets- og Administrasjonsdirektoratet.
1962: Brekontoret og grunnvannskontoret opprettet i
Hydrologisk avdeling
Statskraftverkene innså nødvendigheten av breundersøkelser i god tid før
kraftutbygging. Brekontoret har stått sentralt i breforskningen i Norge takket
være alle oppdragene for Statskraftverkene. Hydrologien i en breelv er helt
annerledes enn i en vanlig elv. Mens vannføringen i en vanlig elv minker i
tørre, varme år, øker den i en breelv på grunn av smeltingen. Dessuten er
transporten av sand, stein og grus mye større i en breelv.
Grunnvannet er et meget viktig ledd i det hydrologiske kretsløp. Store
mengder vann er lagret i undergrunnen. Norge har stor tilgang på overflatevann av relativt god kvalitet, og har ikke hatt stort behov for å utnytte grunnvannet. Opprettelsen av grunnvannskontoret var et ledd i å få mer omfattende undersokelser av grunnvannsressursene.
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1964: NVE flyttet inn i ny bygning.
Middelthuns gate 29 sto klar
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Til åpningenav NVEsnye administrasjonsbygg
i 1964
ble det utarbeidet en egen brosjyre.Adressenvar i
begynnelsenMiddelthunsgate 27b, men ble senere
nr. 29.
Arkitekter for bygget var Fr. Lykke-Engerog Knut
Enger.

1966: Kontaktutvalg for vassdragsreguleringer opprettet
NVE fikk opprettet Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer (KFV)ved
Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var behovet for å få dokumentert naturfaglige verdier i vassdrag, særlig i forbindelse med verneplaner og søknader
om utbygging. Et nasjonalt samarbeid mellom alle universitetene og
Landbrukshøgskolen utviklet seg. KFVble nedlagt i 1986, da Direktoratet for
naturforvaltning fikk hovedansvaret for forvaltning av biologiske forhold i
vassdragene.
1966: Naturvernkontoret i Vassdragsdirektoratet opprettet
NVE var det første forvaltningsorgan som bygde opp egen miljøfaglig
kompetanse. Kontoret prioriterte ikke først og fremst landskapsvern, men la
vekt på opprydding og pleie av landskapet etter utbygginger. Landskapsestetiske forhold ble vektlagt. Virksomheten gikk ut pa a gi forslag til
opprydding, dekking og utforming av steintipper, massetak og andre sider
ved anleggene. Miljø- og landskapshensyn kom inn i planleggingsfasen av
kraftutbyggingsprosjekter. Bestemmelser om minstevannføring og hensiktsmessig planlegging kom inn i konsesjonsbetingelsene. I 1969 ble vassdragsreguleringsloven endret. Regelen om forhåndsmelding ble innført.
NVE skal etter disse reglene varsles minst tre måneder før konsesjonssøknader kan fremmes. Varslet skal gjøres allment kjent.
1967: NVE begynte med flomvarslingstjenester
Det hadde vært store flommer på Østlandet i 1966 og 1967. Flomvarslingen
var de første årene konsentrert til Glommavassdraget.
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1969: Elektrisitetsloven: Lov om bygging og drift av elektriske anlegg
Elektrisitetsloven ga større hjemmel til å stille krav om hva konsesjonssøknader skulle inneholde. Høringsrundene ble betydelig utvidet. Ved
konsesjonstildelingen skulle det tas hensyn til om anlegget ville medføre en
"rasjonell elektrisitetsforsyning". I noen grad forsøkte NVE med hjemmel i
elektrisitetsloven å påvirke organisasjonsforholdene i elforsyningen.
Konsesjonskontoret i NVE fikk knesatt det prinsipp at ekspropriasjonsbehandling etter oreigningsloven og konsesjonsbehandling etter elektrisitetsloven
burde foregå samtidig. Beslutningsprosessen var så tids- og arbeidskrevende
at man i liten grad hadde valgmuligheter med hensyn til å sette i gang
prosjekter i prioritert rekkefølge. Loven erstattet lov av 1896 om farer og
ulemper ved elektriske anlegg, og ble senere erstattet av energiloven av 1990.
