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En hand med i landskapet Hver eneste
store inngrep i naturen. Men NVE fast- krone skalNy kraftutbygging gir uvegerlig ganske

setter vilkårene, og påser at de blir
overholdt.
- Der kommer jeg inn, sier miljøforval-
ter Knut Svendheim (bildet) til venstre
ved et av NVEs regionkontorer. tilbakefØres
Vann & Energi har vært med på en in-
speksjonstur til steintipper og terskel-
anlegg i Telemark.

Sidene 6-7

Flommen ga
mange nye
målestasjoner
Storflommen i fjor førte til «en liten revolu-
sjon» i NVEs fjernoverføring av data. Må-
leutstyret har sin egen interne strømforsy-
ning og fortsetter å samle data selv om tele-
fonforbindelsen er avslått i perioder.

Side 9

I løpet av tre år
har nettselskap-



ene hatt en mer-
avkastning på
1,2 milliarder
kroner. Omkring
250 millioner er
tilbakeført abon-
nentene i løpet
av inneværende
år.
- Og i 1997 skal
hver eneste
krone betales til-
bake, sier sek-
sjonssjef Torfinn
Jonassen (bildet)
i NVEs enøk- og
markedsavdel-
ing.

Side 4

vi må fortsatt spare strøm  1
Som vassdrags- og energidirektør har Erling Diesen et omkring 55 øre pr kilowattime mens prisen er 70 øre i
særlig julebudskap: Vi må fortsatt spare på strømmen. Sverige og mer enn 130 øre i Danmark.
Og vi må fortsatt tåle høyere strømpriser. Kraftsituasjon og priser drøftes i lederartikkelen på
Nærings- og energiminister Grete Faremo har i Stor- side 2, og på sidene 3 og 10.
tinget minnet om at norske strømabonnenter betaler

PRODUKSJON AV ELEKTRISK KRAFT
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Lite vann i magasinene har gitt lav produksjon„ylik gralen viser. Den ses mot et bilde fra Vamedalsdammen i sommer.

Foto Bernt Blindhehn

Absolutt yngste seminardeltager i Folkets Hus
på jubileumsdagen 27. september var lille Vida
Maria, her mens hun smugleser litt i etatsavi-
sen. Mamma, Tuva Daae, er vassdragsteknisk
ingeniør ved NVE-Region Nord i Narvik.
Mer om seminar og jubileumsfest på siste side.
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Vi onimet i den situasjon her i landet at kraftproduk-
sjonen er noe mindre enn van eget forbruk. selv med normaIe
tilsig til kraftmagasinene.

Siden mai har magasinfyllingen i Sor-Norge vært svært
mye lavue enn det som er registrert pa mange ar. FOr a fore-
bygge en knapphet som i verste fall kunne resultere kraftra-
sjonering, har det derfor vært nødvendig med sa veI økt in-
port som redusert forbnik. Det var nodvelklig få gang
begge deler så raskt som muhg fordi importkapasiteten til
Sor-Norge er begrenset. Vi kunne altså ikke vente og se
hvordan vinteren utviklet seg før vi gjorde noe. Vi matte al-
lerede fra tidlig pa høsten forberede oss på at vinteren kan bli
bade lang og kald.

Skal vi få til høy import, 11-11det være høye priser på den
norske kraftborsen. Dermed kan svensker og dansker tjene
noe på å selge til oss.

For at strørnkundene skal kunne redusere forbruket, må de
bli informert om kraftsituasjonen, og de må bli oppfordret til
å spare på strømmen.

Men alvoret går først opp for den enkelte når de hoyere
prisene på kraftbørsen slår ut på strømregninga.

NVE har det forvaltningsmessige ansvaret for at vi alltid
har en velfungerende kraftforsyning. I en eventuell rasjone-
ringssituasjon — som vil påfore oss alle betydelig ulempe —
har vi også et sentralt ansvar. Da ma det være en klar plikt for
NVE å bidra til å forhindre at en slik situasjon oppstår.

Vi har informert om situasjonen i skrift og tale. På oppdrag
fra Nærings- og energidepartementet har vi gjennomført en
storstilt sparekampanje. Dessuten har jeg, som NVEs leder.
påpekt at de everk som lar være å videreføre prissignalene fra
markedet til sine kunder, gjor nasjonen en bjørnetjeneste. I
disse everkenes forsyningsområder er det et hoyere forbruk
enn det vi i den aktuelle situasjonen burde ha hatt.

Denne påpekningen har falt enkelte tungt for brystet.
At de som representerer rene kjøperinteresser vil ha meg

avsatt el er i det minste pamontert munnkurv. Vel ikke spe-
sielt overraskende. Det overraskende måtte være deres
mangel pa tidsperspektiv.  Jeg  har problemer med å se at for-
brukerne kan være tjent med at magasinene renner tomme for
vinteren er OMITle.

Andre kritiserer at en statsbyrakrat blander seg inn i kraft-
markedet og påvirker prisene. Markedskreftene ma få virke
uforstyrret, doserer de. Diesen må holde kjeft! Det er nettopp
hva jeg ville ha gjort, dersom markedskreftene hadde fått
virke fram til sluttbrukerne. Men den forutsetningen har altså
ikke vært til stede.

Atter andre. som ellers sterkt hevder at Staten gjør for lite
pa enok-fronten, har kritisert både mine påpekninger om pri-
sene og vår sparekampanje. Da får jeg problemer med å se
sammenhengen mellom standpunktene.

Det er med tilfredshet vi registrerer at vi  de  siste månedene
har fått til høy import og et redusert forbruk.

Men så lenge situasjonen fortsatt er bekymringsfull. kom-
mer vi til å engasjere oss som hittil. Det er NVE som har an-
svaret. Vi har den fulle oversikten. og vi er uten okonomiske
særinteresser i markedet.

God

-.Om lite vann og Håper å bidra
høye priser til bedre

- Jeg har ingen annen programerklæring enn at jeg håper
å bidra til at INNTE skal kommunisere bedre både internt
og eksternt.
Det tror jeg også er mulig. For etter bare en kort tid i
NYE er det mitt inntry kk at jeg i denne organisasjonen
har mange dyktige informatorer å samarbeide med. Det
virker som viljen til å informere er tilstede i fullt monn!

ikommun asjon
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Det sier Sverre Sivertsen, NVEs
informasjonsdirektor siden I. no-
vember.

Hva vil du først gripe tak i?
Jeg er særlig opptatt av at infor-

masjon skal være en del av leder-
ansvaret. Derfor blir min oppgave
forst og fremst å motivere og
støtte avdelingene og avdelMgs-
ledelsen til å drive informasjons-
arbeidet så profesjonelt som mu-

D'a må vi for det første ha en
noenlunde felles oppfatning av
hva godt informasjonsarbeid er.
Og vi må sørge for å ha kompe-
tanse, opplegg og rutiner som gjør
at vi kan arbeide effektivt sam-
men. Dette vil jeg starte med.

Har du fornemmet noen forvent-
ninger?

Avgjort. Gjennom den kontak-
ten jeg hittil har hatt med avde-
lingene oppfatter jeg klart at for-

Fra 1990 til i hast mottok NVE
et moderat antall søknader om
endringer i organisasjonsform.
og om oppkjøp. Noen everk er
blitt aksjeselskaper. men struk-
turen har stort sett vært beholdt
også etter at den nye energiloven
trådte i kraft.
Nå er trenden en helt annen, sier
radgiver Asle Selfors i NVEs
energiavdeling. - Det skjer mer
innen omorc=anisering enn no-
ensinne.

- Vi har i alt mottat 17 søknader
som omfatter alle kategorier av
omorganisering. Noen gjelder
overgang til aksjeselskap,
mange er kornsernmodeller, og
det sokes OiTl oppkjøp og om
sammensiainger. Dertil er det
mange som ringer for å få vite
mer orn endringsmuligheter før
søknaden eventuelt blir sendt.
Selfors nevner noen eksempler
fra søknadene:

Tussa Kraft AS har fra før av
regionainett og produksjon. Sel-
skapet søker konsesjon for kjøp
av distribusjonsverket Sunn-
møre Energi AS, altså en opp-
kjøpssak.

For Vestfold Kraftselskap er
det ta1e om overgang fra et sam-
let selskap til å få et utskilt pro-
duksjonsselskap.
* Oslo Energi søker om å fa dele
seg i to, til et nettkonsern og et
produksjons- og omsetningskon-
sern.
* Akershus Energiverk (AEV)
danner et konsern. etter NVEs
modell. All virksomhet foregår i

ventningene til den nye informa-
sjonsdirektøren er høye. Det er
både skremmende - og oppmun-
trende.

