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Lys over landet Nye sikkerhetskrav
for anlegg i vassdrag
AV VIDAR NEBDAL SVENDSEN

En slik ulykke reiser en rekke spørs-
mål om sikring og varsling av almen-
heten, dessuten hvilke forebyggende
tiltak NVE kan pålegge en dameier.
Siden ulykken er under etterforsk-
ning, vil den her kun bli brukt som
utgangspunkt for betraktninger om
sikringstiltak ved vassdragsanlegg.

Den niende august i år druknet en
sportsfisker nedstrøms for Rygene
dam i Aust-Agder. Ulykken ble først
sett i sammenheng med en lukeman-
øvrering og økt vannføring fra dam-
men.
Seinere rekonstruksjon og simulering
kan indikere at sportsfiskeren druk-
net allerede før bølgen nådde han,
men dette er av mindre betydning for
prinsipielle betraktninger om sik-
ringstiltak.

Hjemmelsgrunnlag
Rygene dam er underlagt offentlig til-
syn iht. kgl.res. av 10. januar 1957.
I følge pkt. 8 i konsesjonsvilkårene
skal NVE kontrollere og godkjenne
bygging, drift og vedlikehold av dam-
men. Krav om spesielle sikringstiltak
ved dammen eller i elveløpet ned-
strøms, er ikke nevnt i konsesjonen.
Det er bare rent unntaksvis at slike
krav er tatt med i offentlige tillatelser.
Heller ikke Vassdragsloven eller For-
skrifter for dammer gir noe klart
hjemmelsgrunnlag for å kreve sik-
ringstiltak på generell basis ved vass-
dragsanlegg eller å etablere offentlig
tilsyn med disse. I forbindelse med
ulykker vil påtalemyndighetene vur-
dere slike saker i forhold til straffelov-
ens bestemmelser om objektivt
ansvar.

Sikringsutvalget
I 1989 druknet to smågutter inntaks-



kanalen ved et kraftverk i Oppland.

I regi av Glommen og Laagen
Brukseierforening ble NVEs
beredskap satt på en meget realis-
tisk prøve lørdag 24. september.
Allerede kvelden før innløp tele-
fonbeskjed til nøkkelpersoner om
to damvoktere som var savnet på
tjenesteoppdrag i Vinstradalføret.
Ordtaket "En ulykke kommer sjel-
den alene" slo til for fullt.
Ekstreme nedbørmengder skapte
rasktkatastrofeflom, stort jordras
demmet opp elveløpet, dammer var
truet, og fundamentene for flere
høyspentmaster var også i fare,
samtidig som søket etter de sav-
nete ble intensivert ved å sette inn
helikopter og ekstra mannskaper

Om lag 700 000 av totalt ca. 3 millioner nordmenn var uten elektrisi-
tetsforsyning da Stortinget i 1938 vedtok ordningen med statsstønad
til utbygging av ledrfingsnettet på landsbygda. Etter et avbrudd i
krigsårene ble elektrifiseringen av Utkant-Norge gjennomført i stort
tempo, slik at ut på 1960-tallet var bare 2-3 000 personer uten strøm. I
dag er det et forsvinnende antall. Statsstønaden spilte en avgjørende
rolle i denne "stille revolusjon" av husholdningene og næringslivet i
distriktene. Elektrisiteten har vært en avgjørende fomtsetning for å
opprettholde en spredt bosetting i dette land.
I dag og i de nærmeste år vil de delvis stønadsfinansierte ledningene
fra 1950- og 60-tallet være modne for utskifting. Tross en tverrpoli-
tisk enighet om ønskeligheten av å opprettholde en spredt bosettings-
struktur, har det skjedd en viss fraflytting fra utkantstrøka siden den
gang. Det betyr at den bedriftsøkonorniske lønnsomheten ved mange
av disse ledningene har blitt enda dårligere.
Et av målene med energiloven av 1990 er å få til en utjamning av
kraftprisene. Når det gjelder prisen på selve kraften - på kilowatti-
mene - har innføringen av et friere kraftmarked allerede ført til en viss
utjamning. For overføringsdelen av prisen skjer det derimot ingen
utjamning gjennom markedet.

STATSSTØNAD TIL ELFORSYNINGEN
Bevilgning i årene 1978 - 1994
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Sammenslutning
av små utkant-
verk med større og sterkere verk kan over tid resultere i en utjamning
av overføringstariffene. Men all erfaring tilsier at slike fusjoner er
utopiske dersom ikke utkant-verket kan stille med et rimelig moderne
nett og uten stor og tyngende gjeld. Statsstønad kan gi et nødvendig
grunnlag for ønskede sammenslutninger.
I dagens situasjon og i de nærmeste år trengs statsstønaden sterkere

enn noengang siden den storstilte
elektrifiseringen etter krigen. Alter-
nativet vil være utilstrekkelig og
usikker forsyning i utsatte distrikter,
svært høye overføringstariffer, og
dermed sentralisering av nærings-
virksomhet og bosetting.
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Bidrag til avisen kan
sendes direkte til
informasjonskontoret
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Etter ulykken ble det il

fokusert på behovet for
regler for gjennomfø-
ring av sikringstiltak
ved våre vassdragsan-
legg. Etter drøftinger
med Olje -og Energide-
partementet (nå NOE)
tok NVE kontakt med
VR (nå ENFO) og i fel-
leskap ble det etablert
en arbeidsgruppe for å
se på kriterier for og for-
slag til sikringstiltak.
Rapporten fra Sikrings-
utvalget forelå høsten
1990. Den gir en detal-
jert oversikt om hvilke Vidar Nebdal Svendsen

faremonter som kan
være tilstede på og ved en dam, og høringsuttalelser til loven og behand-
den gir konkrete forslag til sikring i ling i NOE. I §5 i lovutkastet er det
form av gjerder, skilting, bmk av sire- gitt hjemmel for å kreve sikringstil-
ner osv. Rapporten er sendt til alle lan- tak mot fare for mennesker, miljø og
dets dameiere med anbefaling om at eiendom ved vassdragstiltak. I for-
den blir fulgt. skriften vil krav til sikringstiltak bli
NVE har fremdeles ingen hjemmel utdypet nærmere.
for å pålegge dameiere slike sik-
ringstiltak, men det er praksis at Sik-  Sikring i praksis
kerhetsavdelingen i NVE påpeker For å bevisstgjøre og sikre vass-
åpenbare mangler og anbefaler løs- dragskompetansen i bransjen har
ninger i forbindelse med sine tekniske NVE innført en ordning med Vass-
kontroller av vassdragsanlegg. dragsteknisk ansvarlig (VTA)hos

dameieme. Dette er en offentlig god-
Nye forskrifter  kjent funksjon som skal ha myndig-
Vassdragsloven av 1940 er under het og ansvar i organisasjonen til °
revisjon, og utkast til ny Lov om vass- ivareta damsikkerheten iht. forskrift-
drag og grunnvann(NOU 1994:12) er og lovverk.
foreligger nå. På bakgrunn av loven NVE mener at VTA også skal h
vil Sikkerhetsforskrifter for anlegg i ansvaret for å vurdere behovet for o
vassdrag bli utviklet. Forsluiften vil gjennomføre sikringstiltaki vassdrag
avløse dagens Forskrifter for dammer et ellers i forbindelse med reguler
og samtidig ivareta sikkerheten i et inger. Imidlertid har NVE erfart a
større perspektiv. enkelte regulanter ikke har benytte
NVE vil ta initiativ til å starte for- seg av sin vassdragskompetanse ve
skriftsarbeidet allerede i høst selv om sikringsarbeid pga uheldig inte
den nye loven ennå ikke er behand- organisering, og det har svekket sik
let i Stortinget. Vi ser det som en for- kerheten. NVE vil i tiden fremove
del å kunne arbeide med endel sen- påse at VTA følger opp sitt ansvar p
trale problemstillinger parallelt med dette området.

slik: Vi fikk klart prøvet ut artsvars-
forhold og arbeidsdehng i en kri-
sesituasjon mellom dameier, poli-
tietat og forvaltningsmyndighet
NVEs fagfolk innen sikkerhet,
flomprognoser og forbygning sam-
arbeidet eftektivt med de ansvar-
lige i GLB. Begge partersinfor-
masjonsmedarbeidere fikk raskt
etablert et effektivt samarbeid, og
vår juristfikk virkelig vist hva han
er god for.
GLB fikk honnør for initiativ, opp-



legg og gjennomføring. Brukseier-



foreningen kvitterte med godord
for NVEs beredskap og innsats,
Både GLB og NVE vil nå gå nøye
gjennom erfaringene og rette svak-
heter som ble avdekket.

Vi har for
mange små
everk i Norge.
Mange av disse
små everkene
ligger i utkant-
strøk og har stort
behov for forny-
ing av nettet.
Spredt bosetting,
vanskelig topo-
grafi og vær-
hardt klima gir
både høyere
kostnader og
lavere leverings-
kvalitet enn i
sentrale ornråd-
er. Statsstønad
har vært og er
fortsatt et viktig
bidrag til å redu-
sere kostnader
og opprettholde
akseptabel lever-
ingskvalitet i
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under ledelse av lensmannen
Nord-Fron.
Både GLB og NVE hadde intens
pågang fra media. Tre høyspent-
ledninger havarerte, Nord-Fron
kommune mistet strømtilførselen
på grunn av brann i Vinstra kraft-
stasjon og en gravemaskin med
mann ombord ble tatt av vannmas-
sene.
Først ved 15-tiden kunne øvelsen
avsluttes etter at de savnete var
kommet til rette, gravemaskinfømr
en reddet, flommen kulminert og
strømtilførselen i orden igjen.
Vidar Nebdal Svendsen, sjef for
NVEs seksjon for vassdragssik-
kerhet, fungette som operativ leder.
Han oppsummerer erfaringene etter
den meget godt iseenesarm øvelsen
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"Vil gli godt inn i landskapet"

Engabretippen er i hovedsak ferdig utformet. Hovedintrykket er at tippen har fått en god fonn. Den vil gli godt inn i land-



skapet når vegetasjonen har fått tid til å utvilde seg, sier NVE-rapporten. Og hvilket landskap! Foto: Harald Brynddsen

Natur- og miljøseksjonen i
NVE hadde på sensommer-
en en befaring til anlegg ved
Svartisen. Viktige mål var
steintippene etter kraft-
verkutbyggingen i senere
år, og de store magasin-
områdene høyt til f,jells.

I sin rapport fra befaringen skriver
seksjonssjef Haavard Østhagen om
tippene at "hovedinntrykket er meget
bra".
Fonningen av tippene er fullført, men
vegetasjonsutviklingen er ulike langt
kommet.
Om tippen ved Engabreen heter det
bl.a. at den har fått en god form og at
den vil gli godt inn i landskapet når
vegetasjonen har fått tid til å utvikle
seg.

Enkelte setninger
Rapporten påpeker endel setninger i
den øvre delen av tippen. Det ser for
fiden ikke så pent ut, men skaper ulike
vekstvilkår for plantene ved at snøen
blir liggende lenger i søkkene. "Dette
vil på sikt skape et mer variert (og
naturligere) vegetasjonsmønster, og
jeg foreslår at det ikke gjøres noe med
området", skriver østhagen.

Tippen i Kilvik, der kraftstasjonen
ligger, er blitt vesentlig mindre enn
planlagt. Utformingen er meget god,
og den var grønn og fin. Det er også
lagt ned et betydelig arbeid med til-
planting av tippen. Slik den nå frem-
står er tippen et ypperlig beiteområde,
og det ville være synd om det beites
så hardt at de utplantede trærne øde-
legges. Dette er et problem å ta opp
med saueeieme i området, og om nød-
vendig gjerde inn de tilplantede
områdene i beitesesongen.
Om tippen i Storjord, som ikke var
filsådd, sier rapporten at det er ønske-
lig med rask vegetasjonsbehandling.
Denne tippen er svært eksponert mot
kysniksveien.
I magasinområdet så man bl.a. på ste-
det for masseuttak i Stor-Glomvatn,
riggområder og et vanninntak ved
Navnløsvatnet.
Rapporten påpeker at det er viktig å
avgrense aktiviteten til de arealene
som er godkjent i henhold til areal-
disponeringsplanen. Yttergrensene
for riggområdene mm bør derfor
avgrenses i marka.
Med unntak av dette og vanninntaket
i Navnløsvatnet som tidligere er tatt
opp som egen sak, har vi så langt ikke
merknader, heter det i befaringsrap-
porten.

-råd om innsamling
av miljødata i Sverige
Avdelingsdirektør Arne
Tollan i NVE har nylig
avsluttet arbeidet med en
offentlig utredning for den
svenske regjering, om for-
utsetningene for og virk-
ningene av sterkere sam-
arbeid om observasjoner,
bearbeidelse og kontroll
av svenske miljødata.

Utredningen "Samordnad insam-
ling av miljødata" er utgitt som
SOU 1994:125, og ble overrakt
representanter for Kommunikati-
onsdepartementet som oppdragsgi-
ver ved en liten høytidelighet 8.sep-
tember. Den sendes nå ut til
offentlig høring blant svenske myn-
digheter og institusjoner innen mil-
jøsektoren.

Mange dataprodusenter
Utredningen har studert den inn-
samlingen av fysisk-kjemiske mil-
jødata som skjer først og fremst i
Vågverket, Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut, Statens
strålskyddsinstitut, Sveriges geolo-

giska undersøkning og Statens geo-
tekniska institut, i noen grad også
lånsstyrelser og andre institusjoner.
Statens naturvårdsverk og Statis-
tiska centralbyrån har bidratt.
Situasjonen i Sverige karakterise-
res av mange dataprodusenter, liten
samordning av stasjonsnett, mang-
elfull kunnskap om eksisterende
data, og uklare regler for prissetting
av miljøinformasjon. På den posi-
tive siden noteres høy miljøbe-
vissthet, bred dekning av vanlige
miljøvariable og høy faglig kom-
petanse.

Konkurranse
Fremtiden kommer til å stille høye
krav om intemasjonal rapportering
av miljødata som resultat av avta-
ler og konvensjoner. På europeisk
nivå påvirkes Sverige, som Norge,
av de programmer og prosedyrer
som kommer innen EU, blant annet
gjennom European Environment
Agency, EEA (Tollan arbeidet ved
EEA 1992-93) Den intemasjonale
konkurransen skjerpes, samtidig
som utviklingen i Sverige krever
større miljøhensyn i samfunns-
planleggingen, bedre informa-
sjonssystemer, og høyere kost-

nadseffektivitet. Utredningen har
anslått at Sverige årlig bruker 340
mill. kroner til innsamling av fysisk-
kjemiske data om vann og luft.

Tjenester på anbud
Tollan anbefaler at de statlige data-
produsentene pålegges å skape et
marked for driftsorganisering ved
å legge ut slike tjenester på anbud.
For å ivareta behovet for langtids
grunndata av høy kvalitet, bør det
såkalte statsoppdraget defineres.
Innenfor statsoppdraget bør data og
enkle datatjenester leveres til uttaks-
kostnad, mens data fra andre sta-
sjoner bør kunne selges til mar-
kedspris.
Et nasjonalt referansesystem for
miljødata og -undersøkelser ville
lette søkning og tilgjengelighet, og
dermed kunne dublerende innsam-
ling unngås. Nåværende stasjons-
nett kan samordnes betydelig bedre
mellom dataprodusentene, og ny
offentlig datainnsamling bør ikke
startes uten at den (eventuelt) økte
informasjonsverdien er vurdert.
Andre anbefalinger gjelder bruk av
database-verter, datasregistrering
fra offentlige FoU-prosjekter, og
integrasjon av fiemanalysedata med

annen geografisk informasjon.
Innsparingspotensialet er betydelig,
men vanskelig å kvantifisere nøy-
aktig. Utredningen anslår den sam-
funnsøkonomiske gevinsten ved
gjennomføring av forslagene til fiere
titalls millioner kroner.
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MØyso elig vei mot kc

Et lite møte nå - oppe ved Steln#ellvatn - for å sammenholde sakspapirer med landskapet. De konsentrerte ryggene
tilhører (f.v.)01av Henriksen og Leif Ame Mendelsohn fra Elkem, Øyvind B. Andersen og Bjørn Wold, begge NVE.

TEKST OG FOTO:
HARALD BRYMLDSEN

Den synes godt i landskapet ved Fau-
levatn, Steinfiellvatn og oppover liene
mot Rago nasjonalpark.
Dette er Nordfj ord i Sørfold kom-
mune, Nordland. Her vil Elkem a/s
foreta regulering, utnytte fall i Lak-
såga og få mer energi fra et planlagt
Lakshola kraftverk. Årsproduksjo-
nen er beregnet til 108 GWh som
Elkem trenger til sine ovner i Salten
Verk.
Konsesjonssøknaden forelå i juni
1992. Den har vært på høring i poli-
fiske fora, i en rekke offentlige etater
og i organisasjoner.
Her og nå er hovedaktørene i proses-
sen på befaring: representanter for
utbyggeren Elkem, for NVE og for
Sørfold kommune.

Turterreng
Befafingen er å se både landskap og
kartskisse under ett, stille spørsmål
og få svar, diskutere alternative løs-
ninger for et tunnelinnslag og en stein-
tipp.
Rere i gruppen er vel kjent i området
etter tidligere befaringer. Men ingen
som Karin Bakken, varaordføreren
i Sørfold! Hun er bosatt i Lakshola
og har ikke taIl på alle sine turer opp
i tjellet, helt siden småjentedager.
- Vi ungene fikk bli med far til fiske-
vannene. Da gjaldt det å henge på
uten å klage. Fisken vi fikk var mye
av maten. Og vi kunne gjerne sove
ute, forteller varaordføreren. Hennes
egne fire barn har gått i mors fotspor.
- Eldstejenta er ei skikkelig fjellgeit,
trives på langtur alene, sier Bakken
og vil nettopp understreke at dette er
herlig turterreng. Særlig om somme-
ren når det er fisk å få i vannene, men
også på ski om vinteren.

Krav om motytelser
Slike naturherligheter vil kommunen
ta vare på. Varaordføreren oppfatter
likevel de omsøkte inngrepene som

forsiktige i seg selv. Og i forhold til
kraftledningen som allerede går gjen-
nom landskapet, blir inngrepene gan-
ske små, mener Bakken.
Men som de fleste andre berørte har
Sørfold sine kommentarer til regule-
ringen - og sine bestemte krav om
motytelser. De gjelder bl.a. nye
arbeidsplaser, og i sin tid hjemfall for
kraftverket til Sørfold kommune.
Reindriftsamene har fra gammel tid
interesser i området - og gjør sine
anrnerkninger til en regulering. Noen
reinflytting har likevel ikke foregått
her siden 1951, kan vamordfører Bak-
ken fortelle. Hun kjenner denne saken
fra tiår tilbake, for det er slett ikke
første gang Elkem søker konsesjon
for regulering av Faulevatn.
Lang forhistorie
Seksjonssjef Knut Gakkestad minner
tvertimot om en forhistorie for denne
reguleringen helt fra 1961-62, da ny
industrireising i Saltenregionen var
mye på tale. Utbyggingen av Siso-
vassdraget kom likevel først og ga
kraft til Elkems nye smelteverket i
Salten. I 1974 søkte bedriften om
regulering og utbygging i Laksåga.
Men så gikk det mange år igjen, og
først for to år siden kom den aktu-
elle søknaden kom til NVE. Den er
betraktelig redusert, bl.a. med mye
mindre senkning av Faulevatn. Regu-
leringen skal være 2,7 meter ned og
0,8 m opp.
Nå har altså søknaden hatt sin omfat-
tende høringsrunde til bl.a. fylkes-
kommune, kommune, Direktoratet
for naturforvaltning, Statens foru-
rensning stilsy n, kulturmyndighet,
fiske- og jaktforeninger, næringsor-
ganisasjoner og privatpersoner.

Mye motstand
-Allsom har en interesse i saken har
kunnet uttale seg, og har gjort det i
stort monn, forteller Gakkestad.- I
uttalelsen er det mye motstand stort
sett hele veien. Den begrunnes av flere
med at kraften blir for. dyr. Da så man
på prisene som gjaldt i 1991 og i

1992, påpeker Gakkestad. - Idag kan
vel dette se annerledes ut.
Andre motforestillinger er at områ-
det ligger nær Rago nasjonalpark. Her
bør det holdes en buffersone fri for
inngrep, mener mange.
- Før befaringen har vi lest søknaden
og alle uttalelsene til den. Vi har truk-
ket ut og sammenstilt hovedinnhol-
det slik de påpeker skader og ulem-
per, og stiller krav om forskjellige
tiltak. Under befaringen rar vi et gene-
relt og godt inntrykk ved å skue hele
området, og se hvordan inngrepene
vil virke.
Her har vi for eksempel diskutert
hvordan tippene kan gjøres minst
mulig synlige, sier seksjonssjefen.
- NVE sier likevel ikke noe i sin inn-
stilling til departementet om hvor en
tunnel bør gå. Det tar vi nøye sfilling
til når konsesjonen eventuelt er gitt
og detaljerte planer står for tur.
En konsesjon har vilkår om at slike
planer skal godkjennes av NVE.

Alt skal kommenteres
Gakkestad nevner noen viktige punk-
ter å vurdere i den aktulle søknaden:
vann føres bort fra selve vassdraget,
Sleipdalselva i blir i stor grad tørrlagt
og Faulevatnfossen berøres sterkt.
Andre forhold er virkningen på fisket
i vannene, og på dyr og planter.
- Vi har nå det vi trenger av undersø-
kelser, uttalelser og av kommentarer
til uttalelsene fra utbyggeren, for å
kunne avgi vår innstilling til vass-
drags- og energidirektøren. Da har
mange avdelinger innen NVE bidratt

Helikopteret har løftet oss langt inn i fjellet, til Moskus-
vatn. Herfra går vi. Altså klatrer, klyver, sklir og hopper i
fjellterreng uten så mye som et sauetråkk å følge. Hist og
her en elgfot, ellers langt mellom spor både av dyr og men-
nesker. Det vil si, vi har hele tiden selskap av 420 kilovolt-
ledningen fra Kobbelv!

Knut Gakkestad ved utløpet fm Faulevatn, målet for dagens befaring. Det er et
stykke på vei en lang prosess fram til konseslon.

,

Vamordfører Karin Baldren ISø,loldkjennertraktene ved Faulevatn helt fm
sine smålentedager og deler sin kunnskap med NVEs ØyvInd B. Andersen.
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isesjon Konsesjonsbehandling
SAKSGANG VASSDRAGSREG.LOV/ PLAN- OG BYGN.LOV
MELDINGER/SØKNADER/KONSEKVENSUTREDNINGER

:UTBYGGER FAGDEP. BERØRTE .OFFENT-
NVE MYNDIGH. LIGHET

Utredninger har kostet
4-5 rnill. kroner
Konsekvensutredninger og teknisk/økonomisk planlegging for
Faulevatn-prosjektet har en prislapp på mellom fire og fem millioner
kroner.
Fisket i de berørte vannene, og kanskje særlig det alminnelige fri-
luftsliv i disse traktene opp mot Rago nasjonalpark, har vært hoved-
emner for utredninger om miljømessige konsekvenser av en reguler-
ing og utbygging.
Elkem har beregnet totale de kostnader til 216 mill. kroner. Selskapet
ser for seg anleggstart i 1998, og ny kraft fra 2001.

... . .. • • • • : • • • ,•

med vurderinger på ulike områder.
For alle spørsmål skal kommenteres.
Vi i VK (Vassdragsavdelingen/kon-
sesjonseksjonen) er første instans til
å foreta en helhetsvurdering av alt
som foreligger, understreker Gakke-
stad. Han slår også fast at ingen saker
er helt like. Her gjelder ingen fast opp-
skrift!
Han påpeker også at NVE ikke bin-
des av føringer ovenfra, men står fritt
i sin innstilling. Denne aktuelle saken
er forøvrig holdt utenfor Samlet plan.
Etter eget vedtak i Stortinget gjelder
det Faulevatn-rguleringen og noen
andre konsesjonssaker som var påbe-
gynt.
Innstillingen vil neppe komme før jul,
men trolig ganske tidlig i 1995.
Etter eventuell behandling i NVEs
råd går innstillingen til Nærings- og
energidepartementet.

Ny høring
Også departementet tar en hørings-

Skjemaet viser saks-
gangen i større vassdrags-
utbyggings- og reguler-
ingssaker (middelpro-
duksjon større enn 40
GWh/år) Slike saker
behandles nå etter Plan-
og bygningsloven med
melding som første trinn.

Meldingen skal inneholde en
beskrivelse av planene, og kjente
opplysninger om området og virk-
ninger av prosjektet som er kjent
f.eks. gjennom behandlingen av
Samlet Plan. Dersom det er behov
for det, skal meldingen også inne-
holde forslag til videre konse-
kvensutredningsprogam.
Meldingen behandles av NVE som
sender den på høring til berørte
myndigheter. Meldingen gjøres
også kjent for offentligheten gjen-
nom kunngjøring i lokalavisene og
utlegging i distriktet.
På bakgrunn av meldingen og uttal-
elser til denne avgjør NVE i sam-
råd med Miljøverndepartementet
(MD) om det skal foretas konse-
kvensutredninger, og hvilket
omfang slike utredninger eventu-
elt skal ha utover det materialet
som foreligger sammen med mel-
dingen.
Etter at utbygger har utarbeidet søk-
nad og nødvendige konsekvensut-

redninger foregår en høring av
disse tilsvarende som for mel-
dingen. Etter at uttalelsene er kom-
met inn til NVE, og før sluttbe-
handlingen i NVE påbegynnes,
skal konsekvensutredningene god-
kjennes i samråd med MD.
Behandlingen etter Plan- og byg-
ningslovens bestemmelser om kon-
sekvensutredninger er dermed

Melding Behandting

••.:::KU.7prggr: • :

Søknad  
reg.lov

Konsekvens
utrednin

Behandliri

KU gødki, •

ehandIing::

	

Evt. 	

avsluttet. Sluttbehandlingen og
selve konsesjonsspørsmålet
behandles etter Vassdragsreguler-
ingsloven. NVE utarbeider en inn-
stilling om søknaden som sendes
Nærings- og energidepartementet
(NOE) Slike innstillinger innehold-
er et sammendrag av søknaden,
konsekvensutredninger, uttalelser
og til slutt NVEs vurdering og kon-
klusjon. NVE foreslår også vilkår
og manøvreringsreglement for evt.
gitt konsesjon.
NOE foretar også en høring av
NVEs innstilling i andre departe-

flOring •

ønng

menter og i berørte kommuner.
Endelig vedtak om konsesjon gjør-
es av Kongen i statsråd. I de stør-
ste sakene kan også stortingsbe-
handling være aktuelt.
Søknaden for utbygging av Laks-
åga/Faulevatn startet for en del år
siden og har fulgt det systemet som
da var gjeldende, det vil si for-
håndsmelding etter Vassdragsreg-
uleringslovens paragraf 4a. Denne
bestemmelsen ble opphevet
19.06.91 og erstattet av Plan- og
bygningslovens paragraf 33-3 om
konsekvensutredninger.

runde på saken, ikke fordi loven kre-
ver det, men fordi dette er blitt vanlig
praksis. Andre departementer tas da
med i vurderingen, og underliggende
etater som DN og SFT kan kontrol-
lere hvordan deres syn på saken er
blitt ivaretatt underveis.
Gakkestad kan ikke si når departe-
mentets avgjørelse vil foreligge, det
avhenger helt av den prioritering
saken får.
- Jeg tror avgjørelsen i beste fall kan
komme en gang i løpet av neste år,
sier seksjonssjefen.
I denne saken er det klart at stor-
tingsbehandling ikke hører med i pro-
sessen.
Saken gjelder mindre enn 20 000
naturhestekrefter, som betyr den ikke
må bli stortingsbehandlet. "Særlig
konfliktfylt" er et annet kriterium,
men det har hittil ikke vært brukt. Det
gjelder ikke noe absolutt krav om stor-
tingsbehandling på grunn av motstri-
dende interesser.

Faulevatn ISorfoldkommune, Nordland søkes regulett 2,7 m ned og 0,8 m opp. Lakshola kmftverk skal gi 108 GWh.

4111.
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Fullfart fØr vannet nådde opp
Her holder du deg godt
utpå veikanten med leie-
bilen. Ellers skal den bli bra
flat under en 160 tonns
doning som dundrer ned
anleggsbulevarden!
Vi står midt i et veldig verk-
sted der mennesker og
maskiner skifter om på
landskapet

TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNKDSEN

De bmker femti tonn flytende spi-eng-
stoff i uka, legger nye lag av asfalt-
kjerne i mektige dambygg, flytter
hundretusener av tonn stein og grus.
Svartisen II er i god gjenge.

Men mye gjenstår før Statkraft har
satt sin nye verdensrekord i steinfyl-
lingsdam med asfaltkjerne, en rekord
som vil lyde på 123 meter. Og bak
Storglomvassdammen får vi det stør-

ste kraftverksmagasinet i Norge: 3470
millioner kubikkmeter vann.
Slikt koster penger. Så mye at Stat-
kraft for vel to år siden fant det best
å stanse prosjektet. Men statsråd og
Storting korn til hjelp med en slant på
400 millioner kroner. Dermed kunne
startsignalet gå for enda et av de helt
store kraftanleggene i norske
Man rigget seg til og begynte på job-
ben ifjor. Nå, en tidlig høstdag i -94,
kan byggeleder Stein Evensen fra
Sør-Varanger konstatere at "vi ligger

bra an". Godt vær med ideelle
aibeidsforhold de siste ukene har gjort
sitt for hele framdriften. Tettere fjell
enn ventet ved damfoten har gjort det
samme.
- Det har betydd tre lag asfalt å 20
cm i døgnet. Da vil vi iallfall nå kote
510 innen slutten av oktober, sier
Evensen fornøyd.
Asfaltkjemen og dammen forøvrig er
dermed 40 meter høy. Nye 40 metre
skal komme neste år, og like mange
i 1996. Helt ferdig vil Svartisen  II
være i 1997.
Noen av de digre Wabco Haulpack-
ene, som veier 85 tonn og laster like
mye, har gått i skytteltrafikk til og
fra vestenden av Storglomvann.
Omkring 200 000 tonn grus er frak-
tet opp til dammene, til bruk i asfal-
ten og ellers i dammene. Men litt ut i
september hadde vannflaten innhen-
tet både gravemaskin og kjøretøyer
som "sto under vann".
Tilsiget hadde bragt Storglomvann
opp til den ettertraktede grusen igjen.
Dertil kom at Svartisen kraftverk sto
stille i flere uker på grunn av teknisk

uhell og tidkrevende reparasjon på
generatoren.
Men til neste år med lavere vann igjen
blir det ny trafikk i grustaket som lig-
ger så laglig til.
Mye grov stein kommer oppe fra en
høyde. Evensen tar oss med til et dag-
brudd og forklarer at her blir det laget
et nytt f.jellvann. For det skal enorme
mengder stein til Storglomvassdam-
men med sitt volum på ca. 5,3 milli-
oner kubikkmeter. Holmvassdammen
blir en lillebror med 1,2 mill. kbm.

"

Byggeleder Stein Evensen foran steinbruddet som gir veldige mengder bygge-
materiale til Storglomvassdammen. Evensen peker mot stedet hvor magasinet
vil renne over og inn i det sjøllagede fiskevannet.

Hundretusener av tonn grus er tatt ut i vestenden av Storglomvann og Igørt opp til dammene i sommer og høst, inntil
vannet hadde innhentet både gravemaskin og kjøretøy.

I det nye f.jellvannet kan det gjeme bli
fisk å få også, for eksempel den som
svømmer inn fra Storglomvann når
dette står høyt mot dammen (HRV
585) Når magasinet tappes ned, vil en
terskel holde det lagede fiskevannet
på plass. Det kan selvfølgelig også
settes ut fisk.
Vel to hundre kvinner og menn gjør

den imponerende damjobben sam-
men. Hovedstyrken har ti timers dag
to uker i trekk, så den tredje uka fri.
Med to skift - og matpause i tillegg -
får maskinene stå stille bare tre av
døgnets timer. Hvis de ikke trenger
litt mekking, da.
Slik skal anleggsvirksomheten i fjel-



let nær Svartisen gå oktober måned

ut, kanskje en uke inn i november
også. Så er det sesongslutt ute på
anlegget.
Helt stille blir det likevel ikke på rig-
gen like i nærheten av byggverket
som går mot verdensrekord. Stein
Evensen og en  stab rundt ham har ting
å gjøre også i mørke og kalde vin-
termåneder.

„
,

,
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Ennå langt igjen, men før byggesesongen er over vil asfaltkjerne og dammen forøvrig være oppe i ca. 40 meters høyde.
Målet er 123 meter, etter enda to byggesesonger.

25 mill. kr. i o/u-støtte til Skjerka-utbyggingen
Utbyggingen av Skjerka i Man-
dalsvassdraget er godt og vel i gang.
Ny kraftstasjon inne i fjellet skal stå
ferdig ved årsskiftet 1996-97. Års-
produksjonen blir da 570 GWh mot
490 GWh i den nåværende kraft-
stasjonen.
Gunnar Spilling i Vest-Agder Ener-



giverk sier VAE kommer langt

bedre ut med å bygge ny kraftsta-
sjon enn ved å skifte ut to smisveiste
rør på 1350 meter. NVE hadde
pålagt utskifting med frist til 1.januar
2000. Nye rør ville blitt meget kost-
bare - og man unngår et stort drifts-
tap. Utbyggingen gir nye 80 GWh
med ett aggregat på 95 megawatt.
Det gjøres også plass for enda et

aggregat. Det gamle kraftverket kan
fortsatt drives i flere år, som et flom-
og effektverk.
Veidekke har oppdraget som bl.a.
betyr å drive 4000 meter tunnel.

Største enkeltbeløp
Til utbyggingen har VAE mottatt 25
mill.kroner over ordningen med

støtte til oppmsting og utvidelse (o/u-
ordningen)
Dette er det største av alle enkelt-
beløp somi løpet av fire år er nådd
tilsammen 160 millioner.
Totalomkostningene for VAE er 271
mill.kr, det vil si at støtten utgjør
noe under 10 prosent.
Rådgiver Erik Kielland i NVE, som

hele tiden har arbeidet med o/u-ord-
ningen, opplyser at alle bevilgede
midler nå er disponert.
Søkew som har stått på venteliste er
underrettet om at de ikke kan regne
med noe bidrag.
Minstebeløpet var på 75 000 kroner
og gjaldt et meget lite kraftverk hos
Vegard Mo i Bamle.
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Årets CIGRE-konferanse ble holdt i tiden 28. august til 3.
september. Dette er en internasjonal konferanse om høy-
spente kraftsystemer (Conference Internationale des
Grands Reseaux Electriques a Haute Tension) som holdes
regehnessig hvert annet år i Paris. Her møtes spesialister
fra hele verden for å utveksle erfaringer og drøfte nye
ideer om alt fra enkeltkomponenter som generatorer og
transformatorer til planlegging og drift av store kraft-
systemer som binder sammen stadig fiere land, ja, til og
med verdensdeler knyttes sammen.

AV SVEIN STORSTEIN PEDERSEN,
E, JON EILIF TROHJELL OG
MAR77N NORDBY, EN.

Til konferansen var det påmeldt ca.
2.250 deltakere fordelt på drøyt 50
land. Norsk kraftforsyning var repre-
sentert med 80 personer, hvorav 3 fra
NVE. Disse var Svein Storstein
Pedersen, Jon Eilif Trohjell og Mar-
tin Nordby, alle fra Energiavdelingen.

For ikke å få for stor spredning i tema-
ene, blir det på forhånd spesifisert 3
emner innenfor i alt 15 faggrupper
som fortrinnsvis skal behandles. Det
vil føre for langt å nevne alle emnene
her, og derfor begrenses omtalen
nedenfor til noen smakebiter fra 4 fag-
grupper med spesiell interesse for
NVE's forvaltningsoppgaver innen
energisektoren.

Gruppe 36. (Elektromagnetisk kom-
patibilitet i kraftsystemer)
Denne gruppen arbeider bl.a. med
spenningskvalitet og virkninger fra

elektromagnetiske felter på andre tek-
niske installasjoner og biologiske sys-
temer. En egen paneldebatt om mag-
netiske felt og helse ga en oversikt
over status for forskningen på even-
tuell økt kreftrisiko ved å bo nær større
kraftledninger.

Eksperimentelle undersøkelser har
ikke kunnet påvise noen årsakssam-
menheng mellom magnetfelt og kreft-
risiko. Epidemiologiske studier viser
imidlertid en ganske svak sammen-
heng mellom det å bo nær støne kraft-
ledninger og økt risiko for barneleu-
kemi. Epidemiologiske undersøkelser
må generelt vise mye større sam-
menheng for at det skal være grunn-
lag for å snakke om noen helserisiko.

Professor Ahlbom fra Karolinska
Instituttet brukte et eksempel fra Sve-
rige, der det årlig er ca. 70 tilfeller av
bameleukemi, altså en relativt sjel-
den sykdom. I følge en svensk studie
fra 1993 (Feychting & Ahlbom), vil
mindre enn 1 (sannsynligvis 1/3-1/2)

av disse tilfellene kunne tilskrives
alle større kraftledninger i Sverige.
Dette gir ikke grunnlag for å hevde at
magnetfelt fra kraftledninger er en
generell helserisiko.

Gruppe 37. (Kraftsystemplanleg-
ging og utvikling.)
Sterkere økonomiske og miljømes-
sige krav vil påvirke hvilke løsninger
som velges ved utbygging av kraft-
systemet, og det er derfor nødvendig
å ta hensyn til slike krav allerede i
planleggingsfasen. Et eksempel på
dette fra Frankrike er en plan der det
nasjonale kraftselskapet EDF og myn-
dighetene samatbeider om bedre vem
av landskapet. Kraftselskapet arbei-
der også med metoder for å støtte
myndighetene i vurderingen av kost-
nader med tiltak vurdert mot belast-
ningen på miljøet.

Et annet tema var tilknytninger mel-
lom ulike lands kraftsystemer. For
Norge er dette interessant siden det
planlegges nye utenlandsforbindel-
ser. Likevel er Norges beliggenhet,
rene vannkraftsystem og markedssy-
stem spesielt, slik at de tekniske pro-
blemstillingene blir annerledes enn
på det europeiske kontinent, som var
mest omtalt.

Andre temaer tok opp problemstil-
linger som ikke er fullt så aktuelle i
Norge, som vurdering av tilbud og
etterspørsel i et monopolsystem med
en begrenset konkurranse, miljøfor-
hold ved termiske systemer og meto-
der for å tilknytte produksjon eller for-

bruk som ligger avsides i forhold til
nettet.

Gruppe 38. (Kraftsystemanalyse og
teknikk.)
Sterkere krav med hensyn til miljø og
økonomi har påvirket kriteriene for
planlegging av kraftsystemet i den
grad at man kan snakke om en ny
planleggingsgenerasjon. De endrede
betingelsene har skapt behov for nytt
analyseverktøy og nye metoder, mer
avanserte modeller og kraftigere
EDB-ma,skiner og -programmer.

Et av emnene som ble diskutert, var
hvordan man kan forbedre yteevnen
i store sammenkoplede systemer og
bl.a. motvirke at forstyrrelser i en del
av systemet forplanter seg til resten
av systemet. Fra norsk og svensk side
ble det informert om erfaringer med
slike tiltak i det nordiske samkjørende
system. Fra 1992 tillater man at dette
systemet planlegges med automatisk
bortkopling av feilrammede deler av
nettet for å unngå spredning til andre
områder.

En paneldebatt om mer effektive nett
ga en bred oversikt over ulike tiltak
som kan bidra til bedre utnyttelse av
nettet. Det er flere forhold som har
aktualisert dette spørsmålet i den
senere tid: Vansker med å få lov til
å bygge nye ledninger, ny overfø-
ringskapasitedmarginalinvesteringer
aht. tredje parts adgang til nettet, bil-
lige løsninger istedenfor tyngre invest-
eringer i en konkurransesituasjon er
eksempler på nye momenter som nett-

eieme må ta standpunkt til. En sterk-
ere utnyttelse av nettet fører til mindre
marginer i en feilsituasjon. Dette kan
i noen grad kompenseres ved pålite-
lige data (on line), effektivt regne-
verktøy og høyt kvalifiserte operatø-
rer.

skaffe seg bedre verktøy er en
utfordring i seg selv, men en annen
utfordring er å finne ut hvordan et
avansert kontrollsystem kan innpas-
ses i nett med flere eiere (f.eks. Stat-
nett og regionalnetteieme). Dette og
mange andre spørsmål forble ube-
svart, men debattens hensikt var nok
i første rekke å presentere problem-
stillinger og dermed utfordringer for
deltakerne.

Gruppe 39. (Kraftsystemdrift og
kontroll.)
Under sesjonen om drift og konnoll
av et kraftsystem, hadde Statnett utar-
beidet en rapport om de norske erfar-
ingene etter energiloven, og forhol-
det mellom systemdrift og marked.
De norske erfaringene ble møtt med
stor interesse i den etterfølgende dis-
kusjonen, som bl.a. tok for seg for-
skjeller og likheter mellom det nor-
ske, svenske og det engelske
kraftmarkedet og prisingen av over-
føringstjenester. Nettselskapenes
duale funksjon i kraftsystemet som
driftskoordinator og som markedsor-
ganisator, ble av en engelskmann tref-
fende beskrevet som ansvaret for
"keeping the lights on" og for
"making the market happen"

Magasinfyllingen i august
Torsdag 18. august ble
informasjon om energiinn-
hold og fyllingsgrad i land-
ets vannmagasiner ved
utgangen av juli måned
offentliggjort av Statistisk
sentralbyrå (SSB). Grunn-
lagsdata ble oversendt fra
NVE dagen før. Det varda
gått nærmere to år siden
magasindata sist ble offent-
liggjort.

AV PER TORE JENSEN LUND

Samkjøringen sluttet høsten 1992 å
rapportere data om magasinfylling og
tilsig, etter at flere av landets kraft-
produsenter ikke lenger var villige til
å avgi informasjon om sine magasi-
ner. Allerede i begynnelsen av 1993
ble muligheten for igjen å få frem
denne informasjonen, diskutert intemt
ved Energiavdelingen i NVE. Først
på nyåret 1994 ble det besluttet at
NVE skulle samle inn magasinfyl-
lingsdata, og at SSB skulle offentlig-
gjøre disse. Planen gikk ut på å offent-
liggjøre oversikter over

magasinsituasjonen ved utgangen av
hver måned, så snart som mulig etter
at dataene var registrert. Første gangs
offentliggjøring skulle finne sted i
begynnelsen av juli 1994.
I april 1994 gikk det derfor ut brev fra
NVE til landets kraftprodusenter og
regulanter, hvor vi ba om å få tilsendt
magasinfyllingsdata fra og med
1.6.1994. De fleste regulantene sendte
inn data innen fristen, men noen lot
være å gjøre dette, bl.a. Stadcraft. Uten
data fra Statkraft var det innsamlede
materialet for tynt til å gi brukbar
informasjon om landets magasinfyl-
ling. Statkraft ble purret opp, men
først i begynnelsen av august ble
saken løst.
Det samles ikke inn data fra alle lan-
dets magasiner. Innsamlingsrutinene
omfatter kun magasiner som hører til
kraftstasjoner med en ytelse på 25
MW eller mer. Magasiner i vassdrag
med samlet energiinnhold på mindre
enn 100 GWh, samt noen ubetyde-
lige magasiner i sidevassdrag, er hel-
ler ikke tatt med. Totalt samles det inn
data fra ca. 480 magasiner. Disse
utgjør i underkant av 96 % (ca. 77
TWh ) av landets totale magasinka-
pasitet (80,4 TWh).
Hydrologisk avdeling står for datainn-

samlingen. Vannstandsdata for hvert
døgn samles inn for hvert enkelt
magasin. Dataene blir faxet til NVE
hver mandag. Det er laget et data-
system som beregner magasinvolum
ved hjelp av magasinkurvene, og som
samtidig utfører kontroll av dataene.
Magasinvolumdataene blir overført
til Energiavdelingen, hvor energi-
innhold og fyllingsgrad blir beregnet
ved hjelp av energiekvivalentene. Det

utføres også kontroll av dataene ved
Energiavdelingen, både manuelt og
automatisk.
Statistikken offentliggjøres for 3
områder, samt totalt for hele landet,
for magasinsituasjonen ved utgangen
av hver måned. Område 1 og 2 er
identiske med område 1 og 2 i Stat-
nett Markeds rapporter, mens Stat-
netts område 3 og 4 er slått sammen
til ett område, område 3.

I den første offentliggjøringen, dvs.
månedsstatistikken for juli, ble det
benyttet data fra 440 magasiner. Disse
utgjorde 94,1 % av landets totale
magasinkapasitet eller 97,9 % av
magasinkapasiteten for de magasiner
det var planlagt å samle inn data for.
I månedsstatistikken for august er
antall magasiner økt til 449 og de til-
svarende prosenttall h.h.v. 94,6 %
og 98,7 %.

ENERGHNNHOLD OG FYLLINGSGRAD I VANNMAGASINER, AUGUST 1994 1)

OMRÅDE

AUGUST 1994

Magasin-Energi-
kapasitet 2)innhold
GWhGWh

Relativ
fyllingsgrad

JULI 1994

Relativ
fyllingsgrad

ENDR1NG

Relativ
fyllingsgrad

Område 1 26964 24136 89,5 80,5 9,0

Område 2 28152 21259 75,5 73,5 2,0

Område 3 21957 15425 70,3 66,8 3,5

Hele landet 77073 60820 78,9 74,1 4,8

1) Tallene gjelder pr. siste dag i måneden. 2) Tallene er revidert siden forrige offentliggjøring
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Gamle forbygninger skal reddes

Tornnur- og betongmurforbygning foran smeltehytta, med utsiging tydelig å se midt på bildet.
Den nyrestaurerte smeltehytta er plassert kloss ut mot de sårbam forbygningene. Foto: Einar SEetetbø

AV EINAR SÆTERBØ

Drift av smeltehytta ved Røros Kob-
berverk var fra første stund basert på
vasskraft fra Hitterelva som renner
gjennomsentrale bydeler. Men Hit-
terelva varen problematisk og far-
lig nabo. Den er bratt og svært mas-
seførende, særlig i flom. Om vinteren
er den fullpakket av is som til tider
kan løsne og skape kraffige isganger.
Smeltehytta og slagghaugene ligger
kloss ut mot elvebreddene på hver sin
side av Hitterelva. Fredede bygninger
og slagghauger kviler mot eldgamle
forbygninger som opprinnelig var
bygd opp av tømmerkister og tørr-
mur. Forbygningene kan stedvis være
opp til 350 år gamle. De er således av
enestående kultur- og industrihisto-
risk verdi. Også disse byggverkene
er nå fredet - samtidig som debehol-
der sin gamle sikringfunksjon i vass-
draget Sammen med eieme har NVE
ansvaret for at anleggene blir holdt i
forsvarlig stand.
Formell eier er Rørosmuseet som
igjen er underlagt Miljøvemdeparte-
mentet

Flomskade
I arkivene til NVE Region Midt-
Norge finner vi skisser og beskrivel-
ser av de gamle forbygningsanleg-
gene og av reparasjonsarbeider
gjennom tidene. De siste større repa-
rasjoner ble utført etterat en stor flom

i 1934 skadet tømmerkisteforbyg-
ningene mot slagghaugene på sørsida
av elva. Det oppsto ras i slagghau-
gene, og den dårligste delen av tøm-
merkisteforbygningen på denne sida
ble erstattet med en støttemur av
betong. Denne muren er nå i dårlig
forfatning.

Impregnering!
Moderne forbygningsfolk blir forun-
dret over hvor godt de eldgamle tre-
forbygningene som er opp til 8-10 m
høge har klart seg mot lidens tann. De
kan være skjeve og skakke, men flere
steder står de utmlig bra! Den mest
sannsynlige forklaringen er at kob-
berforbindelsene som siger ut fra
slagghaugene egentlig er et svært
effektivt impregneringsmiddel.
Lokale overheng og deformasjoner i
forbygningene viser at forankringen
bakover og dermed sikkerheten noen
steder er tvilsom. Et par steder har de
da også rast ut. Som nevnt gjorde
flommen i 1934 stor skade.

Bekymring
Men tida går,og Hitterelva viser ikke
fornøden respekt for fredningsbe-
stemmelser. En del av tørrmuren og
betongmuren foran Smeltehytta er på
jevnt sig utover. I sommer fant ledel-
sen ved Rørosmuseet situasjonen
såpass alarmerende at de kontaktet
NVEs regionkontor i Trondheim for
å få hjelp til å kartlegge situasjonen

og eventuelt planlegge og utføre nød-
vendige reparasjonsarbeider.

Strakstiltak
Regionkontorets folk ser på oppga-
ven med stort alvor. I første omgang
har en i samråd med museets ledelse
satt seg fore å kartlegge situasjonen
best mulig. Geotekniske og byg-
ningstekniske konsulenter vil klar-
legge behovet for grunnundersøkel-
ser, og nødvendige strakstiltak mot
frostsprengning til vinteren skal kart-
legges. Senere kommer planer for mer
langsiktige tiltak.

Riksantikvaren vil være med i denne
prosessen.

To metoder
I utgangspunktet synes to ulike meto-
der akseptable i fredningssammen-
heng. Den ene erå forsterke de kon-
struksjoner som står der fra før uten
å ødelegge dem. Den andre måten vil
være å bygge opp de gamle forbyg-
ningene på nytt, mest mulig lik ori-
ginalen.
Erfaringer fra restaureringsarbeider
som nylig er utført på gamle flø-



tingsdammer lenger oppe i vassdra-

get, kan vise seg å få stor verdi. NVE
hadde en sentral rolle også i dette
arbeidet, da representert ved Sikker-
hetsavdelingen.

Betydelige beløp
Det er klart at undersøkelser, plan-
legging og kompliserte sikringsar-
beider vil koste betydelige beløp i de
nærmeste år framover. Men oppga-
vene må løses, og NVE Region Midt-
Norge vil stå sentralt i planlegging og
gjennomføring.
Rørosmuseet og NVE må i samar-



beid finne grunnlag for finansiering.

Røros er internasjonalt kjent og verdsatt som en særpreget
by, bygd opp omkring det gamle Røros Kobberverk. Sen-
tralt i Røros fmner vi den nyrestaurerte smeltehytta og
slagghaugene som i dag er fredet.

Klart for å sende ut
nye retningslinjer

Regionsjefene samlet på en høy NVE-terrasse i september:
Fra venstre Haakon Haga, Region Sør, Ola J. Strømmen, Region Øst, Gunstein Brakestad, Region Vest,
Åge Josefsen, Region Nord og Einar Sæterbø, Region Midt-Norge. Foto Wenja Paaske.

Regionsjefmøte om organisasjon

De nye retningslinjene fra
NVE for beregning av over-
føringstariffer er nå klare
og vil med det første bli
sendt ut. Retningslinjene
skal gjelde fra 1.januar
1995.
Etter å ha fått inn mange uttalelser er
det gjort en del endringer i utkastet til
retningslinjer—som var ute på høring i
sommer. NVE har også vært i direkte
dialog om de nye retningslinjene
under møter med en rekke everk.

Årlig avlesning
Et vesentlig element i retningslinjene
er at også sluttbrukere som har andre
leverandører enn det lokale nettver-
ket kan bli aviegnet på basis av årlige
måleravlesninger. Det vil si at det ikke
må installeres nytt målenitstyr (times-
måling) når en sluttbmker skifter leve-
randør. Sluttbrukere uten timesmå-

ling skal avregnes basert på den gjen-
nomsnittlige uttaksprofilen for disse
sluttbrukerne.
Metoden for avregning innebærer at
netteier får minimal risiko mht. uba-
lansekostnader.
Ifølge retningslinjene kan netteier
kreve et mindre transaksjonsgebyr av
en sluttbmker som skifter leverandør.
Gebyret skal være kompensasjon for
det merarbeidet netteier påføres.
Netteier kan dessuten kreve inntil
4000 kroner pr år av alle leverandør-
er som selger kraft til sluttbrukere til-
knyttet nettet, også dette som kom-
pensasjon for merarbeid.
Dersom netteier er et everk som også
driver med omsetting av kraft, skal
denne delen av av virksomheten
behandles som enhver annen leve-
randør. Gebyret er å anse som en del
av overføringstariffen og må, ifølge
forskrift til energilovens paragraf 4-
4b annet ledd, fastsettes slik at bru-
kere av nettet ikke diskrimineres.

Regionsjefene var i dagene 6. og
7. september samlet i Oslo til et
såkalt utvidet regionsjefmøte.
Emnet var iverksetting av frem-
tidig organisering av forvalt-
ningsdelen ved NVEs region-
kontorer.
Fra 1.januar neste år vil regi-



onkontorene være selvstendige
enheter med regionsjefen som

faglig, personalmessig og øko-
nomisk ansvarlig, med delegert
myndighet og ansvar innen gitte
rammer. Seksjonsjef Einar
Beheim forteller at man gjen-
nom diskusjoner og beslutninger
under regionsjefmøtet kom langt
på vei mot iverksetting av ord-
ningen. Det gjenstår en del prak-
tiske avklaringer mellom berørte

avdelinger og seksjoner, og med
arbeidstakerorganisasjonene.
NVE har tidligere fulgt opp
regjeringens beslutning om at
anleggsdelen av forbygnings-
virksomheten skal drives som
resultatenheter, fra 1. januar i år.
Resultatenhetene er knyttet til
NVEs regionkontorer.

Trykk: Indre 69 89 00 44