1970-tallet: La elva leve! Aksjoner mot kraftutbygging
Striden om den naturskjønne Aurlandsdalen fra 1969 og utover var blant de
første store nasjonale konfrontasjonene mellom naturvern og utbyggingsinteresser. På den ene siden sto naturvernere, i hovedsak byfolk. På den andre
sto bygdefolk og kommune alliert med utbyggeren Oslo Lysverker. De mest
militante aksjonistene ville lage "lenkegjeng" framfor anleggsmaskinene.
Mange la ferien sin til Aurlandsdalen i protest. Sivil ulydighet ble det ikke
noe av i Aurland, men kom for fullt med Mardola-aksjonene i Romsdal i 1970.
Saken ble symbolsk særlig på grunn av de høye Mardalsfossene. Lederne for
aksjonen ble båret vekk av politiet etter at det ble organisert en ikke-voldelig
leir i traseen for anleggsveien. En bred allianse med alt fra professorer til
bygdefolk i «Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern» sto for aksjonen.
Det ble hevdet at demokratiet ikke fungerte når det gjaldt utbygging av
vassdrag og kraftkrevende industri. Størst mediadekning fikk Alta-aksjonen
fra 1979 til 1981. Aksjonsmetoder som sultestreik kom i bruk. Folkeaksjonen
la vekt på samenes rettigheter til land og vann i Finnmark. Den sivile ulydighetskampanjen førte til at anleggsarbeidet ble utsatt. Debatten engasjerte
store deler av befolkningen. For første gang i norsk historie ble det reist
rettssak for å prøve gyldigheten av et utbyggingsvedtak fattet av Stortinget.
Saken ble ført helt til Høyesterett, som erklærte at utbyggingsvedtaket var
gyldig. Utbyggingen i regi av NVE-Statskraftverkene kunne gå videre.
Fra 1970-tallet kan NVE sies å ha blitt et meget omstridt offentlig organ, etter
i årrekker å ha vært sett på som en nasjonal "helteorganisasjon". Det kom
sterk kritikk mot konsesjonsbehandlingsprosessen.
1970: Regionkontor Øst og Sør opprettet i Oslo
Regionkontor Sør flyttet til Tønsberg i 1991 og regionkontor Øst flyttet til
Hamar i 1995. Regionkontorene gir bedre nærhet til de faktiske arbeidsoppgavene ute i felten. I tillegg har regionkontorene viktige sikkerhets-
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Altadammen. Under Alta-aksjonen ble natur- og miljøverninteressene forent med den nye
selvbevisstheten hos urbefolkningen og andre minoriteter. Foto: Gry Berg.
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oppgaver som løses best ved nærvær i regionen. Regionkontorene har særlig
drevet med planlegging og gjennomføring av forbygnings- og senkningsarbeider, og har til dels utført disse i egen regi. Etter hvert har regionkontorene begynt å utføre visse tilsynsoppgaver, både når det gjelder teknisk
damtilsyn og med hensyn til om konsesjonærer overholder fastsatte vilkår
vedrørende natur og miljø. Regionkontorene fikk tilført flere oppgaver og ble
mer selvstendige. Fra 1994 ble anleggsvirksomheten skilt ut som egne
resultatenheter og fra 1995 ble regionkontorene selvstendige enheter under
Vassdragsavdelingen. I samarbeid med hydrologisk avdeling har hydrologiske
data blitt samlet inn.
1972: Forurensningssaker skilt ut fra NVE
Vann- og avløpskontoret ble skilt ut fra NVE.Ved opprettelsen i 1947 het
kontoret Vann- og kloakkontoret i Vassdragsdirektoratet. Blant annet hadde
kontoret ansvar for forurensningssaker. Virksomheten var lenge mindre omfattende. Langt ut i 1950-årene var det to personer i NVE som tok seg av de få
sakene som kom inn. I 1970 hadde kontoret 14 medarbeidere. I 1972 skiftet
kontoret navn til Statens vann- og avløpskontor og ble underlagt det nye
Miljøverndepartementet. Sammen med Røykskaderådet dannet kontoret
grunnlaget for det nye direktoratet Statens forurensningstilsyn (SFT),opprettet i 1974.
1973: Verneplan for vassdrag
Stortinget vedtok i 1973 en verneplan
for vassdrag. Verneplanutvalget med
sekretariat i NVE dannet fundamentet i
framleggingen av verneverdiene og den
første helhetlige avveiningen mellom
vern og kraftutbyggingsinteresser.
Utvalget fikk navnet Sperstad utvalget etter
formannen, vassdragsdirektor Sperstad.
Det offisielle navnet var imidlertid
"Kontaktutvalget kraftutbygging- naturvern". Utredninger fra begynnelsen av
1960-tallet hadde pekt på behovet for
vern av vassdrag på grunn av blant
annet frilufts-, natur- og miljøverninteresser. Verneplanene åpnet for at
flere konfliktområder kom fram i selve
utrednings- og planleggingsprosessen.
Siden Verneplan I ble vedtatt har man
fortløpende arbeidet med hvilke vassdrag som bør vernes. Ytterligere tre delplaner er blitt utarbeidet og Stortinget
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NVE og Direktoratet for naturforvaltning
ga i 1995 ut brosjyren "Verna vassdragein nasjonal ressursog eit lokalt ansvar"
for å informere om verneverdier i vassdrag.

har vedtatt vern av 341 vassdrag og vassdragsområder. Verneplan I-IV fra
1973, 1980, 1986 og 1993 utgjør til sammen landsplanen for vern av vassdrag.
Våren 2001 bestemte regjeringen at det skulle foretas en supplering av
verneplanen. Saken forventes lagt fram for Stortinget i løpet av 2003.
1973: Atomkraft: ja eller nei takk?
NVE-Statskraftverkene la fram sine første planer for lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordområdet. En egen varmekraftavdeling ble opprettet i
Statskraftverkene. I opinionen ble det fort en sterk mobilisering mot planene
om kjernekraftverk. Et offentlig utvalg ble satt ned for a vurdere kjernekraft
og sikkerhet. Flere ulykker ved atomkraftverk rundt omkring i verden gjorde
at planene ble lagt på is mot slutten av 1970-tallet.
1977: Natur- og landskapsavdeling
Naturvernkontoret i Vassdragsdirektoratet ble i 1977 omorganisert til Naturog landskapsavdelingen. Naturvern ble her knyttet til landskapsarkitektur og
landskapspleie. Naturverninteressene kunne langt på vei tilfredsstilles ved
"skansom utbygging". Avdelingen tok seg av landskapsforming og tiltak for å
opprettholde biologisk mangfold. Man gjødslet og sådde til med grasfrø, og
skog ble plantet. I 1990 ble avdelingen omorganisert til Natur og miljøseksjonen i Vassdragsavdelingen. Mange miljøtiltak. spesielt terskelbygging, ble
en sentral del av natur- og landskapsavdelingens arbeid i samarbeid med
forbygningsavdelingen. Terskler er lave dammer som bygges i elveløpene for a
holde vannstanden oppe, selv ved sterkt redusert vannføring. Regionkontorene har hatt en viktig rolle i dette arbeidet og i arbeidet med a forebygge
flomskader.
1978: Olje- og energidepartementet
NVE ble overført fra Industridepartementet
til det nyopprettede Olje- og
energidepartementet. Vannkraftutbygging var et dominerende element i
norsk energipolitikk fram til 1970-årene. Etter hvert kom også olje, energiøkonomisering og nye fornybare energikilder sterkere inn i et større energipolitisk bilde.
1980: NORAD-avtale
NVE inngikk i 1980 en egen samarbeidsavtale med NORAD (Norsk utviklingshjelp, senere Direktoratet for utviklingssamarbeid) om rådgivning i forbindelse med NORADs virksomhet som ligger innenfor NVEs kompetanseområde:
energi, vannressurser og vannforsyning. Vannforsyning er grunnleggende
innen all bistand til utviklingsland både i større og mindre skala. Vann er
avgjørende for opprettholdelse av alt liv. Tilgang til rent vann er viktig for å
bekjempe fattigdom. Vanntilgang er også en forutsetning for alle industriprosesser. Bedre utnyttelse av vannet kan bedre folks helse og gi grunnlag for
næringsutvikling. Utnytting av vann er i svært mange land kilde til politiske
konflikter. I 1993 ble det opprettet et eget internasjonalt kontor i NVE.
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1981: Damforskrifter innført
Økt fokus på kompetansen til de ansvarlige for tilsynet med kraftanleggene
resulterte i at damvokterkurs ble satt i gang. Virksomheten til seksjonen for
vassdragssikkerhet ble gradvis endret til å kontrollere at dameierne har
tilfredsstillende internkontroll for planlegging, bygging og drift av
vassdragsalegg.
1985: Fra "Terskelprosjektet" til forskning om vassdragsmiljø
Hensynet til miljøforhold kom stadig sterkere i fokus. Innenfor forskningsog utviklingssektoren (FoU) gjenspeilte dette seg. NVE har siden tidlig på
1970-tallet initiert en rekke FoU-programmer hvor hensikten er å forbedre
kunnskapen om virkninger inngrep har på miljøforhold i vassdrag. Isamarbeid med landets universiteter, høyskoler og FoU-institutt er programmene
blitt gjennomført. Minstevannføring, terskelbygging og utsetting av fisk ble
tidlig fokusert på. På 1980-tallet var fokus rettet mot biotopjusteringer og
konsekvenser av inngrep. På 1990-tallet vannbruksplanlegging, vassdragsdrift.
flomforskning og generelle vassdragsmiljøproblemer. På 2000-tallet er det
tale om forskning rundt helhetlig vannressursforvaltning, restaurering av
vassdrag og effekter av klimaendringer. FoU-engasjementet finansieres av
midler over Konsesjonsavgiftsfondet. I 1986 ble NVEs arbeid med FoU fastere
organisert ved opprettelse av to stillinger som forskningssjef, henholdsvis
innen vassdrags- og elektrisitetssektoren.
1986: Bukken fjernes fra havresekken: Stor omorganisering av NVE
Det ble med jevne mellomrom rettet søkelys på at samme statlige organ var
lovforvalter og eier av kraftverk. NVE ble sagt å være "bukken som passer
havresekken". Som et resultat av langvarige diskusjoner og utredninger ble
Direktoratet for Statskraftverkene skilt ut fra NVE i 1986. Omorganiseringen
førte til at antall ansatte i NVE gikk ned fra ca. 4000 til ca. 380. En stor del av
de 4000 var anleggsarbeidere. Statskraftverkene ble skilt ut til forvaltningsbedriften Statkraft med styre oppnevnt av regjeringen. Statkraft skulle ta seg
av planlegging, bygging og drift av statens kraftverk og kraftoverføringsanlegg. NVEs arbeid med kraftverk ble begrenset til funksjonen som konsesjons- og tilsynsmyndighet. NVE sto igjen med Vassdragsdirektoratet, Energidirektoratet og en administrasjonsavdeling.
I prosessen skiftet NVE navn fra Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen til
Norges vassdrags- og energiverk. Det stortingsvalgte Hovedstyret ble erstattet
med et regjeringsoppnevnt råd. Rådet var et rådgivende organ i motsetning
til Hovedstyret som hadde beslutningsmyndighet.
Rådet ble avviklet i 1995.
1986: Samlet plan for vassdrag
Arbeidet med Samlet plan for vassdrag startet opp i 1981 og ble ledet av
Miljøverndepartementet. Hovedmålet var å legge fram forslag til gruppevis
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prioritert rekkefølge av vannkraftprosjekter for senere konsesjonsbehandling.
Disse planene omhandler og rangerer utbyggingspotensialet i vassdragene.
Konflikter med andre brukerinteresser, kraftverksøkonomisk lønnsomhet og
miljømessig konfliktpotensiale veies mot hverandre. Tanken bak Samlet plan
var at dersom det skulle bygges ut flere vassdrag, skulle de minst kontroversielle bygges ut først. Samlet plan for vassdrag ble første gang behandlet i
Stortinget i 1986, og har senere blitt revidert flere ganger.
1989: Fast flomvarslingstjeneste
Hydrologisk avdeling hadde uttalt seg om flom i mange sammenhenger i en
årrekke, men det var først i 1989 at flomvarsling ble en aktiv tjeneste, basert
på avansert teknologi, faglig ekspertise og stor samfunnsnytte. Hydrologene
etablerte et underlagsnett for innhenting av informasjon og data, som gjorde
det mulig å utarbeide flomprognoser. Sanntidsdata fra 60 målestasjoner på
Østlandet, satellittbilder, snøsmeltemålinger og andre observasjoner gjorde
tjenesten mulig. Prognosetjenesten er døgnkontinuerlig og landsdekkende.
1989: Vindkraft i et forblåst land
I 1989 var NVE med på oppstart av vindkraftverk på Smøla. Prosjektet var en
del av NVEs demonstrasjonsprogram
for vindkraft. Langs kysten og i fjellområdene er vindforholdene gode, og flere lokaliteter er attraktive for
utbygging av vindkraft. Hele kysten fra Lindesnes til Kirkenes har egnede
områder. NVE har utarbeidet retningslinjer for lokalisering av vindkraftverk.
Flere konsesjonssøknader om vindkraftverk har møtt motbør fordi kystnaturen mange steder blir sett på som så sårbar at den bør skjermes for
menneskelige inngrep.
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Fra vindmølleparkenpå Mehukenved Måløy. Bildetatt i 2001. Ett av mange prosjekter
innen nye fornybare energikilder NVEhar gitt investeringsstøttetil.
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1991: Ny energilov. Fra forvaltning til forretning
Et fritt marked for handel med elektrisitet ble organisert. NVE fikk et utvidet
ansvar for energiøkonomisering. monopol- og markedskontroll. En viktig ny
arbeidsoppgave var regulering av kraftoverføringsmonopolene.
Et hovedtrekk
i energiloven var at elektrisitetssektoren skulle bli inndelt i en konkurransedel og en monopoldel. Produksjon og omsetting av kraft skulle være gjenstand for konkurranse, mens krafttransporten skulle organiseres som monopoler. Før 1990 var Norge inndelt i en rekke lokale kraftmarkeder. Det lokale
energiverket hadde monopol på og plikt til å levere strøm i sitt nærområde.
Et middel til å oppfylle hovedsiktemålene med loven var å løse opp bindingene mellom produsenter og distributører av kraft. Som en oppfølging av
energiloven gjennomførte myndighetene viktige organisatoriske endringer.
Statkraft ble delt i en produksjonsdel, statsforetaket Statkraft SF, og en overføringsdel med ansvar for hovednettet, Statnett SF. De oppgavene som
Samkjøringen tidligere hadde hatt med omsetning av tilfeldig kraft og
samkjøring mellom kraftverkene, ble fra 1. januar 1993 overtatt av Statnett.
Statnett organiserte også en rekke markeder for omsetning av kraft og kraftkontrakter.
Statnett Marked AS utvidet i 1996 sitt virksomhetsområde og ble til Nord Pool
ASA. Svenska Kraftnat ble medeier i Nord Pool ASA, slik at Statnett og Svenska
Kraftnat eide 50 prosent hver av den nordiske kraftbørsen, og drev felles
kraftbørs for det nordiske området.
Satsningen på energiøkonomisering (enøk) ble trappet opp. Det ble opprettet
lokale enøksentra og pålagt et enøkpåslag i nettleien. Enøksentrene skulle
hjelpe forbrukerne med energisparing.
Internt ble NVE omorganisert til ett direktorat med seks avdelinger.
Enøk- og markedsavdelingen var et uttrykk for nye satsningsområder.
En nedbemanning på 20 prosent av arbeidsstokken ble gjennomført.
Elektrisitetstilsynet ble skilt ut fra NVE.
1994: Samkjøringsnettet knyttet sammen nasjonalt
I 1994 ble hele landet en del av samkjøringsnettet i og med at det ble bygd en
kraftledning gjennom Nordland i forbindelse med Svartisen kraftanlegg.
Strekningen mellom Bodø og Narvik var tidligere forbundet kun via det
svenske nettet.
1995: Vesleofsen, stor flom på Østlandet
Flommen på Østlandet i 1995 oversteg 1967-flommen stort sett overalt i
Glommas hovedvassdrag. Den nådde derimot ikke nivået for 1789-flommen,
den såkalte "Storofsen". Det var 200 - 300 års flom i deler av vassdragene. NVE
fikk i forbindelse med flommen mer mediadekning enn noen gang. Etter
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Sandsekkebæringved Kirkenær under flommen 1995. Foto: Bjørn Wold.

flommen gjennomførte NVE forskningsprogrammet "Hydra" om menneskelige årsaker til flom og flomskader. I 1996 kom et regjeringsoppnevnt utvalg
med flere forslag til tiltak for å redusere flomskader.
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1995: Husholdningskunder fikk tilgang til et fritt kraftmarked
Norske husholdningskunder var i 1995 de første i verden som fikk tilgang til
et fritt kraftmarked. Til og med 1997 kunne man skifte leverandør ved
kvartalsskiftene, altså fire ganger i året. Fra 1998 gjorde NVE det mulig å
skifte kraftleverandør når som helst.
1996: Gassnasjon med eller uten gasskraftverk?