Da kan jeg bare gjenta at håpet er
å bidra til en bedre kommunika-
sjon oss i mellom og med samfun-
net der ute.
Vi star overfor store oppgaver
både på systemsiden hvor elektro-
niske løsninger blir mer aktuelt,
og pa innholdssiden hvor presi-
sjon og oppfinnsomhet blir stadig
viktigere for at budskapet skal na
fram.
Men så skal vi ikke glemme den
gode samtalen, tilføyer Sivertsen
med bestemte glimt bak brille-
glassene. - Selv om elektroniske
løsninger er på rask frammarsj, er
den direkte og muntlige kontakten
fortsatt den beste og mest treffsi-
kre mate å kommunisere på.

datterselskaper. Morselskapet
som et AS er en mate eie den
totale virksomheten på.

Vurderer konsernmodeller
De øvrige sakene utgjør varia-

sjoner over disse typene. Noen
er helt kurante overganger til
AS, andre langt mer komplekse.
Selfors ser to hovedarsaker til
mengden av soknader denne
høsten.

For det første har bransjen no-
tert seg at også departementet sa
nei til oppkjøpet av everket
Oppegård - dersom AEV fortsatt
skulle være et ordinært vertikal-
integrert selskap. Det har fatt
flere til å tenke at oppdeling, el-
ler konsernmodellen i en eller
annen form, gir mulighet til ek-
spansjon gjennom oppkjøp eller
sammenslutninger.
Den andre arsaken ligger klart
nok i nye skatteregler som gjor
at endringer før nyttår kan være
I øn n somme.
Samict gir søknadene et broket
bilde. Vi arbeider bl.a. med å
tilpasse kravene til konsernord-
ninger i forhold til oppkjøp, sier
Selfors.
Han forklarer at det vil være
nødvendig å søke flere konsesjo-
ner i hver enkelt omorganise-
ringssak, bl.a. unntak etter in-
dustrikonsesjonsloven, og an-
leggs- og områdekonsesjon.
Dessuten søkes det om refusjon
av dokumentavgiften som i slike
saker vil gjelde millionbeløp.
Noen av sakene går videre til de-
partementet med NVEs innstil-
ling. 1 andre saker er det NVE

kfonnasjonsiliwktør kerre Si-
rertsen: - Direkte, kou-
takt gir fortsatt den beste kom-
munikasjoil!

Sverre Sivertsen er født på Frøya i
Sør-Trøndelag for 51 år siden.
Han startet i arbeidslivet som fis-
ker, men tok snart bøkene fatt og
har universitetsstudier i fransk,
statsvitenskap og engelsk. Han er
utdannet i journalistikk og masse-
kommunikasjon fra Bordeaux i
Franrike.
Her hjemme har Sivertsen vært
oversetter for Gyldendal, infor-
masjonskonsulent ved Universitet
i Oslo, informasjoussjef i teko-in-
dustrien, direktor i Arbeidsmar-
kedsbedriftenes landsforening
(vernet industri informasjonssjef
i Statens forurensningstilsyn og
informasjonssjet i Justisdeparte-
mentet.

SOIT1gir konsesjonen.
NVE har hatt møter med Næ-
rings- og energidepartementet
og Konkurransetilsynet om disse
omorganiseringssporsmålene.
Alle sider av hver sak vurderes i
NVE, og innstillinger går til de-
partementet innen årsskiftet.

Nye retnings-
linjer for måling
og avregning
Enovember sendte NVE ut nye
retningslinjer for måling og av-
regning av kraftomsetning. De
nye retningslinjene trer i kraft
januar 1997. Disse retningslin-
jene regulerer blant annet hvor-
dan vanlige husholdninger kan
skifte kraftleverandør.
De nye retningslinjene sier blant
annet at netteier ikke lenger kan
kreve gebyr fra sluttbrukere når
de skifter leverandør. Dette betyr
at det er kostnadsfritt for alle
kunder å skifte kraftleverandør
fra 1.januar neste år.
Det norske kraftmarkedet generer
store mengder data som netteier
skal sende til forskjellige kraftle-
verandører og til Nord Pool.
NVE har stilt krav om at denne
kommunikasjonen skal skje elek-
tronisk, siden det er den eneste
praktiske maten ;a takle en slik in-
formasjonsmengde på. Dette be-
tyr at netteicre må installere sys-
temer for elektronisk kommuni-
kasjon innen 31. desember 1997.
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- Høyere elpriser, omfattende informasjon og stor
oppmerksomhet rundt kraftsituasjonen har gitt re-
dusjon i elforbruket. Dette tyder på at dagens system
fungerer.
Vi skal ikke utelukke at vi også etter denne høsten vil
se et nytt mønster i elforbruket, hvor sparebevisst-
heten er mer på linje med den vi ser i land sør for
OSS.

at mangeGrete Faremo: - ForståeligNærings- og energiminister
reagerer på økte elpriser.
(Fra årsskiftet er statsråden olje- og energiminister)
Foto SCAN foto

Slik avsluttet statsråd Grete
Faremo sitt innlegg da hun før-
ste gang møtte Stortinget som
nærings- og energiminister.
Det var under debatten 5.novem-
ber etter en interpellasjon fra Ar-
beiderpartiets representant Ran-
veig Frøiland.
Frøiland hadde stilt spørsmål om
hva som kan settes i verk for å
redusere elektrisitetsforbruket,
og om det er mulig å gjøre dette
gjennom et to-pris system på
kraft.

Prisdiskriminering
Frøiland påpekte blant annet at
enkelte kraftverk tilbyr en kraft-
pris til sine kunder i hjemkom-
munen og en langt høyere pris til
kunder annet sted. Slik pris-
driskriminering har skapt sterke
reaksjoner blant forbrukerne og i
forbrukerorganisasjonene.
Denne prisdiskrimineringen vi-
ser at det er for lite konkurranse i
markedet, hevdet interpellanten,
og så på dette som ett av flere
argumenter for å endre energilo-
ven.
Frøiland sa det bør være mulig å
innføre et toprissystem der nor-
malforbruk og overforbruk har
ulik pris. Ny kommunikasjons-
teknologi og mer moderne må-
leutstyr kommer til hjelp her.
Man kan for eksempel tenke seg
at kraftlagene forhandler med
sine kunder om hvor mye kraft
de vil abonnere på, og hvilken
pris kraftlaget skal ha for dette
forbruket. Forbruk utover det
som er avtalt blir så belastet med
en høyere pris. Ved hjelp av må-
leren kan abonnenten få all nød-
vendig informasjon om forbru-
ket sitt, sa Frøiland.
Man kan også tenke seg at for-
brukerne betaler en pris for kraf-
ten om dagen og en lavere pris
om natten. Dette kan redusere
belastningen på nettet og gi re-
duserte kostnader. Målet med
slike avtaler må også være redu-
sert forbruk av kraft. Det bør

være mulig å utvikle og bruke
markedsmekanismene slik at
forbrukerne, store og små, får et
incitament til å ha lavere forbruk
og får bedre styring med ener-
gien de bruker, sa representanten
Frøiland.

Energiutredning
Statsråd Faremo svarte innled-
ningsvis at spørsmålet om hvor-
dan elforbruket kan reduseres er
mer aktuelt enn noensinne.
Høstregent til tross er det fortsatt
nødvendig med høy import og
og begrensninger i forbruket for
å unngå en vanskelig situasjon i
Sør-Norge til våren.
Regjeringen har som mål at
norsk elforbruk skal dekkes av
fornybar energi, sa Faremo og
minnet om at hennes forgjenger
Jens Stoltenberg hadde tatt initi-
ativ til en omfattende energiut-
redning. Hensikten er å se på
forskjellige sider ved kraftbalan-
sen til år 2020. Utredningen skal
danne basis for en utvikling av
et bærekraftig energisystem, sa
statsråden.
Tiltak både på tilgangssiden og
forbrukssiden vil bli utredet.
Utredningen må grundig gjen-
nomgå alle muligheer for pro-
duksjon, muligheter for å be-
grense forbruket og nøye vur-
dere den rollen som kraftutveks-
lingen med utlandet kan spille i
kraftforsyningen.
Det er naturlig å legge fram en
melding for Stortinget om sa-
ken.

Løpende vurdering
- Vi har nå levd med energiloven
både i tørre og våte år. I forbin-
delse med meldingen ser jeg det
som naturlig at departementet
også vurderer styrker og svakhe-
ter med dagens organisering av
kraftforsyningen, sa statsråden.
Hun la til at Regjeringen også
vurderer energiloven og kraftsy-
stemet løpende.
I 1997 vil Regjeringen øke sat-

singen på energiøkonomisering,
og særlig introduksjon av bio-
energi er prioritert i budsjettet.
Regjeringen vil her basere seg
på anbefalinger fra en arbeids-
gruppe med deltagere fra Næ-
rings- og energidepartementet.
Miljøverndepartementet og
Landbruksdepartementet. Grup-
pen skal levere sin innstilling i
desember i år.

Viktige signaler
Statsråd Faremo sa det er forstå-
elig at mange reagerer på økte
elpriser. For å sette de norske el-
prisene i perspektiv kan det være
nyttig å minne om at forbru-
kerne betaler langt mindre for
strømmen enn i nabolandene
våre. I Norge er gjennomsnitts-

prisen til husholdninger 54,7
øre, i Sverige nesten 70 øre og i
Danmark mer enn 130 øre pr
kWh.
De økte norske elprisene vil gi
viktige signaler om å redusere
forbruket. Forbruksutviklingen i
høst er oppløftende. Både i sep-
tember og i oktober var elforbru-
ket betydelig lavere enn for et år
siden, konstaterte statsråden.

Vil vurdere toprissystem
Hun nevnte at det allerede finnes
systemer for omsetning av elek-
trisitet som i større grad enn tid-
ligere gjør det lønnsomt å redu-
sere forbruket, særlig i situasjo-
ner med knapphet på kraft.
Regjeringen er positiv til til et
system hvor prisen i større grad

varierer over døgnet og over
året. Man kan f. eks. tenke seg et
toprissystem med ulik pris dag
og natt. Dette vil gi en mer effek-
tiv ressursutnyttelse og et jev-
nere uttak over døgnet, og min-
dre tap i nettet. Netteierne vil
kunne redusere overføringstarif-
fene. Dessuten kan behovet for
forsterkning av nettet reduseres,
påpekte Faremo.
Toprissystemer og andre omset-
ningssystmer for elektrisitet vil
trolig spille en vesentlig rolle for
kraftbalansen på lang sikt. Det er
derfor naturlig at slike systemer
også blir vurdert i den kom-
mende energiutredningen.
Regjeringen er positiv til en ut-
vikling i retning av at elprisene
varierer over døgnet og året i
tråd med hvor presset kraftsitua-
sjonen er. Det vil gi en bedre res-
sursutnyttelse og stimulere til
energiøkonomisering og fleks-
ibiltet, erklærte nærings- og
energiminister Grete Faremo.
Interpellasjonen fra Ranveig
Frøiland ble behandlet under ett
sammen med den tidligere næ-
rings- og energiministerens rede-
gjørelse om kraftsitusjonen for
Stortinget 22.oktober, og innstil-
lingen fra energi- og miljøkomi-
teen om et forslag fra Børre Røn-
ningen, SV, vedrørende kraft-
marked, pris og regulering.

ELSAM-avtalen
Etter forslag fra Kristelig Folke-
parti vedtok Stortinget å be Re-
gjeringen «foreta en gjennom-
gang av erfaringene med den nye
ELSAM-avtalen (Danmarks-
kabelen) i lys av manglende ut-
nyttelse av kabelen når prisfor-
holdene skulle tilsi det mot-
satte...».
Forslaget gjelder også en lig-
nende vurdering av kraftutveks-
lingsavtalene med utlandet som
ennå ikke er trådt i kraft. Forsla-
get ble vedtatt med 64 mot 47
stemmer.
En rekke andre forslag om kraft-
forsyningen oppnådde ikke fler-
tall, eller ble oversendt Regjer-
ingen.

Blant forslagene som falt var et
fra Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti om å be Regjer-
ingen vurdere innføring av mak-
simums- og minimumspriser på
ulike typer kraft.

Sterkere interesse for utbygging
Dette året har vi sett en klart

sterkere interesse for ny kraft-
utbygging, sier overingeniør
Rune Flatby i Vassdragsavde-
lingen til Vann & Energi.

1 perioden 1991 - 95 kom det
en eller to søknader i året. 1
1996 har vi derimot fått inn
omkring ti søknader, forteller
Flatby.

kom en til tre forhåndsmel-
dinger i året, kan det fra nå av
og ut 1997 ventes 10-15 slike
meldinger.

Flatby tør ikke si hvor stor pro-
duksjon disse forventede mel-
dingene kan representere til-
sammen. Men de er klare sig-
naler om vilje til å bygge ut
mer vannkraft her i landet.

Kraftverk, 230 GWh og ny ut-
hygging i Sauda, 1134 GWh.
Blant de største sakene som for
tiden blir konsesjonsbehandlet
er øvre Otta med en -planlagt
produksjon på 1000 GWh,
overføring av Erdalsvassdraget
til Aurlandsverkene som betyr
221 GWh, og utvidelse av
Skjerka kraftverk i Mandals-
vassdraget med 160 GWh.

-
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Brosjyren fra Lyse Kraft om opprustning Floydi kraftverk riser
bLa. dette snittet ar nåværende og planlagt kraftrerk med magasi-
ner.

NVE har registrert den sterkere
interessen også gjennom munt-
lige henvendelser og i møter
med selskaper som planlegger
utbygging.

Mens det tidligere pa 90-tallet

Fløyrli og Tyin
Li sten over innkomne for-
håndsmeldinger pr 20.novem-
ber omfatter bl.a. opprusting
og utvidelse av Floyrli kraft-
verk, 119 GWh. nytt Tyin

Mens Øvre Otta blir sluttbe-



handlet i NVE, er de to sist-



nevnte sakene er ute på høring.
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Netto meravkastning for
nettselskapene ble i fjor
674 millioner kroner. Sam-
let meravkastning for de
tre foregående årene er om-
kring en milliard kroner.
Dette beløpet skal strøm-
kundene ha tilbake i 1997 i
form av reduserte overfø-
ringstariffer.
Tallene er offentliggjort i
NVEs ferske rapport om
avkastning på kapitalen i
regional- og distribusjons-
nettet.

Avkastning 6,6 pst. i snitt
Det oppgis tall for i alt 228 nett-
selskaper. Av disse hadde 169
en meravkastning i 1995. 45 sel-
skaper hadde mindreavkastning,
og 14 selskaper kom ut med 0 i
mer/mindreavkastning.
Den samlede brutto meravkast-
ning var 862 mill.kr. og brutto
mindreavkastning 188 mill.kr.
Rapporten påpeker at bruttotal-
lene gir det beste uttrykk for
hvordan nettselskapenes inntek-
ter har variert i forhold til bud-
sjettet for 1995.
72 nettselskaper tok ut maksi-
malt tillatt avkastning på 7.5
prosent i 1995. Gjennomsnitts-
avkastningen for bransjen er 6.5
prosent. Bransjen har altså tatt ut
en avkastning noe under maksi-
malsatsen.
Kapitalgrunnlaget i regional- og
distribusjonsnettet var 35.4
mrd.kr. Det betyr en økning på
1.1 mrd.kr. fra 1994. for en stor
del på grunn av godkjent opp-
skriving av nettkapitalen.

Større overført kraftmengde
Hva skyldes den meget høye
mer avkastningen i 1995?
Vann & Energi retter spørsmålet
til seksjonsjef Torfinn Jonassen i
Enøk- og markedsavdelingen.
Han svarer med en henvisning
til utviklingen i forbruket:
- Vi har sett en økning i overført
kraftmengde fra 1994 til 1995 på
fem prosent. Dette økte forbru-
ket ga netteierne større inntekter.
Hvis det i budsjettet var lagt til
grunn et mindre forbruk enn hva
det faktisk ble, vil det gi en mer-
avkastning. Tariffene har da
vært for høye i forhold til hva
forbruksnivået skulle tilsi.
Dette mener vi er den mest sann-
synlige forklaringen på høy mer-
avkastning, sier Jonassen.

Skal tilbakeføres i 1997
Han påpeker at all meravkast-
ning fra årene 1993. -94 og -95
i sin helhet skal tilbakeføres i
1997. Det vil skje gjennom re-
duksjon i overføringstariffene.
- Strømregningene her i landet
blir neste år redusert med nær en
milliard kroner når den samlede
meravkastningen tilbakeføres.
Omkring 250 mill. kroner er til-
bakeført i allerede i løpet av
1996. Og vi skal sørge for at det
samme skjer med hver eneste
krone av meravkastningen, og
med rentene lagt til.
Det er en påstand. Men jeg tror
bestemt at disse pengene ikke
fullt ut ville ha blitt tilbakeført
uten at NVE hadde kontrollert
regnskapene, sier seksjonsjefen.
Han legger til at det er brukt
2500 arbeidstimer på denne kon-
trollen.

Vurderer kontantoppgjør
Kan abonnenten få et kontan-

toppgjør istedet?
Vi har hørt at noen everk gjør

det slik. Vi vurderer også om
dette skal bli regelen fra 1998,
altså at reduksjon i tarifen blir er-
stattet med kontant tilbakeføring.
Da får abonnenten et beløp utbe-
talt. Eller regnestykket kan gå
den andre veien - at abonnenten
har noe mer å betale. Dette ser vi
på rent praktisk, og tenker oss en
linje på strømregningen som for-
teller om mer- eller mindreav-
kastning. Vi er ikke helt i mål for
regelverket, men sikter altså på
start i 1998. sier Jonassen.

Inntektsrammen
Inntektsrammen for 1997 ble
sendt ut 1.november. Den frem-
står som et enkeltvedtak for
hvert av de drøyt to hundre
everkene.
Ved fristens utløp 22.november
var det kommet et tyvetall klager
på inntektsrammen.
Det vil si at omkring ti prosent
har klaget. Det henvises gjerne
til helt spesifikke forhold. bl.a.
store investeringer etter 1995, el-
ler til spesielle kostnadsforhold i
fjor. Klagene blir nå behandlet,
og innstilling i hver sak går til
departemementet for avgjørelse.
En annen viktig oppgave for
Enøk og markedsavdelingen er å
fastsette individuelle produktivi-
tetskrav basert på effektivitets-
forskjeller mellom nettselskaper.
Dette arbeidet skal være avslut-
tet neste høst, opplyser seksjon-
sjef Torfinn Jonassen.

saim

Seksjonssjef Todinn Jonassen.

Høyt på listen over
meravkastning i -95

Akershus Energiverk, inklu-
dert Oppegård Energiverk,
står alfabetisk øverst på lis-
ten for nettselskapenes av-
kastning og meravkastning.
Også i millionbeløp rager
AEV høyt med sin merav-
kastning i 1995 på drøye 35
mill. kroner.
AEV har ikke tilbakeført
noe av tidligere meravkast-
ning, og status pr 31/12-95
var dermed kr. 61 890 000.
Påbeløpte renter er nær to
millioner kroner.
Trondheim Energiverk rager
likevel enda høyere med
sine nær 38 millioner i mer-
avkastning og et samlet be-
løp på ca. 133,5 mill.kr.
Rentene alene nærmer seg ni
millioner.
Troms Kraftforsyning står
med ca. 31.5 millioner i
meravkastning.
Stavanger Energi hadde
drøye 29 millioner og Hel-
geland Kraftiag nær 25,8
millioner.
Bærum Energi AS kom også
høyt med sine drøye 28 mil-
lioner i meravkastning for
1995. Selskapet har tilbake-
ført 15 mill.kr.

Mindreavkastning
Blant selskaper med mindre-
avkastning er Oslo Energi
suverent på topp: 78.4 mill.
kroner. Det er et beløp som
Oslo Energi kan kreve inn-
betalt av sine kunder, men
må ikke gjøre det.
Skiensfjordens Komm.
Kraftselskap hadde ca, 4,7
mill kr. i mindreavastning,
Narvik Energi nær 4,2 og
Rauland Kraftforsyningslag
fikk en mindreavkastning på
ca.1,5 mill kr.

NVE sluttbehandler nå søk-
naden fra Statnett SF om en
420 kV-ledning mellom
Kristiansand transformator-
stasjon og Evjeområdet(til-
knytning til eksisterende
300 kV-ledning Solholrn -
Arendal).
Konsekvensutredningen er
gjort for hele strekningen.
Men NVEs godkjennelse av
utredningen gjenstår, får
Vann & Energi opplyst i
seksjon for konsesjoner,
Energiavelingen..

Krever sjøkabel
Det er kommet en lang rekke hø-
ringsuttalelser til Setesdalsaken,
som denne søknaden kalles.
Mange krever en løsning med
sjøkabel rundt kysten, inn
Boknafjorden og fram til Kvill-
dal i Ryfylke.
En rekke kommuner i Setesdal-
området har anmodet NVE om å
pålegge Statnett en grundig ut-
redning av dette alternativet.
Også Aust-Agder fylkeskom-
mune krever en utredning av
muligheten for «sjøkabel helt
fram». En slik kabelløsning vil,
som et rent cirkatall, koste 1,5
milliarder kroner mer enn plan-
lagt luftledning i Setesdal.
Alle berørte kommuner og Aust-
Agder fylkeskommune har gått
sterkt imot at det gis konsesjon.
Som et ledd i sluttbehandlingen
var NVEs ledelse på befaring

tidlig i november. Det ble også
holdt orienteringsmøter for byg-
defolk og for kommuner.

Vestkorridoren
I oktober forelå søknaden fra
Statnett om konsesjon bl.a. for
likestrørnsforbindelse fra Feda
til Tonstad, ut til grunnlinjen.
Denne saken, som kalles Vest-
korridoren, er på høring i be-
rørte kommuner med frist til 17.
mars -97. Sist i november arran-
gerte NVE åpne møter, og mø-
ter med flere kommuner om sa-
ken.
Disse to sakene, begge meget
omfattende, gjelder «Nettfor-
sterkningstiltak i Sør-Norge ved
nye kabler til Kontinentet».

Mer i Sør-Norge
Statnett har i denne sammen-
heng også meldt to andre og be-
tydelige kraftledningssaker i
Sør-Norge, nemlig 420 kV-Ied-
ning fra Nesflaten til Kvilldal i
Suldal og 300 (420) kV-Iedning
mellom Sauda og Liastølen i
Sauda og Suldal.
NVE har til sluttbehandling en
søknad fra Lyse Kraft om 320
kV-Iedning Lyse-Stokkeland.
Hydro Aluminium ønsker å for-
sterke sin strømforyning og har
søkt konsesjon for en 300 kV-
ledning fra Borgund til Øvre År-
dal. NVE vil på nyåret fastsette
endelig kon sekvensutrednings-
program for dette tiltaket.
Den siste av de helt store sakene
gjelder nye kraftledninger som
blir aktuelle gjennom en øvre
Otta-utbygging.

PORSGRU

KVILLDAL

C\ HOLEN

FØRRE

AV ER

TONSTAD

EVJE

FEDA

KR.SM4D

674 mill. kr. i mer-
avkastning for -95

Flere høringsinstanser ønsker utredning av alternativet «sjøkabel
helt fram», det vil si kysten rundt og inn Boknafjorden til Kvilldal.
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Ny regulerings- NVE tar hovedansvar
modell på plass for flomkartlegging

NVE er enig i at det bør lages flomsonekart for deler
av vassdrag med stort skadepotensial, slik Flomtil-
taksutvalget har foreslått. Flomsonekart er en forut-
setning for bedre forvaltning av flomspørsmål, sier
NVE i en høringsuttalelse.
Uttalelsen er fulgt opp i et nylig fremlagt notat fra en
intern samordningsgruppe. Gruppen anbefaler at
NVE tar et hovedansvar for kartlegging av flom som
tema.

Av Ketil Grasto

Etter en travel periode i
Enøk- og markedsavde-
lingen er nye retningslinjer
for regulering av energiver-
kenes monopolvirksomhet
etablert. Retningslinjene er
resultat av en omfattende
prosess der energiverkene
og kundesiden ble behørig
informert og involvert, bl.a.
gjennom to formelle hø-
ringsrunder. Vi har i stor
grad tatt hensyn til inn-
komne kommentarer. De en-
delige retningslinjene er da
også blitt positivt mottatt.

De nye retningslinjene innebæ-
rer fundamentale endringer i
nettvirksomhetens økonomiske
rammevilkår. Både før og etter
energiloven har nettvirksomhe-
ten i praksis kunnet leve et rela-
tivt beskyttet liv ved at tariff-
inntektene ga full kostnadsdek-
ning. Under slike rammevilkår
er det god grunn til å anta at
kostnadene og dermed tariffene
blir høyere enn nødvendig. Ved
at NVE nå har etablert et system
med fastsatte inntektsrammer
for hver enkelt netteier, blir det
nødvendig å vurdere tiltak opp
mot hverandre. Kostnadsøk-
ninger i forhold til det nivå som
inntektsrammene tilsier vil in-
nebære at avkastningen reduse-
res tilsvarende, mens nettsel-
skaper som effektiviserer virk-
somheten og reduserer kostna-
dene vil øke sin avkastning.

NVEs mål
NVE har som hovedintensjon at
de nye retningslinjene skal sti-



mulere eierne til klarere målsty-

NVE ga i oktober Elkem A/S
konsesjon for å bygge og
drive en 15 km lang 132 kV
kraftledning mellom det frem-
tidige Lakshola krafterk og
Siso kraftverk i Sørfold kom-
mune, Nordland. Samtidig
fikk Elkem tillatelse til å
kreve avstått nødvendig grunn
til kraftledningen.

Ledningen er aktuell etter at
Elkem tidligere i år fikk kon-
sesjon for utbygging av Faule-
vatn, med Lakshola kraftverk.
Kraftledningen skal gå paral-
lelt med 420 kV-Iedningen
Salten-Kobbelv.

T-tilkobling forkastet
Etter ønske fra flere hørings-
instanser har NVE vurdert
ulike alternativer for T-tilkob-
ling mot den bestående 420
kV-ledningen Salten-Kobb-
elv.
Det rimeligste av disse alter-



nativene ville koste ca. syv

ring og bidra til effektivisering
av nettvirksomheten. Et viktig
mål er også at nettvirksomheten
blir klarere avgrenset rent orga-
nisatorisk innenfor integrerte
everk. Retningslinjene legger
videre til rette for effektivise-
ring gjennom sammenslut-
ninger, der dette er samfunnsø-
konomisk fornuftig. Det er et
klart mål for NVE at både eiere,
kundene og dermed samfunnet
som helhet skal ta del i de effek-
tivitetsforbedringer som forhå-
pentligvis blir realisert.

Enkeltvedtak
NVE har fattet enkeltvedtak
overfor samtlige ordinære om-
setningskonsesjonærer med net-
tanlegg. De vedtatte inntekts-
rammene er beregnet med bak-
grunn i regnskapstall for 1994
og 1995. Et generelt krav om to
prosent produktivitetsforbed-
ring for samtlige netteiere er
innarbeidet i inntektsrammene.
For 1998 vil NVE kunne ta i
bruk resultatene fra våre effek-
tivitetsmålinger til å fastsette
individuelle krav til forbe-
dringer.
Konsesjonærene har adgang til
å påklage NVEs enkeltvedtak
til Olje- og energidepartemen-
tet.

Hovedtall fra
inntektsrammene:
Samlet tillatt inntekt i sentral-,
regional- og distribusjonsnettet
utgjør 15,1 milliarder kroner,
eller 3780 kr/innbygger.
NVEs produktivitetskrav på to
prosent utgjør 308 mill.kroner.
Samlede kapitalkostnader ut-
gjør 6,2 mrd. kroner, eller 41
prosent av samlet tillatt inntekt.
Samlede drifts- og vedlike-
holdskostnader utgjør 6 mrd.
kroner, eller 40 prosent av sam-
let tillatt inntekt.

mill.kr. mer enn den omsøkte
132 kV-løsningen, som forut-
setter parallellføring med 420
kV-ledningen. Samtidig ville
det fremtidige Lakshola kraft-
verk ved en T-tilkobling være
helt avhengig av at 420 kV-
ledningen Salten-Kobbelv er i
drift.
T-avgreninger kan erfarings-
messig skape store problemer
ved koblinger, omlegging og
vedlikehold.
NVE har ikke kunnet støtte at
det nye kraftferket gis vilkår
for operativ drift som betyr
vesentlige ulemper for driften.
Ved en tilkobling på regional-
nettnivå (132 kV) vil Laks-
hola kraftverk være mer uav-
hengig av sentralnettet i ornrå-
det, konstaterer NVE.
En rekke høringsparter hadde
gått inn for et trasalternativ
som gir mest mulig parallell-
føring med den eksisterende
420 kV-ledningen.

I notatet pekes det på en rekke
områder der flomsonekart vil
være et nyttig verktøy. Ett av
områdene er arealplanlegging.
Flomsonekart vil gi god oversikt
over flommens utbredelse ved
ulike flomstørrelser. Det gir
grunnlag for bevisste risikovur-
deringer knyttet til flom.
Et annet område er planleg-
gingen av tiltak. Flomsonekart
vil gjøre det lettere å se hvor
nytten av fysiske tiltak for å re-
dusere flomskadene er størst.
Kartene vil gi grunnlag for å ut-
arbeide detaljerte beredskaps-
planer i forhold til flomfare, og
være et viktig hjelpemiddel i
akutte situasjoner.
I flomvarsling vil flomsonekart
gjøre prognoseringen bedre
fordi den naturlige dempningen
på elveslettene lettere kan tas
inn i beregningene.
Flomsonekart kan kobles med
informasjon om arealer, byg-
ninger m.v. som blir berørt av
flommer. Flomsonekart i digital
form koblet mot geografiske in-
formasjonssystemer (GIS) gir et
utall av muligheter for å frem-
stille risikosoner.

Samordningsgruppen foreslår
også at det opprettes en egen
geodataseksjon til å arbeide med
geografiske data og kartproduk-
sjon i NVE. Seksjonen bør ha et
overordnet ansvar for arbeidet
med flomsonekart, sier samord-
ningsgruppen.
Den ble ledet av Hallvard Berg,
sjef i seksjonen for vassdrags-
teknikk i Vassdragsavdelingen.
Gruppen ble oppnevnt i august i

år og har hatt følgende utgangs-
punkt for sitt oppdrag:
«Det er et overordnet mål at
NVEs arbeid skal være nasjo-
nalt retningsgivende. Samord-
ningsgruppen skal sikre høy og
konsistent faglig kvalitet i
NVEs arbeid med flomsonekart.
Samtidig er det viktig at arbeid
som er i gang føres videre.»
I mandatet heter det bl.a. at
gruppen skal avklare faglige,
økonomiske og organisatoriske
forhold, og forholdet til andre
etater som har behov for flom-
sonekart.

NVEs foreløpige vurdering er
at ca. 3 500 km elv rundt om i
hele landet har et stort skadepo-
tensial i en flomsituasjon. Disse
strekningene ble identifisert i
vår og gjelder områder som det
er særlig viktig å få kartlagt, for-
teller Berg til Vann & Energi.

Vi legger opp til et samarbeid
med Statens Kartverk, og med
Geovekst. Da møter vi flere an-
dre etater som også har nytte av
flomsonekart, for eksempel vei-
vesen, energiverk, telemyndig-
heter, og kommuner. NVE vil ta
initiativ for tilslutning til Geo-
vekstavtalen på nasjonalt nivå,
sier Berg.
Han nevner at NVE i sin hø-
ringsuttalelse gjør det klart at
flomsonekartleggingen vil
kreve store ressurser - så store at
staten må ta et vesentlig ansvar.
Det vil være parallelt med det
ansvar staten har tatt for annen
kartlegging av områder med
fare for naturskade. knyttet til
kvikkleire, snøskred og stein-
sprag.

Seksjonsjef Hallvard Berg, her
med vanlige kart over ,flomut-
satte elvestrekninger.

Nødvendige midler må kanali-
seres gjennom etaten. NVEs an-
svar og innsats på kartleggings-
området blir dermed klart defi-
nert.
- I samordningsgruppen under-
streker vi at midlene må være
overførbare. Oppgaven blir de-
finert som forvaltning, men be-
grenst av særskilte formål.
I første omgang kan det skje
gjennom et definert prosjekt for
dekning av de viktigste strek-
ningene. Og det må tilføres nød-
vendige stillinger for NVEs
rolle i dette arbeidet, fremholder
gruppelederen, seksjonssjef
Hallvard Berg.
Øvrige medlemmer av samord-
ningsgruppen har vært Vidar
Nebdal Svendsen, Sikkerhetsav-
delingen, Kjell Repp, Astrid
Voksø og Ingjerd Haddeland,
alle Hydrologisk avdeling.
Varamedlemmer har vært As-
bjørn Osnes, Lars Grøttå og
Bjarne Krokli.

(På side 11 gjengis et fyldig ut-
drag av NVEs uttalelse til inn-
stillingen fra Flomtiltaksutval-
get)

Fra.flomverket ved Stemsrud i Grue kommune, ett av mange steder der NVE-Region øst har forestått re-
para4on og utbedring etter storflommen i fjor. Foto Bjarne Jevne
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- Men si meg, hvor er det blitt av den gamle kraftstasjo-
nen som vitterlig var å se her for bare noen måneder si-
den ?
- Den skulle rives, og vekk er den. Nå gror gresset i skrå-
ningen der stasjonen sto, lyder svaret.

Denne inngangsportalen er alt som er å se utendørs av det nye
Skree kraftverk. Men inne i berget det blå durer maskinene.

En tåkegrå dag i oktober fikk Vann &
Energi være med på en inspeksjons-
runde i Telemark og Setesdal sammen
med overingeniør Knut Svendheim, mil-
jøforvalter i NVE-Region Sør, og over-
ingeniør Ivar Sæveraas i natur- og miljø-
seksjonen, Vassdragsavdelingen, NVE.

Det store bildet opp til høyre er fra det
nye Frøystul kraftverk i Tinn hvor det
ikke lenger er noen kraftstasjon å se.
Stasjonen lå like nedenfor friluftsanleg-
get som vises på Svendheims bilde fra et
tidligere besøk.

I billedrekken nederst ser vi en tilsådd
steintipp nær inngangen til Skree kraft-
stasjon, videre en betongterskel neden-
for dammen til Hekni Kraftverk og fly-
plassen som er anlagt like ved Otra i
Valle, fotografert av Ivar Sæverass.

Av Harald Brynildsen

Vi er på en tur i Telemark til an-
legg og naturområder som i senere
år har fått landskapspleie og utfor-
ming i NVE-regi.
Knut Svendheim ved NVE-
Region Sør i Tønsberg har stanset
på en nylaget vei mellom slake
bakker. Han peker, og må altså
forklare oss hvor kraftverket på
Frøystul sto tidligere.
Ikke at vi et øyeblikk savner den
grå betongklossen fra  1920-tallet.
Gamle Frøystul var såvisst ingen
pryd for sine omgivelser.
Men kraftverket hadde gjort stor
nytte for seg i alle sine år.
Hvor har vi etterfølgeren som fort-
satt kan lage den kraften vi abso-
lutt trenger?
Ingenting å se, ingenting å høre
her ute.
Saken er selvfølgelig den at stasjo-
nen står inne i fjellet. Vi ser bare
en inngang, en portal, som Svend-
heim kaller konstruksjonen. Laget
i grå betong den også, men beskje-
den i omfang og godt unnagjemt.
Det minner litt om eventyr og tryl-
lestav.
På turen videre ser vi at stein fra
kraftutbyggingen ligger som nytt
land i kanten av Møsvann nær
Skinnarbu. Andre steder har dyk-
tige hender på bulldozerspaken
skapt steinmassene om til fine
bakkeskråninger. Der kan små al-
pinister få store gleder - når snøen
har avløst tåke og regn.
I Skafså-vassdraget står to nye
kraftstasjoner ferdig, Gausbu og
Skree. Samtidig er steintippene fra
anleggstiden ferdig utformet og
tilsådd, riggområder ryddet og en
serie terskler bygget. Svendheim
synes det er svært positivt dette at
selve utbyggingen og miljøtiltak-
ene kom i mål samtidig.
- Når og hvor begynte denne pro-
sessen?
- Med konsesjonsbehandlingen.
Vedkommende regionkontor gir
innspill til vurdering i NVE sen-
tralt. En utbyggingskonsesjon blir
gitt på bestemte vilkår, og der

kommer jeg inn, forklarer Svend-
heim.
- Den generelle paragrafen om
landskapspleie er viktig, likeså ter-
skelparagrafen. Så har vi ryddepa-
ragrafen, bestemmelser om tiltak i
vassdrag og om minstevannsfø-
ring. Dette gir hovedlinjene i et
nært samarbeid mellom utbygger
og konsulenter. De er alltid med
på en befaring, og ser på tekniske
og kostnadsmessige beregninger.
I anleggsperioden følger vi opp ut-
formingen av tipper og vegeta-
sjonsetablering, av trafostasjoner,
portal og andre byggverk. Når an-
leggstiden er over, skal det påses
at brakkeleir og verkstedområder
er ryddet.

Terskelplan
Og det skal ikke minst lages en
terskelplan, forklarer Svendheim
videre.
- Når planen blir iverksatt har den
først vært på høring til en rekke
interesserte parter, bl.a. grunn-
eiere, kommune og fylkesmann -
og utbyggeren selvsagt. Til slutt
står vi med et såkalt terskelpålegg
som både gjelder bygging av ter-
skler og fremtidig vedlikehold av
dem. Dette arbeidet er nemlig
ikke gjort en gang for alle, påpe-
ker Svendheim. Terskler og juste-
ring av elveløp kan bli vurdert på
nytt etter noen år, gjerne etter kla-
ger om at de ikke virker som for-
utsatt. Men terskelpålegget står
fast!
Minstevannsføringen blir i noen
tilfeller basert på en utprøving
gjennom fem år. Det settes opp et
prøveprogram som gir forskjellige
vannføringer over året, og for-
skjellige vannføringer fra år til år.
Inspeksjonsrunden har gått videre
fra Skafså Kraftverk i Fyresdal til
Hekni Kraftverk i Valle.

Ny flyplass
Den som er ukjent og ikke vet
bedre må tro at her har noen vært
ute med tryllestaven igjen. For vi
ser jo en flunkende ny flyplass,
like inn til Otra!
Men det er sprengstein fra ma-



skinhall og tunnel i Hekni-utbyg-



gingen som har gitt nytt land å

bruke, her i form av en 700 meter
lang flyplass.
Den ligger der til beste for de to
småflyene vi ser inne i en hangar.
Og den venter vel på større flytra-
fikk etter hvert, kanskje med pas-
sasjerer til og fra den vakre Setes-
dalen.
Valle kommune har iallfall satset
en håndfull millioner på saken.
Da kraftutbyggeren hadde alt til
rette med den lange, brede og flere
meter høye steintippen, sørget
kommunen for asfaltering.
Svendheim har noe å tilføye: rege-
len er at utbyggeren for all fremtid
har ansvaret for en steintipp. Men i
dette tilfelle ble det gjort avtale
mellom NVE, utbygger og kom-
mune om at sistnevnte overtar an-
svaret. Lignende avtaler er gjort
der NSB, veivesen eller en kom-
mune har særlig interesse av å ta
masser fra en tipp og bruke dem til
vei, jernbane eller industriområder

b
lignende. Vi har sett ferske re-

sultater sør i landet av samarbeidet
mellom naturforvalteren ved NVE
Region Sør, andre myndigheter og
utbyggere om å ta vare på viktige
verdier i naturen.
Tilsvarende innsats gjøres ved de
andre regionkontorene.

_
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Bellona i NVE:

Trenger hjelp
til å kvalitets-
sikre ideer

al instans
- og miljøseksjonen i Vass-
tvdelingen er den sentrale
s med fagkompetanse på en
områder. Noen stikkord:
)lanlegging i forhold til
.agsinteresser, fisk i elver og
skogbruket der det skal byg-
aftledninger.
men har ofte sine medarbei-
ried på befaringer og disku-

der naturen blir berørt av
raftverk og av ledningstra-
ennom landskapet.
; gjelder i hovedsak i vår
latur, men kan også gjelde
:bygging i fjerne land, etter
ig fra NORAD. I enkelte til-
il det medføre reiser ut i ver-
r å bedømme forholdene på
old.
et viktig arbeidsfelt for Na-
, miljøseksjonen er aktiv in-
jon gjennom foredrag, film
blikasjoner, for eksempel
ap i utvikling. Den er skre-
Knut Ove Hillestad, fore-
ann og hovedfigur i NVEs
rnarbeid gjennom en men-

Ider. Snart foreligger en ny
om kraftledninger, este-

landskap.
tikker ikke under stol at

NVE fikk sin natur- og landskaps- helt fra 1963 et naturvernkontor,
avdeling allerede i 1977 og var nesten ti år før Miljøverndeparte-
blant de første som tok opp arbei- mente ble opprettet.
det på dette området. NVE hadde

Nå kun en saga blott

Helt fra midten av 1920-årene til langt inn i anleggsperioden for ny kraft-
stasjon var gande Frøystul i trolåst tjeneste. 1VIen den stive beumgklossen
blir vel neppe savnet.

Bellona synes norsk energide-
batt er snever og lite fantasi-
full. Miljøstiftelsen vil være et
friskt pust i debatten og pre-
sentere noen nye idèer. Den vil
legge noen føringer for at
Norge skal overleve som ener-
ginasjon.
Men stiftelsen trenger svar på
en del spørsmål før den «går
ut og mener for mye».

Derfor ønsker Bellona NVE som
kontaktpartner for å få korri-
geringer på det miljøstiftelsen
arbeider med.
Det erklærte lederen, Frederic
Hauge, da han i november be-
søkte NVE-hovedkvareteret
sammen med to av sine medar-
beidere.
Hauge kom for for å utdype tan-
ker og ideer han hadde nevnt un-
der seminaret i Folkets Hus på
jubileumsdagen 27.september.
Avdelingsdirektør Trond Ljø-
godt ønsket velkommen til et
fullsatt møterom, og noterte spø-
kefullt at Bellona var ankommet
gjennom hovedinngangen. Ikke i
klatretau oppover veggen.

Ikke fundamentalister!
Hauge slo fast at vannkraftut-
bygging i hovedsak er forbi. Nå
ligger det en kjempejobb i å få
mer ut av det vi har.
Han poengterte at Bellona er for
elektrisitet. Det ble demonstrert
for eksempel ved innkjøpet av
elbiler fra Sveits allerede i 1989.
Folk lo, og ladestasjoner ble det
ikke noe av.
Til det bemerket Hauge at «vi er
teknologioptimister i Bellona,
ikke fundamentalister!»
Ut fra erfaringer med næringsli-
vet mente han det er mulig å bli
enige på noen områder. Det er
viktig å fa definert hva miljøkra-
vene skal være om 10 og 15 år.
- Det er ikke så lenge til. Og vi er
opptatt av å få en dialog med
samfunnsaktørene, sa Hauge.

Ren energi til Europa
Han så det som en seier for Bel-
lona at Statoil reinjiserer en mil-
lion tonn CO2.
Bellona mener at mulighetene
for reinjeksjon fra gasskraftverk
er svært mangelfullt utredet, og
beklager at Naturkraft fikk kon-
sesjon. Stiftelsen vil likevel ha
NVE med i en referansegruppe
for et planarbeid om å skaffe Eu-

ropa store mengder forurens-
ningsfri energi.
Gasskraftverket på Kollsnes kan
tas ut som et pilotprosjekt der
CO2 bli ført ned i sjøbunnforma-
sjoner. Ved å bruke den elek-
triske kraften ute på oljefeltene
slik kan man kutte ut dagens
gassturbiner. Dette er lønnsomt
hvis det innføres CO2-avgift,
hevdet Hauge.
Han hadde enda langt større vyer
for slik bruk av norsk gass:
- Norge har enorme muligheter
til å forsyne Europa med ren
energi i 50 år. Vi vil ha NVE
med som en aktiv deltager i et
prosjekt for ren energi, sa Bel-
lona-lederen.

Enøkpotensial
Fra miljøstiftelsen ble det ellers
fremholdt at energislosing i in-
dustrien gir et stort enøkpoten-
sial.
Hvorfor ikke gjenvinne energi,
og utnytte spillvarme for eksem-
pel i gartnerier?
Med større typer vindmølle kan
vindkraft bygges ut til 15 TWh.
Og det må investeres vesentlig
mer i varmepumper, mener stif-
tel sen.
Hauge følte at Bellona har fått
ganske godt gehør i Stortinget
og ellers i politiske kretser.
- Nå trenger vi å kvalitetssikre
våre ideer, sørge for at det vi
kommer med er godt belagt, sa
Hauge.

4.•
•

Frederie Hauge, leder i MØjØ-
stiftelsen Bellona.

Kong Olav på talerstolen
i Kvilldal Kraftverk
For ordens skyld kan det opplyses at bildet av kong Olav på talersto-
len på midtsidene i Vann & Energi nr. 5/96 er fra åpningen av Kvill-
dal kraftverk, Ulle Førre-verkene, i juni 1982.
Det var, i hvert fall inntil da, første og eneste gang at kongehuset
hadde vært representert under åpningen av en Statkraft-utbygging.
(Jeg var selv medlem av arrangementskomiteen den gang).

Vennlig hilsen
Knut Svendheim
NVE-Region Sør
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En av de nye målestasjonene, i koselig hyttestil og med solcellepanel
på veggen. Stasjonen står i Junkerdalen i Nordland.

Overingeniør Kjell Dalviken, leder av innsamlingsgruppen i Hydro-
logisk avdeling.

- Det nye og spesielle ligger i at måleutstyret er ad-
skilt fra kommunikasjonsutstyret. Telefonkontakten
kan være slått ut i perioder, men måleutstyret fort-
setter å samle inn data og lagrer dette så lenge det er
nødvendig.
Når forbindelsen er i orden igjen, kan vi hente ut alle
de vannstands-data som vi ikke hadde fått tidligere.

Av Harald Brynildsen

Kjell Dalviken, leder av da-
tainnsamlingsgruppen i Hy-
drologisk avdeling, forteller
med glede om nytt utstyr og
nye muligheter.
Han kommer ikke med småt-
terier heller: 75 stasjoner av
en type som kalles HYD 1 er
under utplassering rundt om i
landet.
Stasjonene inngår i et nytt sta-
sjonskonsept for fjernoverfø-
ring av data. Det skal gi flom-
varslingen hydrologiske data
for både generell tilstandso-
vervåking av vassdragene og
for varsling av flom.

Data kontinuerlig
- Vi trenger ferske data fra et
landsomfattende stasjonsnett.
Data fra målestasjonene skal
være tilgjengelige 24 timer i
døgnet, og måleutstyret må gi
kontinuerlige data uten drift-
avbrudd, forklarer Dalviken.
Han legger til at seks stasjoner
av en noe eldre type er med i
nettet. Dessuten får NVE til-
gang på data fra 12-15 stasjo-
ner som tilhører forskjellige

re£,,ulanter. Dermed blir antal-
let omkring hundre.

Egen strøm til måleutstyret
- Hva skyldes feil i utstyret?
- Overspenninger, i 90-95 pro-
sent av tilfellene. I det gamle
utstyret ble både kommunika-
sjon og datainnsamlingen ofte
ødelagt av overspenninger.
Hele måleutstyret var ute av
drift i lengre perioder. Å miste
forbindelsen til måleutstyret i
perioder er kritisk nok. Men å
miste måledata er dobbelt kri-
tisk,det gir brudd i målepro-
oammet. Derfor er det et svært
viktig prinsipp ved det nye
konseptet at måleutstyret har
sin egen interne strømforsy-
ning og er uavhengig av om
telefonforbindelsen er i orden
for å samle inn og lagre data.
Til de nye stasjonene har vi
altså ekstern strøm bare på
kommunikasjonsdelen. Må-
leutstyret får strøm fra et bat-
teri som varer minst i fem år.
Instrumentgruppen vår, ledet
av Kjell Sundøen. har også la-
get vern mot overspenning
ved linjefeil, og mot lyn. Til-
sammen gir dette liten sarbar-
het.

Enda en selvlaget del av sta-
sjonene har Knut Schult og
andre ingeniører i Hydrome-
triseksjonen stått for. De har
utviklet et opplegg rundt et
rørstativ som letter installa-
sjonen av måleutstyr, solcelle-
panel og antenne. Det er lett å
sette opp, lett å flytte.

Robust mobiltelefon
Hva med strøm til mobiltele-

fon?
Strømmen kommer fra et

solcellepanel koblet til et bat-
teri. Vi har funnet løsninger
som krever veldig lite strøm.
Modemet «vekkes» kun når vi
henter data. Da er forbruket
ca. 400 milliampere i ca. 1 til
1,5 minutt. Ellers bruker ut-
styret omtrent ikke strøm,
bare 10-15 milliampere. Det
fungerer veldig bra.

Også om vinteren, nord i
landet?

Da er det jo liten eller ingen
opplading. Men solcellepane-
let skal bare drive kommuni-
kasjonssystemet. Det kan gå i
200 dager uten lading.
Mobiltelefonen er også laget
for å tåle streng kulde, ned til
20-30 minusgrader, sier Dal-
v iken.

Vekker interesse
Han synes det bare er hygge-
lig at andre som lager måleut-
styr viser interesse for NVEs
nye stasjoner og løsninger.
Det gjelder for eksempel Aan-
deraa Instrument, Scan-Matic
og Oceanor som gjennom
mange år har forsynt forskere
med viktige hjelpemidler til
målinger i hav og sjø.

Nå har Oceanor etablert en
egen ferskvannsavdeling, og
er veldig interessert i vårt
konsept. Vi samarbeider for-
øvrig med dem om et flom-
varslingsprosjekt i Indonesia.
Også NIVA og NLH som for-
sker på vann og jord, og andre

institusjoner hjemme og i ut-
landet, er interessert.

Avstander ingen hindring
- Noe å eksportere?

Vi tenker på egne behov.
Andre får eventuelt produsere
og selge. Men det ligger jo en
svært spennende mulighet her
i forhold til utviklingslan-
dene. Avstander betyr ingen-
ting lenger. Vi sitter her ved
en PC og kan snakke med må-
leutstyr lagt ute i verden, i
Tanzania for eksempel. Deler
av vedlikeholdet kan drives
herfra, som å endre parametre.
Og vi kan gi støtte til den som
har i oppdrag å skifte en kom-
ponent. A plugge den inn kan
bare gjøres på en mulig måte.
Det vil de fleste kunne klare.

Klart for satellitt
Har NVE satellitter på pro-

grammet?
Inngangsbiletten er dyr, nød-

vendig utstyr også. Men vi har
tatt mål av oss til en fremtidig
løsning. NVE kan når som
helst gå inn med satellittkorn-
munikasjon uten først å måtte

modifisere måleutstyret eller
datainnsamlingsprogrammet.
Dette snakker vi allerede med
et norsk selskap om. Det ville
være interessant å prøve en
stasjon for satellitt.

Prisen halvert
Stasjonene koster sitt i dag

også?
Ja, men under halvparten av

tidligere typer. De nye lages i
all hovedsak av komponenter
som er hyllevare - selv om det
alltid vil kreves noe «skred-
dersøm». Prisen er ca. 19 000
kroner for en stasjon mot tid-
ligere 40 000 kroner. Eller 60
000 og 100 000!

De virket vel bra?
Tja, ja. Når de virket. Mye

gammelt utstyr fra 1980-tallet
er ute av bruk nå. Fra 31. ok-
tober i år, nærmere bestemt.
Det var vanskelig å få reserve-
deler til utstyr som ikke
lenger blir produsert, sier Dal-
viken.
Han er gjerne med på å kalle
det nye stasjonskonseptet «en
liten revolusjon» i NVEs hy-
drologiske avdeling.

Over 1300 andre målestasjoner

Fra sin PC i
NVE-hoved-
kvarteret kan
Petter Eliassen
«snakke med»
målestasjoner
rundt 0111 i lan-
det.

Høyt til fjells og med storslagen utsikt - her ved Kjøttvikelv i Nordland. Knut Schult fra feltgruppen i Hy-
drologisk avdeling (på bildet) hadde kjørt fra Fauske med bil og båt, og gått i tre timer. Ærendet var å
skifte logger i målestasjonen.
NVE har tilgang på måledata fra mer enn 1300 stasjoner som viser vanstand i magasiner eller vannfø-
ringen i en elv. Måledatane blir ikke fjernoverført, men avleses av observatører.
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Den 30.oktober gikk det ut pressemelding om at NVE
samme dag hadde gitt Naturkraft AS konsesjon etter
energiloven for bygging av to gasskraftverk. Det ble
også holdt pressekonferanse om saken, ledet av vass-
drags- og energidirektør Erling Diesen.
Avgjørelsen kom ikke som noen overraskelse. En-
kelte aviser hadde allerede bragt mer eller mindre
eksakte meldinger om at Naturkraft fikk sin konse-
sjon.
Likevel møtte media tallrikt opp til pressekonferan-
sen. Diskusjonen om gasskraftverk har da også i helt
uvanlig grad engasjert kvinne og mann, politiker og
ekspert her i landet.

Panelet under pressekonferansen:
Informasjonssjef Wenja Paaske, vassdrags- og energidirektør Erling Diesen, avdelingsdirektør Kristian Løkke, sek-
sjonssjef Arne Olsen og rådgiver Asle Selfors, saksbehandler for gassskraftverkene.

Erling Diesen sa i en orientering til
pressen at ifølge NVEs beregninger
er de omsøkte gasskraftverkene
samfunnsøkonomisk lønnsomme.
NVE vurderer de regionale og lo-
kale konsekvensene for miljøet
som moderate.
Etableringen av gasskraftverkene
vil øke de norske Ca-utslippene
med 2,1 mill.tonn i året. Men den
anslås å gi redusert vekst i utslipp
av CO2 i Norden sammenlignet
med en forventet utvikling dersom
gassverkene ikke blir bygget.
Det er vanskelig å anslå denne re-
dusjonen eksakt.
Energiutnyttelsen i de to gasskraft-
verkene vurderes å være på høyde
med annen aktuell kraftproduksjon
i Norden. NVE har også vurdert al-
ternativer til gasskraft, som bioe-
nergi, vindkraft og enøk. Disse vur-
deringene endrer ikke NVEs kon-
klusjon om gasskraftverk.

Diesen påpekte at det dreier seg om
to avgjørelser: godkjenning av kon-
sekvensundersøkelser og tildeling
av konsesjon.
NVE har i samråd med Miljøvern-
departementet vurdert utredningene
som tilstrekkelige både hva angår
regionale virkninger og overord-
nete energi- og miljøspørsmål.
Avgjørelsen om tildeling av konse-
sjon står helt for NVEs regning.
- Når det gjelder forholdet til tidli-
gere avgjørelser i denne saken, vil
jeg minne om at det Stortinget ved-
tok i juni var å åpne for konsesjons-
behandling.
Vi har vurdert samfunnsøkonomien
i prosjektene og alle miljøkonse-
kvenser. Hadde vi funnet at økono-
mien var svak, eller at miljøvirk-
ningene var store sett mot det som
oppnås av fordeler, så hadde vi na-
turligvis avslått søknadene. Det
smule press vi har følt under be-
handlingen har vært fra miljøorga-
nisasjonene, uten at vi beklager

dette, sa vassdrags- og energidirek-
tøren.
Ca-utslippene i Norden - og i ver-
den - vil ikke bli større om de to
gassverkene bygges enn om de ikke
bygges. NVE ser det slik at en ut-
slippsøkning vil komme i minst
like stor grad også om vi lar være å
bygge norsk gasskraft.
NVE forventer positive Ca-virk-
ninger av norsk gasskraft fordi
denne produksjonen vil fortrenge
nåværende og framtidig produksjon
i kull- og oljekraftverk, fremholdt
Diesen.
Gasskraftverkene vil erstatte andre
tillegg i el-produksjonen.
Når NVE regner med at denne pro-
duksjonen i gjennomsnitt vil ha
større Ca-utslipp enn gasskraft,
blir det iallfall ingen økning i ut-
slippene som følge av gasskraftver-
kene.
Utslippene av NOx fra hvert kraft-
verk vil være omtrent som for et
større fergesambnd. Det kan gi
virkninger på vegetasjon, men tro-
lig svært begrensete.
Statens forurensningstilsyn vil i en

egen uttalelse fastsette krav til ut-
slippsløsninger. NVE har ikke fast-
satt konkrete vilkår knyttet til ut-
slippsforhold.

Krav på behandling
Lars Sigurd Sunnanaa, Dagsre-
vyen, spurte om ikke konsesjon for
norske gass kraftverk kunne ha
ventet til vi ser resultatet av neste
års konferanse om CO2-uts1ipp.
Diesen:

Vi har følt at vi ikke kunne leLige
disse søknadene på is altfor
Søkeren har etter forvaltningsloven
krav på en behandling og et svar in-
nen rimelig tid, lød svaret.
Lars Haltbrekken. Natur og Ung-
dom:

Miljøvernministeren har sagt at vi
i Japan trolig far en avtale som for-
plikter til nasjonale mål. Bør ikke

da saken gå tilbake til Stortinget?
Diesen:
- Det er ikke vår sak å bestemme.
Hvis det kommer klager til departe-
mentet, som jeg vil tro det gjør, får
NVE klagene til uttalelse. Når den
er avgitt, er NVE ferdig med saken.
Til et spørsmål om det er inngått
kontrakter med utlandet sa Diesen
at dette ikke er et NVE-anliggende,
men en sak for Naturkraft eller an-
nen kontraktspartner å svare på.
Diesen understreket ellers at NVE
ikke har tatt stilling til noe mer enn

Da fristen utløp 25.november hadde
flere miljøvernorganisasjoner påkla-
get NVEs konsesjonsvedtak til

og energidepartmentet. Det
forelå ogsa klage fra en privatper-
son. og varsel om klage fra Den
Norske Turistforening. Hordaland
fylkeskommune fike klagefristen
utsatt en tid, men besluttet likevel
ikke å sende noen formell klage.
Norges Naturvernforbund påpeker
utilstrekkelig behandling og har le-
vert et omfattende dokument. Det er
laget i fellesskap med Natur og
Ungdom. Fremtiden i våre hender
og Greepeace (Klimakameratene).
Klap:en har fem hovedpunkter som
gjelder samfunnsøkonomi, interna-
sjonale klimaforhandlinger, Ca-
regnskap i Norden, regioale og lo-
kale forurensningsvirkninger og be-
hovet for å forsterke kraftlinjenettet.
Også miljøvernstiftelsen Bellona
har klaget. Miljøvernorganisasjo-
nene har også fått omkring 91.000
navn på listene i en bred under-

Varighet
til 2027
Debatten omkring gasskraftverk
har gitt spaltekilometre av inn-
legg i de fleste aviser og fagblad.
Onsdag 30. oktober forelå avgjø-
relsen i form av to knappe brev
fra NVE, under overskriften

Anleggskonsesjon.
Etter henvisninL, til lovbestemmel-
ser og fullmakt gir NVE Naturkraft
AS «tillatelse til i øygarden kom-
mune i Hordaland å bygge og drive
et gasskraftverk med en samlet ge-
neratorstyrke på ca 350 MW, jf.
konsesjonssøknad av februar 1996.»
I  brevet er det nærmere angitt hvor
kraftverket skal være lokalisert.
Konsesjonen har varighet til 2027.
Anlegget må være fullført og satt i
drift innen en frist på fem år.
Naturkraft fikk tilsvarende brev
med konsesjon for et gassskraftverk
i Tysvær kommune i Rogaland.

de to gasskraftverkene som det var
søkt konsesjon for.
Han tilføyde at NVE nok måtte
gjøre ytterligere studier dersom det
kommer en søknad om for eksem-
pel ti nye gasskraftverk.
Et spørsmål gjaldt hvor konkurran-
sedyktige gasskraftverkene er i for-
hold til nedskrevne danske kull-
kraftverk.
Svaret var at de to gasskraftverkene
i alle fall vil utkonkurrere de eldste
og minst effektive kullkraftver-
kene.

skriftskampanje.
Noiws Miljøvernforbund v/Kurt
Oddekalv har sendt egen klage.
Også Norges Jeger- og Fiskerfor-
bund paklager konsesjonen. med
henvisning til NOx-utslipp og faren
for ytterligere forsuring av elver og
vann.
NVE behandler klagene og avgir
innstilling til departementet.
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Sterk nedgang i produksjonen - rekordhøy import
Av Per Tore Jensen Lund

Foreløpige anslag for 1996 viser en nedgang i produksjonen av elek-
trisk kraft på veI 15,0 % i forhold til 1995. