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Forslag i Stortinget:

Stans monopoltendenser,
ta hensyn til miljøet!
I Stortinget er det nylig
fremsatt to forslag som på
forskjellig vis berører elfor-
syningen. Det ene vil sikre
småkunder rimeligere
strøm gjennom reell åpning
til husholningsmarkedet.
Det andre krever kabling
som alternativ ifi luftspenn
av hensyn til miljø og helse.
Øystein Hedstrøm og Oscar D. Hill-
gaar fra Fremskrittspartiet henviser i
sitt forslag iii NHO-undersøkelser om
"triksing" med overføringstariffene
som gir et kunstig høyt beregnings-
grunnlag.

Forslaget henviser også til NVE-
statislikk som viser store forskjeller i
overføringtariffene, og at mange
everk har for høye overføringspriser.
Etter henimot tre år med ny energi-
lov må man konstatere at mange
everk fortsatt driver som monopolis-
ter, sier forslagstilleme.

De fiykter at ledningsnettet er blitt
everkenes "våpen" til fortsatt å sikre
monopol og urimelige gevinster.
Selve forslaget lyder slik:

Stortinget ber Regjeringen bygge
ut kontrollkapasiteten i Norges
vassdrags- og energiverk (NVE)
rettet mot overføringstariffene i
ledningsnettet samt innføre en tids-
frist på 3 måneder som maksimum
behandlingstid av klagesaker.

Stortinget ber regjeringen fremme
forslag som sikrer en reell åpning
av husholdningsmarkedet for elek-
trisitet

Iforslaget fra Høyre-representantene
Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og

Høyrerepresentantervilha mer  kabeL

Oddvard Nilsen heter det at frem-
føring av luftspennfor hovedlinje-
nettet alltid har vært konfliktfylt.
økt engasjement i miljøspørsmål,
usikkerhet omkring strålingsfare
langs linjetras&ne med mulige hel-
semessige konsekvenser, og større
estetisk bevissthet, har klart skjer-
pet disse interessekonfliktene.

Slike konflikter finnes flere steder
i landet. Problemstillingen blir aktu-
alisert bl.a. gjennom videre utbyg-
ging av sentralnettet når flere uten-
landsforbindelser skal etableres.
Lokal motstand mot 132KV linje i
luftspenn over Nordre Askøy, og en
300 KV linje gjennom et svært
åpent kystlandskap frem til Kolls-
nes i øygarden, er en god illustra-
sjon på en interessekonflikt hvor
både miljø-, helsemessige og este-
tiske spørsmål er bragt inn.

Kabelalternativene reiser spørs-
mål av teknisk og kostnadsmessig
karakter. Høyre mener likevel at
estetiske, miljø- og helsemessige
kriterier må få økt vekt som beslut-

ningsgrunnlag når nye høyspent-
fremføringer skal vedtas, skriver
Fatland, Finstad og Nilsen.

De mener kostnadsargumentene
kan reduseres bl.a. ved å legge til-
rette for en reell konkurranse mel-
lom kabelprodusenter.

Ekstrakostnadene ved kabling
kan tas inn i beregningsgrunnlaget
for sentralnettstariffene. Det er også
adgang tilå kreve anleggstilskudd i
spesielle tilfeller, skriver de tre og
avslutter sin begrunnelse slik:

En sterkere vektlegging av helse-
og miljømessige forhold vil også
kunne påvirke måten den videre
utbygging av høyspentnettet blir
planlagt på, slik at interessekon-
fliktene kan bli redusert gjennom
planarbeidet.
Forslaget lyder:

Stortinget ber Regjeringen legge
til rette for at milø-, helsemessige
og estetiske hensyn må få økt vekt
ved myndighetsgodkjennelse av nye
høyspentanlegg.

Rapport om hva kabling koster
Kabling av alle eksisterende ledninger ville gi kost-
nader på 250-300 milliarder. kroner. De høyeste spen-
ningsnivåene, 300 og 420KV, gir ekstreme kostnader.
Tre kabelsett for 420 KV koster 36 millioner mer pr
kilometer enn luftledning.

Dette er noen av tallene i en kommende NVE-rap-
port om kabel som alternativ til luftledning. Hvor mye
dyrere blir det, og hva med det tekniske? Fordeler eller
ulemper?
Avdelingsingeniør Jon Eilif Trohjell fører rapporten i
pennen, og den vil foreligge om en måneds tid.

Krav om kabling
Overingeniør Arne Selfors opplyser til Vann & Energi
at to forhold ga støtet til en slik rapport.
- Det ene er at kravet om kabling nå melder seg stadig
oftere, det andre at det synes å herske en viss forvir-
ring hos everkene om dette spørsmålet. Man er uviss
både på kostnader og tekniske problemer. Dette har vi
altså ment å ville gjøre noe med, sier Selfors på vegne
av sin seksjonssjef Arne Olsen og seg selv.

- Rapporten gjelder alle spenningsnivåer som krever
konsesjon, fra 22KV og oppover. Vi har ikke svar på
hvor mye dyrere en bestemt strekning vil bli med kabel
enn med luftspenn. Det vi tar sikte på, er en basisrap-
port som grovt sett forteller noe om prisforskjeller.

Selfors tilføyer at det i januar også vil bli arrangert
en seminar-runde for å presentere rapporten og gjøre
elbransjen best mulig kjent med innholdet.

200- 1000 mill.pr år
Her er enda etpar smakebiter: Fremover kan man vente
en del variasjoner fra år til år slik at ekstrakostnadene
ved å kable alle nye anlegg kan antas å ligge mellom
200 mill.kr. og 1 milliard - i snitt kanskje nærmere den
nedre del av intervallet.

Ved fornyelse av konsesjoner skal man vurdere
betingelsene og kan i prinsippet pålegge kabling av
deler av anlegget som vilkår for fornyet konsesjon.
Kables 10 prosent av antall nye km ledning, vil det
koste fra 20 til 100 mill.kr pr år. Kabler man 30 pro-
sent, blir kostnadene fra 60 til 300 millioner.

i/a21; kEer Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags- og energiverk ved vassdrags-
og energidirekter Erling Diesen og informasjonssjef Wenja Paaske.

Også de små
har tjent
Energiloven har virket i snart tre år. Kraftprodusenter kan
nå selge til høyest mulig pris, og brukerne skal kunne velge
det billigste tilbudet.

Større brukere benyttet seg raskt av muligheten. Konkur-
ranse og kraftoverskudd har gitt mange prisreduksjoner i områ-
det 20-30 prosent. Noen har forhandlet med sin tradisjonelle,
lokale leverandør. Andre har skiftet leverandør.

Forbrukerrådet og andre begynner nå å bli utålmodige på
vegne av husholdninger og andre småbrukere. De små må
betale for de rabattene de store oppnår, hevdes det. Det er nå
ikke sant. Også de små har tjent på energiloven og kraftover-
skuddet, men ikke så mye som de store. Kanskje er ikke det
så galt som det kan høres. Stortinget har bestemt at vi skal ha
markedsbasert kraftomsetning, og et av målene er en utjam-
ning av kraftprisene. Tidligere var det slik at mange kom-
munestyrer fastsatte tariffer som favoriserte husholdningene.
Slik prising er vanskelig i et marked. Våre oversikter viser at
gjennomsnittsprisen til de små har stabilisert seg siden ener-
giloven kom.