Firmaet Naturkraft fikk konsesjon for bygging av gasskraftverk på Kårstø og
Kollsnes. Planene ble møtt med stor motstand. Med lave strømpriser og
strenge krav til CO,-rensing var det dessuten tvilsomt om kraftverkene ville
bli lønnsomme. Fra 1969-71, da de første olje- og gassfunnene i Nordsjøen
begynte å bli utnyttet, har Norge blitt den tredje største gassprodusenten i
Europa. Naturgass fra Norge og andre land er tilgjengelig for industri og
andre virksomheter gjennom et distribusjonsnett som dekker det meste av
Europa. Norge er likevel ett av få land som ikke har distribusjon og større
bruk av naturgass.
1998: Fra verk til direktorat
Navneskifte fra Norges vassdrags- og energiverk til Norges vassdrags- og
energidirektorat. Skiftet skulle gjøre det tydeligere at NVE er et forvaltningsorgan og ikke energiprodusent.
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Arbeid med restaureringav tømmerkisteforbygningerpå Rørosvinteren 1999.
Foto:Einar Sæterbø.
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2000: Vanndirektiv vedtatt av EU
Det overordnede formålet er å fastlegge en forvaltningsramme for beskyttelse
av ferskvann, grunnvann og kystnære sjøområder. Vannressursene skal
beskyttes både med tanke på kvalitet og kvantitet. Det legges vekt på en
helhetlig forvaltning av vannressursene, slik at ulike faktorer som påvirker
vassdrag og grunnvann kan ses under ett. Forvaltning av vannressursene skal
skje nedbørfeltvis og innenfor nedbørfeltdistrikter. Alle forhold knyttet til
vannressursene i distriktet skal vurderes samlet. EUs vanndirektiv (Rammedirektiv om vannressursforvaltning) ble vedtatt og kunngjort i 2000.
Innen 22.12.2003 skal direktivet settes i verk, med nødvendige lovtilpasninger
og ansvarlige forvaltningsorganer på plass og en første rapportering til EUkommisjonen. Miljømålene skal etter planen være oppnådd innen 2016.
Norge har undertegnet direktivet og har dermed gjort det til en forpliktende
del av EØS-avtalen. Det arbeides med å implementere alle sider av direktivet i
Norge. NVE vil ha en sentral rolle i forhold til vanndirektivet.
2001: Vannressurslov, Lov om vassdrag og grunnvann
NVE har et overordnet ansvar for tilsyn med vassdrag og grunnvann for å få
oversikt over vannressursenes tilstand. Tilsynet inkluderer å ha oversikt
over tiltak som kan medføre skade på liv, miljø og eiendom. I den tidligere
vassdragsloven var grunnvann viet liten oppmerksomhet og var nærmest
"lovløst". Hovedregelen er at grunnvann tilhører eieren av den grunn som
grunnvannet befinner seg under. Ved vannuttak eller bortledning av vann
skal minst den alminnelige lavvannføringen være tilbake. Større vannuttak
enn dette må konsesjonsbehandles. Loven gir regler om vassdrag som er
vernet i verneplan for vassdrag. Vassdragsvernet er dermed lovfestet.
Vassdragsmiljøet gis et bedre vern med krav til en minste vannføring. Ved
bredden av vassdragene skal kantvegetasjonen opprettholdes. En framtidig
utfordring for NVE er åta mer hensyn til grunnvannet og å føre et aktivt
tilsyn med vassdragene generelt.
2002: Enova og enøk
Statsforetaket Enova ble opprettet i Trondheim. Enova overtok NVEs tidligere
ansvar for tildeling av tilskudd til energiøkonomisering og energiomlegging.
NVE som direktorat har et overordnet ansvar for oppfølging av alle former for
energibruk. En framtidig utfordring blir å legge til rette for omlegging til nye
fornybare energikilder. Sol-, vind-, bio- og bølgeenergi er eksempel på energikilder som har vært utnyttet i liten grad. Miljøvennlig bruk av naturgass er
også en utfordring.
2003: Permanent museums- og kulturminneordning i NVE
For å ivareta sitt ansvar for museumsdrift innen vassdrags- og energisektoren
vil NVE inngå samarbeid med Norsk Skogbruksmuseum på Elverum og Norsk
Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal. NVE vil også utarbeide en
strategi for tiltak innen kulturminneområdet.
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