Noen everk tilbyr sine småkunder såkalt flexi-tariff. Det
betales en fast pris for et grunnforbruk, vanligvis 12.000 kWh
i året, mens det overskytende betales med en pris som følger
markedsprisen. Ca. 20 prosent av landets forbrukere har dette
tilbudet, men bare ca. 1 prosent har benyttet seg av det. De har
spart noen tusen kroner hver i løpet av de siste årene.

Det spørs likevel om ikke denne tariffen tåler et lavere gnmn-
forbruk og et lavere påslag på markedsprisen enn det mange
everk tilbyr. Først da vil dette bli en attraktiv tariff som gir det
lokale everket et forsprang når konkurransen etter hvert hard-
ner til også i husholdningsmarkedet. NVE råder alle everk til
å innføre flexi-tariff, og aktivt markedsføre denne. Men for
kundene må det være en frivillig sak om de vil velge en flexi-
tariff. Etter et tørt år og en kald vinter kan markedsprisen bli
høyere enn de priser vi har sett de siste årene!

Skifte av leverandør krever nye rutiner for avregning. For
større brukere er det aktuelt med timesmålere som kan fjern-
avleses. Det lokale everket fører fortsatt kraften fram til bru-
keren, og everket må etablere rutiner slik at de enkelte leve-
randørenes forpliktelser i markedet holdes adskilt. NVE tillater
netteieren å beregne seg et transaksjonsgebyr for dekning av
kostnader i den forbindelse. Fra 1994 blir taket kr. 4.000. Dette
er småpenger for en større bruker med en årlig stsømregning
på kr. 100.000 eller mer. Et leverandørskifte kan lønne seg i
alle fall.

Annerledes stiller det seg for de små, med en årlig strøm-
regning på 10.000-15.000 kroner. For dem vil et gebyr på 4.000
kroner gjøre leverandørbytte ulønnsomt. De blir derfor i prak-
sis innestengt som kunder av det lokale everket. Men NVE
krever at everket godtar ordninger der mange små kunder hånd-
teres samlet, slik at det bare er aktuelt med ett transaksjonsge-
byr for hele gruppen.

Det gjenstår ennå en del utredningsarbeid før det er utvik-
let ordninger for leverandørskifte som er både enkle og billige.
Mange arbeider med spørsmålet, og ulike forslag fremmes.
Ikke alle forslag har tatt tilstrekkelig hensyn til et sikkert opp-
gjør i hele kjeden fra produsent fram til forbruker.

Norge ligger på verdensbasis først i løypa med utvikling av
en markedsbasert elektrisi-
tetsforsyning. I samarbeid har
eforsyningen, forskning,
industri og forvaltning nådd
utrolig langt på kort tid. Men
vi har ennå igjen å fmne fram
til gode ordninger som sikrer
ftill likebehandling av små og
store strømkunder.
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Spørsmål etter
tabefaring

Nytt manøvreringsregle-
ment for Alta Kraftverk sto
på dagsorden da NVEs råd
var samlet 1 Alta 11. og
12.oktober. Etter et åpent
møte i kommunestyresalen
og en befaring i Altaelva
holdt rådet eget møte og
besluttet da å utsette sitt
vedtak i saken.

TEKST OG FOTO:
HARALD BRYMLDSEN

Rådet ba om å få enkelte punkter i
forslaget til varig reglement nærrnere
belyst, bl.a. hva det vil innebære å
installere en omløpsventil i kraftver-
ket

Dermed går det en stund inn på
nyåret før Rådet kan ta stilling til
søknaden fra Statkraft. Kongen i
statsråd avgjør endelig.

Formannen i Alta Laksefiskeri
Interessentskap, Lyon Holten, er glad
for utsettelsen.

Positivt!
- Jeg ser dette som noe positivt. En
utsettelse må bety at man har fått nye
innspill i saken, noe som har gjort
inntrykk. Da trenger man tid til å
tenke seg om. Jeg synes det er kjem-
pefint at Rådet tar seg den tiden, sa
Holten i en kommentar til Vann &
Energi.

Han og andre fra Alta sa under
folkemøtet i rådhuset klart fra om
sitt syn på forslaget til nytt regle-
ment:

- Det er ikke brukbart hvis vi skal
bevare Altaelva.

Holten tok særlig for seg situasjo-
nen i Sautso-området, med utløpet
fra Alta Kinftverk. Om isforholdene
sa han at det de siste fem årene har
vært nesten umulig å komme dit på
isen. Man måtte bruke helikopter.

Isgang hadde i ett tilfelle bragt hele
Altaelva på grensen til katastrofe,
sa formannen og la skylden ene og
alene på vintervannføringen.

Forskeme har hittil vært ute av
stand til å forklare hvorfor laksen ikke
går opp til Sautso, mente Holten.
- Men det vil vi vise!

Holten understreket at det er stor-

Brevtil
Statkraft 


laksen som tellermesti Altaelva - fra
åtte kilo og oppover.

- All storlaks i dag er født før kraft-
verket ble satt i drift De tre siste årene
har det vært en drastisk nedgang i
laks til Sautso. Det går mot en kata-
strofe.

Holten nevnte at det sist sommer
ble tatt bare 108 storlaks. I 1979 var
resultatet på samme sted 85 laks i
løpet av en uke! Sautso har fra garn-
mel tid vært regnet som et eldorado
for laksefiskerne.

- Jeg vil gi et råd til NVEs råd, fort-
satte Holten: følg det forslaget til nytt
manøvreringsreglement som Alta
Laksefiskeri har satt frem.

Enstemmig
Ordfører i Alta, Eva Nielsen, takket
for at Alta-samfunnet gjennom fol-
kemøtet fikk anledning til å si hva
man hadde på hjertet i denne saken.
Den hadde skapt engasjement i vide
kretser, langt ut over de direkte
berørte.

Da kommunen i sommer behand-
let forslaget fra Statkraft, forelå et
omfattende høringsmateriale. Kom-
munen sier nå - som den gang i 1976
- at Altaelva.s betydning som lakse-
elv er udiskutabel. Den politiske
debatten kom stadig tilbake til hvil-
ken verdi elva har for hele lokalsam-
funnet. Denne verdien må balanse-
res mot økonomiske forhold i
kraftproduksjonen. Ett av kravene i
kommunens enstemmige vedtak er
at reglementet fortsatt skal være mid-
lertidig, for en ny femårsperiode. Jeg
vil understreke enstemmigheten i
denne saken, fremholdt ordføreren.

Altas plan- og næringssjef Omund
Heggheim reiste flere innvendinger
motforslaget. Høyere temperatur på
driftsvannet vil gi en mer åpen elv
enn i dag, og temperaturen vil inn-
virke på næringsgrunnlaget. Sarr og
isdannelse opp mot sidene gjør at
elveprofilen innsnevres - kanskje med
isoppstuving som resultat.

Økt vannføring kan forsterke pro-
blemene i elva, og de kan bli overført
fra Sautso til Sandia-seksjonen, fryk-
tet Heggheim. Kommunen har også
merknader til at magasinet i som-
merperioden skal kunne reguleres
mellom kote 265 og 263,5. Hegg-
heim fant det "relativt drygt" at Stat-
kraft søker om inntil 30 minutters

NVE har bedt Statkraft SF om å
utrede kostnader ved etablering
av omløp for vannføringer på 66
m3/sek og 99m3/sek. vedrørende
fisk.

Samtidig ber NVE om å få
angitt tørrlagt elveareal i Sautso-
sonen ved utfall av kraftstasjonen 


avvik fra reglementet når det er tek-
nisk mulig å unngå slike avvik.

I flere innlegg ble det minnet om
at Altaelva var lovet å skulle forbli så
naturlig som mulig. Det lå i konse-
sjonsvilkårene. Med det foreslåtte
reglemementet kan forholdene bli
enda verre enn i dag, sa en av taleme.
Han kalte det miljøkriminalitet når
noen vil "prøve å ødelegge en av ver-
dens beste lakseelver".

Midlertidig
Også fra forskerhold ble det sagt at
nytt manøvreringsreglement bør være
midlertidig. Man må følge vassdra-
get over flere år for å konstatere lang-
tidsvirkningene. Forskerne ser teg-

nene til ekstra fiskedødelighet i
Sautso i sammenheng med vannfø-
ringen.

Folkemøtet i Alta ble ledet av
Arnor Njøs, formann i NVE-rådet.
Han sa til avslutning at "kanskje
hadde jeg ventet litt mer stemme-
bruk". Nå kunne han konstatere at

ved de nevnte vannføringer.
Hvis det fiskerifaglig eller

teknisk/kostnadsmessig utpeker
seg mellomligende alternativer,
vil også de være interessante.

NVE ønsker en nærmere
vurdering av behovet for økning
av maksimal vintervannføring fra 


diskusjonen hadde vært rolig og god.
- Vi tar med oss argumentene herfra,
lovet Njøs.

Befaring
Neste dag dro rådsmedlemmene,
representanter for Statkraft og for
NVEs administrasjon på en lang dags

30 til 33m3/sek. Og man ber om
avklaring på en uklarhet i et
punkt som gjelder gradvis økning
av vannføringen ut over
33m3/sek.

Et tredje punkt i brevet til
Statkaft gjelder sommer- og høst-
reguleringen. Her nevnes bl.a.

Informasjons-
sjef Wenja
Paaske og
sekretær Tove
Ingelin Aks-
nes trivdes i
en lang og
smal elvebåt
- en ny og
spennende
opplevelse.

Rådsmedlem
Gunvor
Schnitler og
NVE-sjefen
Erling Diesen
får skyss over
Altaelva.

Laksefisker-
nes formann
Lyon Holten
(t.v.) NVE-
rådets leder
Arnor Njøs
og ordfører
Eva Nielsen i
Alta — under
folkemøtet
11. oktober.

befaring med buss og elvebåter. Lyon
Holten fulgte med fra begynnelse til
slutt. Han orienterte om laksefisket i
Altaelva gjennom hundreder av år.
Og han påpekte hvordan elveløpet på
enkelte steder er blitt betydelig endret,
både gjennom bevisste tiltak og som
følge voldsom vannføring.

regulering mellom kotene 263,5
og 265 kombinert med en fore-
slått endringshastighet i vann-
føringen på 4 prosent. Det er
ønskelig å få denne endringen
satt i sammenheng med naturlige
korttidsendringer.
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Søker avtale etter hje
I Svelgen har mer enn hver femte innbygger
sin arbeidsplass på Bremanger Smelteverk —
320 av de 1500 store og små som bor på tett-
stedet i vestlandskommunen Bremanger. Dag-
lig handel og vandel i Svelgen er i høy grad
basert på Elkem-bedriftens virksomhet.

leie 15 år
Konkret ber konsemet om å få leie
kraftverket Svelgen II for en periode
på 15 år fra 1995, og på de samme
vilkår som dagens. Det vil si at sel-
skapet betaler leie for de fallrettig-
heter mm som nå utnyttes til og med
år 2010.

Den mest helhetlige løsning ville
være, sier Elkem-sjefen, at det inn-
gås en avtale som utløper samtidig
med konsesjonene i Svelgen III og sesjonsperiode.
IV. Da kunne Elkem ha nytte av Men konsemet er innstilt på å
Svelgen II med anlegg i ca. 62 år, drøfte et opplegg som innebærer
som omtrent tilsvarer en vanlig kon- at den nåværende avtalen forlenges

TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

Dette ble naturlig nok påpekt da
Elkem i sommer sendte Nærings-
og Energidepartementet et brev
med ".. søknad om avtale om leie
eller kjøp av kraftverket Svelgen II
m.m. .."

I sin begrunnelse for søknaden
skriver Elkem-sjefen Ole Enger at
smelteverket er avhengig av rime-
lig kraft som innsatsfaktor.

Kraftbehovet dekkes i dag dels
av egenproduksjon og dels ved kjøp
fra andre produsenter og spotkraft.

Behovet er årlig ca. 730 GWh
mens egenproduksjonen ligger på
ca. 604 GWh.

Med leie eller kjøp av Svelgen II
ønsker Elkem å unngå en kost-
nadsøkning på ca. 15 mill. kroner i
året etter 1995 da stasjonen hjem-
faller. Ellers vil en videre utvik-
ling av virksomheten i Svelgen bli
vanskelig, fremholder konsernsje-
fen.

Foregrepet hjemfall
Han går i søknaden tilbake til 1957
da det ble inngått en avtale mellom
staten (NVE) og Christiania Spi-
gerverk, nå Elkem.

Fallrettigheter, anlegg m.m.
skulle overdras til staten mot at sel-
skapet fikk leie tilbake de samme
rettighetene og anleggene frem til
1995 - altså et foregrepet hjemfall.

Også anlegg som bedriften
senere kom til å bygge ut i vass-
draget (Svelgen II) skulle tilfalle
staten.

Da avtale ble inngått, var bare
Svelgen I utbygget. Det største
kraftverket, Svelgen II og en del
reguleringsanlegg, ble bygget etter
det foregrepne hjemfallet og eies
derfor av Elkem frem til 1995.

Etter avtalen er SvelgenII en "til-
leggsutbygging". Produksjonen i 


dette kraftverket er likevel langt
større enn i Svelgen I, nemlig 180
GWh mot 40 GWh, i middel-
produksj on. Tilleggsutbyggingen
utgjør altså hovedutbyggingen.

Svelgen II og senere etablerte
reguleringsanlegg som i dag eies av
Elkem, tilfaller Statkraft SF veder-
lagsfritt den 23. april i 1995.

Bare 37 år
Elkem påpeker som det spesielle i
saken at Svelgen Hble satt i drift så
sent som i 1958. Stasjonen vil derfor
bare ha vært utnyttet av Elkem i 37
år når avtalen med NVE utløper i
1995.

Avtaler om foregrepet hjemfall
medfører i alminnelighet at selska-
per disponerer kraften i mye lengre
tid - i flere tilfelle nærmere 100 år.
I brevet siteres (tidligere) statsråd
Finn Kristensen som i sommer sa til
Dagens Næringsliv:

".. ved utløpet av de foregrepne
hjemfallsavtalene vil derfor selska-
pene og deres forgjengere ha nytt
godt av kraftverkene i nærmere 100
år".

Elkem ønsker å inngå en egen
avtale for Svelgen II slik at selskapet
får anledning til å utnytte anleggene
tilsvarende en vanlig konsesjonspe-
riode. 


på uendrede vilkår for Svelgen Htil
utgangen av 2010, da statkraftkon-
trakten for Svelgen I utløper.

Denne løsningen innebærer at

Elkem fortsatt betaler leie for fall-
rettighetene, avslutter adm.direktør
Ole Enger sin søknad til NOE.

Hydro anker pålegg
for K2 i Høyanger
Hydro har ikke anket et pålegg om - innen 1. sep- Selskapet har anket pålegget om utskiftning ved
tember 1995 - å skifte ut sine smisveiste rør ved K2, med henvisning bl.a. til at NVE ikke kan
K5, en av kraftstasjonene i Høyanger. Det vil koste pålegge spesifikke tiltak. Selskapet bør selv vur-
omkring 100 mill. kroner å lage en sjakt der to rør dere metoden, og så forelegge sitt forslag for NVE
støpes inn over en kilometer. til godkjennelse.

Ved K2 oppe i dalen er det ett smisveist rør. Hydro mener også at det prinsipielt er eieren, altså
Hydro ser det slik at selv om det skulle skje et Statkraft, som skal ha pålegget.
uhell der, så ville konsekvensene være veldig små.

Bjølvefossen:

Smisveiste rØ
Bjølvefossen A/S mottok i august i år pålegg fra NVE om
å skifte ut sin rørgate av smisveiste rør innen 1.januar
1998. Dette pålegget har Bjølvefossen anket til departe-
mentet under henvisning til at rette adressat er eieren,
nemlig Statkraft.

Bjølvefossen ble etablert i 1915, imidlertid inngått avtale om fore-
og ordinært hjemfall skulle ha fun- grepet hjemfall, og Statkraft tok
net sted i 1980. I 1964 ble det dermed over som eier. Bjølvefos-
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tll i 1995 Hjemfall til staten
Ved kjøp av vannfall over
en viss minste kraftydelse
kreves tillatelse - konse-
sjon - av staten etter
industrikonsesjons- loven
av 14.12.1917.(IKL).

AV ODDVAR FOSSHEIM

Tilsvarende kreves konsesjon etter
vassdragsreguleringsloven av
samme dato (reguleringsloven) på
regulering av et vassdrag - etable-
ring av magasiner - for å drive
kraftverket på en økonomisk måte.
Privatpersoner og selskaper med
privat deltagelse for mer enn 1/3
av selskapskapitalen får tidsbe-
grenset sin ervervskonsesjon til
vanligvis 60 år. Det er også vanlig
at det samtidig søkes om regule-
ringskonsesjon som tidsbegrenses
i samsvar med ervervs- konsesjo-
nen. Ved utløpet av ervervskon-
sesjonen tilfaller hele kraftanleg-
get inklusive reguleringsanlegget
og ervervede grunnstykker og ret-
tigheter staten vederlagsfritt. Det
er dette som kalles hjemfall på
kraftanlegg.

Reguleringsmagasiner kan
utnyttes i flere fall. Noen av disse
eies av private personer og sel-
skaper og andre av offentlige orga-
ner (staten, fylkeskommuner, kom-

muner). Dette gjelder særlig i lange
vassdrag hvor falleierne i flere til-
feller har organisert seg i en bruks-

eierforening. Regule-



ringskonsesjoner er
tidligere gitt tidsbe-
grenset for de private
falleiere som benytter
reguleringen, men uten
tidsbegrensning for
offentlige deltagere.
Ved utløpet av konse-
sjonstiden for de pri-
vateide fall betinger
staten seg rett til å for-
lange deres andel i
reguleringen avstått
uten vederlag.

I 80-årene har vi hatt
hjemfall på kraft-og
reguleringsanlegg i
Meråker tilhørende
A/S Meråker Smelte-
verk med salg av
anleggene til Nord-Trøndelag
Eleldrisitetsverk som også har fått
ny og utvidet reguleringskonse-
sjon. A/S Nye Stavanger Ståls to
kraftverk med reguleringsanlegg
i Jørpelandselv er også hjemfalt
uten at det ennå er truffet bestem-
melse om framtidige disposisjo-
ner. Når vi ser bort fra Tyinfallene,
vil ikke hjemfallet ha særlig
omfang før vi kommer ut til
omkring år 2010.

De tilfeller vi har snakket om
her gjelder hjemfall ved sammen-
hørende ervervs-og regulerings-
konsesjoner. Når det gjelder -rene"
reguleringskonsesjoner, d.v.s. slike
som er gitt uten direkte sammen-
heng med en ervervskonsesjon, har 


praksis vært at staten ikke har
krevd hjemfall. Eksempler på dette
er Begnasaken - ny regulerings-
konsesjon for Strandefjord, Vol-
bufjord og Øyangen - og Aren-
dalsaken angående Arendals
Fossekompanis deltagelse i regu-
lering av Vrå-, Nisser-og Fyres-
vatn. Begrunnelsen for dette er
særlig at staten ikke hadde egne
fallrettigheter som kunne nytte
reguleringsvannet og at staten hel-
ler ikke kunne tjene på en overta-
gelse f.eks.ved å ta ekstra betaling
fra andre brukere av reguleringen.
Dagens reguleringslov og praksis

ved fastsettelse av reguleringsbe-
stemmelser for stats- reguleringer,
forhindrer det.

Viktige endringer

Bremanger Smelteverk i Svelgen er mer enn "hjømestensbedrift", den er selve
grunnpillaren i tettstedet ute ved sjøen iSogn og Fjordane. Elektrisk kraft og 320
ansatte er de store innsatsfaktorene i en bedrift som produserer silisiummetall og
ferrosilisium med tilhørende spesialkvaliteter.

r eierens sak
sen fikk så en leieavtale til ut året utskiftning til den som driver kraft-
2006. verket. Men vi mener det er eieren,

Selskapet har planer om ganske altså Statkraft, som skal betale,
omfattende fornyelser og utbyg- fremholder energisjef Sigbjørn
ging, for beløp i størrelsesorden 50- Hanem overfor Vann & Energi.
100 mill. kroner. Han nevner at bedriften fikk signa-

I planene inngår en ny vannvei ler allerede i fjor om at pålegget
til å avløse den gamle rørgaten av ville komme, men at brevet ble
smisveiste rør. mottatt forholdsvis nylig.

- NVE sender pålegget om

Bakgrunnen for hjemfallsbestemmel-
sene var å sikre vannkraften som en
nasjonal ressurs da utenlandske indus-
triinteressenter i begynnelsen av dette
åffiundre hadde fattet interesse for opp-
kjøp av norske vannfall.

Det er nå trådt i kraft en viktig lov-
endring omkring hjemfalls- retten. Når
det gjenstår mindre enn 25 år av kon-
sesjonstiden for et anlegg med hjem-
fallsrett, gis det anledning for Kongen
med Stortingets samtykke til å inngå
avtale med konsesjonæren om at kraft-
anlegget med fallrettigheter skal hjem-
falle til staten med en gang. Ordningen
er kalt "foregrepet hjemfall". Konse-
sjonæren gis da samtidig anledning til
gjenkjøp av anlegget for et tidsrom av
50 år. En ervervs- og reguleringskon-
sesjon blir da å tidsbegrense tilsva-
rende. Alternativt kan Kongen inngå
avtale med konsesjonæren om leie av
de samme rettigheter og anlegg når
den ordinære konsesjonstid er utløpt
og gi tilsagn om ny regulerings- kon-
sesjon. I så fall blir det også aktuelt
med bruksretts- konsesjon på de leiede
rettigheter.I siste tilfelle lever da kon-
sesjonæren i uvisshet om hvorledes
praksis med hensyn til nye vilkår vil
bli i framtiden. Det er antagelig sær-
lig Tyinsaken som har aktualisert lov-
endringen. Disse anleggene planleg-
ges ombygget og utvidet i vesentlig
grad. NVE har under behandling mel-
ding i henhold til plan-og bygnings-
loven om ombyggingen.

Konsesjonæren skal vanligvis ha
rett til å inngå slike avtaler, og de bør 


være inngått, eller tilsagn gitt, senest
3 år etter at spørsmålet er reist av kon-
sesjonæren.

Ved hjemfall har de kommuner
hvor anlegget og vannfallet ligger, etter
Stortingets nærmere bestemmelse,
krav på tildeling av inntil en tredjepart
av anleggenes verdi.

Betydelig merarbeid
Lovendringen vil medføre betydelig
merarbeide for konsesjonsmyndig-
hetene i form av verdsetting og pris-
forlangende av gamle anlegg. Forde-
len ligger åpenbart i en langsiktig
fastlegging av eier-og driftsfothold for
kraftverket og med det også for sam-
menhengende industri.

I midten av 60-årene ble det for
enkelte anlegg praktisert en form for
foregrepet hjemfall. Det ble inngått
særsIdlt avtale mellom staten og indus-
triselskapene Høyanger, Svelgen, Bjøl-
vefossen, Sauda og Tyssefallene. Det
var i alle disse aktuelt med nyutbyg-
ginger/utvidelser, og selskapene fant
at gjenværende konsesjonstid var for
kort til å gi rimelig fortjeneste på de
store investeringer det her dreide seg
om. Det ble derfor enighet med staten
om å iverksette hjemfall med en gang
og så leie anleggene av staten for et
fidsrom fram til noe over år 2000. Kon-
sesjonen på regulering av vassdragene
løp konsesjonstiden ut og ble så sta-
tens eiendom og bortleid til selska-
pene fram til utløpet av leietiden for
kraftverkene. Selskapene måtte selv
søke om ny reguleringskonsesjon.

Departementet har forøvrig nå også
foreslått en endring av reguleringslo-
ven som omfatter opphevelse av
bestemmelsen om tidsbegrensning for
private deltagere i en regulering.
Nåværende praksis om at en konse-
sjonær er å betrakte som privat når mer
enn 1/3 av selskapskapitalen er på pri-
vate hender, vil bli lovfestet. Dette
betyr antagelig at en reguleringskon-
sesjon vil løpe iubegrensettid for del-
tagende privateide fall dersom delta-
gelsen forøvrig ireguletingen for minst
2/3 er offentlig eide fall. Ordningen vil
også gjelde for tidligere gitte konse-
sjoner og vil skape ryddigere forhold
vis-a-vis dagens hjemfall på deler av
maga.siner.

Til slutt nevner vi at det foreligger
et lovforslag om endring i ervervslo-
ven som følge av ratifiseringen av
EØS-avtalen. Endringen går i prin-
sippet ut på at statsborgere i andre sta-
ter som er parter i EØS-avtalen like-
stilles med norske statsborgere i erverv
av fallrettigheter. "Norske statsborgere
" er således tatt ut av disse lovbe-
stemmelser som er endret i samsvar
med nevnte prinsipp. Det foreslås for-
øvrig innført forkjøpsrett for staten
dersom 2/3 av kapitalen i aksjeselska-
per, andelslag og andre sammenslut-
ninger ikke lenger eies av en eller flere
kommuner eller fylkeskommuner. For-
kjøpsretten som må benyttes innen ett
år, inntrer så snart departementet har
fått melding om at betingelsene for
konsesjonen ikke lenger er oppfylt.
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Verden står i de kommende tiår overfor nesten
umenneskelige utfordringer for å dekke det kom-
mende energibehov på en miljømessig akseptabel
måte. I dag lider en stor del av jordens noe over
fem milliarder mennesker av fattigdom. En av
årsakene er utilstrekkelig energitilgang.
En viktig energikilde i disse landene i dag er ved,
noe som fører til avskoging, jorderosjon og
ørkenspredning. I 2020 venter FN at vi vil være
mer enn åtte milliarder mennesker.

Eno e utfordringerny svensk

Norsk h jelp

el-lov

*

ERLING DIESEN 


En stigende andel vil klumpe seg
sammen i byer. Hilken energipoli-
tisk strategi trengs for å bidra til at
alle disse milliarder skal få et bedre
liv enn dagens ulandsbefolkninger
har?

Dette var et spørsmål Verdens
energiråd - WEC - stilte seg for tre
år siden. Nå foreligger organisasjo-
nens svar i en bok med tittelen
"Energy for Tomorrow's World". Et
meget stort antall mennesker fra alle
verdensdeler har bidratt til arbeidet,
som startet med en regionvis kart-
legging og analyse av dagens situa-
sjon. Et sekretariat i London har
bearbeidet materialet, og sammen
med WEC' s ledende organer truk-
ket konklusjonene.Hele dette arbei-
det har vært ledet av en nordmann,
Henrik Ager-Hanssen, tidligere nest-
kommanderende i Statoil, nå selska-
pets mann i Brussel. En annen Sta-
toil-mann, Martin Bækkeheien, har
spilt en sentral rolle i sekretariatet i
London.

På mange måter kan WEC-rap-
porten betraktes som en faglig opp-
følging av Brundtland-rapporten og
Rio-konferansen.

Rapporten beskriver fire utvik-
lingsbaner med varierende grad av 


økonomisk vekst og
politisk styring. I
1990 var verdens
energiforbruk 8,8
Gtoe (gigatonn
oljeekvivalent,
giga= milliard). Etter det mest
ekspansive alternativ vil forbruket
innen 2020 ligge på 17,2 Gtoe, og
etter det mest restriktive på 11,3. Det
siste alternativ sikter mot en stabili-
sering av CO2- utslippet, og forut-
setter en mye tøffere politisk styring
enn vi tradisjonelt har hatt.

La oss ta noen talleksempler fra et
"midt på treet"-altemativ som ender
opp med et forbruk på 13,4 Gtoe i
2020. Dagens kullforbruk på 2,3 vil
øke til 3,0. Oljeforbruket vil øke fra
2,8 til 3,8. Naturgassforbniket vil mer
enn dobles fra 1,7 til 3,0. Kjerne-
kraften vil fordobles fra 0,4 til 0,8.
Dersom kjernekraften i løpet av de
snaut 30 år fram til 2020 ikke opp-
når den nødvendige politiske aksept,
må sannsynligvis kullforbruket økes
tilsvarende. Vannkraften er ikke stor
på verdensbasis. 0,5 Gtoe i dag for-
utsettes å øke til 0,9 i 2020. Det man
har kalt "tradisjonell energi", altså
ved og annen biomasse, vil øke fra
0,9 til 1,3. Endelig antar utredningen
at nye fornybare energikilders bidrag
vil øke fra 0,2 til 0,6. Det betyr en tre-

dobling, men lite i absolutte tall. Det
er antatt at nye fornybare først vil
komme inn med tyngde lenger ut i
neste århundre.

Hvilke råd er det så WEC gir ver-
dens beslutningstagere?

Industrilandene må liberalisere
energihandelen over grensene og
innen landene.

De må forbedre energieffektivite-
ten.

Videre må de kontinuerlig sørge
for forbedret energiteknologi innen
renere forbrenning av fossile ener-
gikilder, nye fornybare energikilder,
sikker kjemekraft, utvirming av van-
skelig tilgjengelige fossile reserver,
transport, prosess- og brukerutstyr
og binding av CO2.

De må prise energien slik at alle
kostnader dekkes.

De må forbedre personalkvalifi-
kasjonene på alle plan og sørge for
teknisk og fmansiell overføring der
det trengs.

Ulandene på sin side må revur-

dere energiprisingen. Det gjelder
også de land som tidligere har hatt
sentralplanlagt økonomi.

De må liberalisere sine energi-
markeder, satse på et bredt spekter
av energikilder, og stimulere inves-
teringer.

Det bør satses på den energitek-
nologi som best samsvarer med lan-
denes utdanningsmessige og øko-
nomiske kapasitet.

De må legge større vekt på mil-
jøproblemene.

Endelig må ulandene legge større
vekt på familieplanlegging.

Denne boken bør studeres av alle
som ønsker å engasjere seg i den
energipolitiske debatten. I forhold
til sin ringe størrelse kan Norge gi
ikke uvesentlige bidrag til å
bekjempe verdens energi- og miljø-
problemer. Rapporten fra FN-kom-
misjonen som Gro Harlem Bmndt-
land ledet, er allerede nevnt. Vi er
en betydelig eksportør av naturgass,
den reneste av de fossile energikil-
dene. Denne eksporten vil øke i de
kommende år. Vi står foran en økt
utveksling av kraft mellom vårt
vannkraftsystem og andre lands
varmekraftsystemer, noe som i de
fleste år vil gi en miljømessig
gevinst. Våre vannkraftbyggere og
tilknyttet leverandørindustri har aller-
ede engasjert seg intemasjonalt.
Dette engasjementet må kunne økes
både på rent kommersiell basis og
som ledd i norsk offentlig utvik-
lingshjelp.

WEC Commision: Energy for
Tomorrow's World.
St. Martin's Press. London 1993.

Kan bestilles gjennom Den norske
komite for Verdens Energiråd, Post-
boks 280 SkØyen, 0212 Oslo. Tele-
fax 22 52 69 61. Pris ca. kr. 350,-.

NVEs avdelingsdirektør Svem
Storstein Pedersen er i høst på
spesialoppdrag i Stockholm for -
det svenskeNåringsdeparte-
mentet.
Det har sin
også på den andre siden av
Kjølen er elmarkedet i sterk
forandring. En ny elektrisitets-
lov er i emning, og den vilgi
grunnlag for en videre avregu-
lering.

To utredninger foreligger og
har vært ute påhøring. Den ene
gjelder -Elkonkurnms med fflt-
monopol", den andre !Ilan-
delsplatsfår er.

-Som en del av forbetedelsne
til den nyeelektrisitetsloven er
jeg bedt om spesielt å utrede
den virkning et avregulert
svensk marked kan ha på leve-
ringssikkerheten i det svenske
kraftsystemet, sier Storstein
Pedersen til Vann & Energi.

- Nye relasjoner vil her opp-
stå mellom kraftprodusenter
og  nettselskaper. Nåvæ
samarbeidsformer kan bli
aviøst av et mer kommersielt
basert Samarbeid.Det,vilkunne
påvirke leveringssikkerheten.

Vi har et utgangspunkt i
dagens forhold sammen med
det foreslåtte regelverket for'et
nytt elmarked. Så skal jeg
vurdere om det her gis riktige
styresignaler og økonomiske
mshamenter for å kunne opp-
rettholde en sikker elforsyning.
Jeg er bedt om å komme med
forslag til endringer der jeg
frykter noe kan mangle.

Dette har jeg frist på meg
frem til 30. november, fortel-
ler Storstein Pedersen.

Husholdninger
på prøve

Fysisk levering av elkraft og overføring av målerdata med elnett/telenett

Statkraft vil være med i sluttbruker-
markedet og har nylig inngått avtale
med Teletotal om et prøveprosjekt.
Hensikten er å få driftsteknisk og
økonomisk erfaring med elforsy-
ning til husholdningskunder ved
hjelp av ny teknologi. Erfaringen
skal komme fra ca. 100 prøveinstal-
lasjoner.

Prøveprosjektet er basert på
nåværende krav fra netteiere og Stat-
nett om timesavregning med til-
hørende kommunikasjonsutstyr.
Infonnasjonskanalene er elnettet -
altemativt telenettet Statkraft venter
at kostnadene med nye kommuni-
kasjonsløsninger vil bli langt rime-
ligere enn de er i dag. Hvis lønn-
somheten i prosjektet ikke er god
nok, vil andre løsninger bli vurdert.

Lønnsomheten i et direktesalg til
sluttbrukere avhenger mye av et
rasjonelt system for betalingsfor-

midlingen, sier man i Statkraft.
Standarcliserte systemer skal være

dlgjengelige for alle. Et eget avreg-
ningsselskap for flere kraftprodu-
senter vil bli vurdert.
Det betyr reduserte kostnader og økt
konkurransedyktighet.
Et annet viktig element i prosjektet
er en vurdering av intelligente smart-
kort med tilstrekkelig minne til lag-
ring av nødvendige data. I England
er slike kort i bmk. Ulempen er utgif-
tene til en leser på måleren. Til gjen-
gjeld unngår man dyre eksteme
kommunikasjonsløsninger.

Nye tjenester
Statkraft påpeker at ny teknologi gir
nye muligheter for en kratleveran-
dør. Det tradisjonelle produktet
elkraft kan utvides til et system av
tilleggstjenester. De kan tilsammen
ha en markedsverdi som gjør inves-

Statnettisentral-
nett

Kraftstasjon
Produksjonsplan

ap Tranformering

— — —> Kommersiell

tering i kommunikasjonsutstyr lønn-
somt. Dynamisk prisdifferensiering
mot spotmarkedet over døgnet er
ên tjeneste. Andre kan være over-
vålring mot inntrengett, last-
styring etc.

Prøveinstallasjoner med slike nye
markedskonsepter ser man bl.a. i Ita-
lia. Der har ENEL 1000 installasjo-

Regionalnett

Regionalt everk

Planlegging

Fysisk levering 220 V - 420 kV

— Fysisk planlegging

ner hus husholdningskunder med
tekst-tv som informasjonskanal.
Andre land benytter lavspentnettet
til nærmeste trafostasjon med opp-
ringt samband for videre overføring
av større mengder data.

Dersom problemer med støy og
hastighet kan løses, er det bare snakk
om tid før det blir mulig med over-

Forbruker

.1••••

"Avregning AS — —

Målerdata

Stadiatatkraft

føring av store datarnengder også på
høyspentnettet.

NVE har også her en oppgave i å
legge tilrette for lik adgang til elnet-
tet som informasjonskanal, frem-
holder Statkraft.

Arild Forsberg er Statkrafts mar-
kedssjef for det nye satsingsområdet
husholdningskunder.

•
AnmeIding Kraftprognose

Lokalnett

Lokalt everk

Elnett
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Tre mann holdt på med å skifte pakninger langs sektorlukens kanter cla en bølge skyllet over luken. T. --qstet livet, den
tredje ble reddet (Foto Jan Fredrik Nicolaisen)

Etter Sarpsfossen dam:

Rutiner må endres

Norskeid firma
bygger kraft-
verk i Italia
Gjøvik Mekaniske Verksted skal
levere utstyr for ca. 1,5 mill. kro-
ner til et småkraftverk i Nord-Ita-
lia. Kraftverket eies av Hydro
Alpe Adria som er et dattersel-
skap av det norske selskapet
Hydroenergi Kjell Joa A/S.

Selskapet fikk på forsomme-
ren konsesjon for å bygge et elve-
kraftverk i det nordøstlige Italia,
helt opp mot grensen til Øster-
rike.
Produksjonen blir ca. 20 GWh
som skal leveres til det italien-
ske statkraftselskapet ENEL.

Verkstedet i Gjøvik skal lage
både turbiner og annet mekanisk
utstyr. Totalt vil norske bechifter
levere utstyr for ca. 12 mill.kr.

Man forhandler også med to-
tre norske kraftverk om tilsvar-
ende leveranser.

Hydroenergi eier 95 prosent
av Hydro Alpe Adria. En italiensk
partner er daglig leder i selskapet.
I disse dager foregår detaljpro-
sjektering.Totalt vil kraftverket
koste omkring 60 mill. kroner.
Det skal etter planen stå ferdig
og komme i drift vinteren
1994-95.
Dette skal være første gang et
norsk selskap har fått konsesjon
for å bygge et kraftverk i et annet
europeisk land.

Men i USA eier Hafslund etpar
småkraftverk som selskapet har
bygd.

Den vassdragstekniske
kompetansen bør kobles
sterkere hm ved slike
arbeider, og sikkerheten
vurderes bedre.
Vannstanden bør senkes
betydelig ved lignende
arbeider i elvekraftverk.
Automatiske sikkerhets-
systemer for begrensning
av vannstanden bør vur-
deres, og koblingsruti-
nene på elektriske anlegg
i området skjerpes.
Det aktuelle elektriske
anlegget bør revurderes.

Dette er de foreløpige konklusjoner
i en NVE-rapport etter ulykken ved
Sarpsfossen dam den 20.oktober, da
to mennesker omkom. Rapporten er
laget av Jan Fredrik Nicolaisen i Til-
syn- og beredskapsavdelingen og
Hans Otnes, Energiavdelingen. De
var på stedet dagen etter at ulykken
skjedde og hadde en befaring sam-
men med kraftverkledere i Hafslund
Energi og Borregaard.

Skiftet pakning
Om selve hendelsesforløpet heter
det bl.a. at Borregaards driftsper-
sonale var i ferd med å skifte en pak-
ning på luftsiden av sektorluken ved
dam Sarpsfoss. Sektorluken ble låst
i øverste posisjon, som vanlig er ved
slike arbeider. Vannstanden ble sen-
ket, fra ca. 20 cm under lukens øvre
kant ved arbeidets start, og videre.
Tre mann ble sendt ned bak luken
for å demontere den gamle pak-
ningen og montere en ny. I tillegg
var det tre mann på dammens gang-
bane.

Bølge
Strømbruddet kom plutselig, og alle
tre kraftstasjoner tilknyttet magasi-



net stoppet umiddelbart. Ved utfall

av kraftstasjoner på nettet stopper
turbinen, pg kraftstasjonen tar ikke
i mot mer vann.

Det oppsto en bølge som for-
plantet seg oppover i magasinet. Bøl-
gen kom tilbake mot dammen og
skyllet over luken bare 30-40 sek-
under etter utfallet. Samtidig steg
vannet i magasinet raskt. Vannet
fortsatte derfor å fosse over luken
uten opphold. To av de tre som
arbeidet nedstrøms luken, ble skyl-
let nedover.
Maskinmesteren ved Borregaard
kraftverk kom opp på dammen og
greide å få kjørt klappelukene ned
ved å holde bremseskivene på mas-
kineriets aksling ute. Dette skjedde
ca. 10 minutter etter at bølgen skyl-
let over.

Skillebryter
Hendelsforløpet ved strømbruddet
var at en skillebryter i Kykkelsrud-
Hafslund tranformatorstasjon skulle
frakobles og inspiseres. Skillebryte-
ren befant seg i den ene av to
utganger til aggregatene i Sarpsfos-
sen. Koblingsforløpet fulgte oppsatt
prosedyre.

Systemet i Kykkelsmd-Hafslund
er bygget opp om to samleskinner,
hvorav den ene var spenningsløs.
Tilknyttet den spenningsførende
samleskinnen var også to utganger
til Hasle transformatorstasjon. Disse
var under spenning og gikk i para-
lelldrift.

Da skillebryter i linjefelt Hafslund
4 - mot Hasle- ble manøvrert, opp-
sto det gnister som førte til en lys-
bue og full kortslutning i bryteren.
Dette førte til momentant utfall av
begge linjene til Hasle, som hadde
en last på ca. 50 MW hver. Etter kort
tid gikk alle aggregatene i Sarpsfos-
sen til utfall for overstrøm. Vannpå-
draget til turbinene stanset, og alt
vannet med sin bevegelsesenergi
møtte demningen.

Koblingsfeil
Hovedårsaken til uhellet kan tilskri-



ves en koblingsfeil. Lasten ble for-

søkt brutt av en skillebryter. Dens
primære oppgave er å danne et visu-
elt skille mellom komponenter inne
i et koblingsanlegg. Den skal helst
manøvereres i spenningsløs tilstand,
men kan i visse tilfeller manøvreres
under spenning.

Årsaken til at strømbruddet opp-
sto vil i det videre arbeidet bli fulgt
opp separat.

Lite magasin
I rapporten blir det påpekt at maga-
sinet oppstrøms er lite i forhold til
vannføringen. Faren for overtopping
av dammen er derfor stor. Man kan
på mange måter sammenligne inn-
taksmagasinet ved Sarpsfoss med et
svingekammer i et elvekraftverk
fordi vannstanden kan svinge raskt.

Bølgen som oppsto ved avslaget
må ha vært 0,5-1 meter høy. Det
fenomen at det oppsto en bølge ved
avslag i kraftverket var kjent av
kraftverkets personale fra tidligere
avslag. Det er også et alment kjent
forhold, uten at NVE vet hvor ofte
dette forekommer.

Vannstanden skulle etter planen
ha vært senket til 70 cm under sen-
terlukens topp. Man var imidlertid
ikke kommet lenger enn til 50 cm da
ulykken skjedde. Det er ikke sikkert
at ulykken ville ha vært unngått selv
om 70 cm var blitt nådd.

VTA ikke med
Borregaard forestår den daglige drift.
Arbeidet med å skifte lukepakning
ble ansett som ordinær drift av anleg-
get. Vassdragsteknisk ansvarlig
(VTA) ble ikke trukket inn.

Erfaringene fra denne ulykken er
at VTA bør kobles inn i slike sam-
menhenger for fremtiden, både ved
Sarpsfossen og andre anlegg.

Klappelukene hadde ingen nød-
strømforsyning, og ingen sikker-
hetsfunksjon som åpnet lukene auto-
matisk ved utfall av kraftverket.
Slike løsninger bør vurderes mer inn-
gående i lys av det som er skjedd,
heter til slutt i NVE-rapporten fra
ulykken i Sarpsborg.

Gull på bre-is
-Alt gikk slik vi hadde planlagt,
konstaterte NVEs iseksperter sek-
sjonssjef Jon Ove Hagen (bildet)
og Michael Kennett da 20 tonn is
til OL-arenaenes seierspaller var
hugget ut fra Suphellebreen i
Fjærland onsdag 27. oktober.
Isen, som er mellom 500 og 1000
år gammel, er renere enn destil-

lert vann, forteller Hagen.
-Med sterk gjennomlysning fra

undersiden vil krystallene i isen
nærmest "gløde" i alle regnbuens
farger under seiersseremoniene,
forklarer LOOCs sjefarkitekt
Ketil Moe, som er full av lovord
for samarbeidet med NVEs fag-
folk.
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hjelper fisken
- Det står mye yngel i de
nye kulpene. Noen har sett
en laks på minst fire kilo
oppunder fossen. Store fisk
hopper i Risevatn, ovenfor
elva. Dette ser veldig
lovende ut!

TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

Sier Helge Leif Nordvik i NVE
Region vest, etter nylig avsluttet
arbeid oppover Riseelv i Svelgen.
- Kjekt når du kan oppnå et bra resul-
tat av arbeidet, legger Nordvik til.
Han kaller seg forresten "vassvølar",
den titelen står på kontordøra hans.

I løpet av sommeren er det laget
åtte større og mindre kulper ved å
legge opp stein og bygge terskler.
Nå kan fisken gå opp også på små
vannstander. Dette er såkalt

Helt til høyre:
Dette er Riseelv
i Svelgen der
NVE Region
vest i sommer
har ledet arbei-
det med såkalt
biotopforbe-
drende tiltak

Helge L Nord-
vik fra NVE
Region vest
(t.v.) diskuterer
en tegning med
Knut øverland i
Elkem
Bremanger.

biotopforbedrende tiltak som i
enkelte elver kan avløse utsettingen
av yngel.

Tanken er at man ved å legge best
mulig tilrette for oppgang og gyting
kan få en like stor naturlig produk-
sjon som ved utsetting av fiskeyngel.

Pålegget er ikke endelig bortfalt,
men utsatt i noen år. Myndighetene
vil følge utviklingen for å se om til-
takene får den forventede virkning.
Hvis ikke, blir det vurdet å gjeninn-
føre pålegget.

Elkem Bremanger har i mange
år hatt pålegg om å tilføre vassdra-
get ialt 30 000 ensomrige settefisk
av laks og sjøørett. Etter avtale med
Direktoratet for naturforvaltning
(DN), og i samarbeid med lokale
miljømyndigheter, har bedriften fått
utført tiltak som altså har gitt gode
resultater allerede.

Region vest har planlagt og ledet
det praktiske arbeidet.

Bremanger Smelteverk betaler

regningen som lyder på ca. 250 000
kroner.

Godt igang
Kåre 0. Myhre i DN sier til Vann &
Energi at Riseelv er blant de første i
landet der pålegget om utsetting kan
bortfalle fordi det legges tilrette for
naturlig oppgang og gyting. Ord-
ningen gjelder for vassdrag der
pålegget er ganske lite.

- Det første vi startet med, i 1990,
var Muskenelv i Tysfjord. Der har
Nord-Salten Kraftlag laget tolv tersk-
ler, og vi har fått et godt tilslag der,
forteller Myhre. Også Daleelv i Fja-
ler vil få sine terskler, og i flere andre
elver blir tiltak forberedt.

Vanskeligheter med å skaffe egnet
settefisk er noe av bakgrunnen for
den nye ordningen. Alt utsettings-
materiale skal i fremtiden være av
stedegen stamme. For mange elver
har det vist seg vanskelig å oppfylle
dette kravet.

-

Fritt fram for
sjø-ørret og laks!
Utbygging av E6 på en strekning
mellom Vassum og Vinterbrutun-
nelen i Frogn kunne ha lagt den
øverste delen av Årungselva under
stein og asfalt. Det ville ha vært ille
for en god bestand av sjøørett i
denne elva, og en mindre laksebe-
stand.

Men mange gode krefter ønsket
noe annet. Statens vegvesen i
Akershus har tatt best mulig hen-
syn til miljøinteressene som knyt-
ter seg til Arungselva. Den ble dels
lagt i et nytt, spesialformet løp, dels
i en 70 m lang kulvert. Kulpene har
fått en utforming helt etter fiskens 


krav til levekår, og elvesidene er
bygd med sikte på minimal erosjon
der elva går i stryk.

Alt dette har ikke veivesenet
suget av eget bryst, men fikk god
hjelp av eksperter fra Norges Land-
brukshøgskole, fra miljøvernavde-
fingen hos fylkesmannen og andre.
Også NVE har hatt en finger med i
spillet. Utbyggeren måtte jo søke
konsesjon når en elv skulle omleg-
ges - selvom strekningen ikke var
mer enn etpar hundre meter.
Søknaden fikk en ekspeditt behand-
ling. Den kom til NVE 3.juli i fjor
- og konsesjonen forelå 15.juli !

Antagelig norgesrekord på områ-
det.

Seksjonsleder Ivar M. Sæveraas
deltok fra NVE i en egen ekspert-
gruppe som fulgte anleggsarbeidet
med råd og dåd.

Alle frister ble holdt, og en okto-
berdag i fjor ble vannet ledet over
i det nye elveleiet.

Men hvordan står det så til med
ørreten og laksen denne høsten?
Jo, takk. Vi kan hilse og si riktig
bra!

Sæveraas var selv en tur i
Årungselva forleden dag og traff en
av de andre i ekspertgruppen, nem-

Reidar Borgstrøm har fått en prektig sjeorret i hoven. Ikke på stang og
krok, men med utstyr som en forsker bruker. Fisken får et elektrisk støt
og svimer av for en liten stund før den svømmer lykkelig videre.
NVEs Ivar Sæveraas er overbevist om fiskebestanden i den omlagte
Arungselva.

lig Reidar Borgstrøm ved histitutt
for naturforvaltning på Landbmks-
høgskolen.

Etter et minutt eller to hadde

Borgstrøm en prektig ørret i hoven.
Og han forsikret at det finnes ørret
i hundretall i elva ned til Bunne-
fjorden.


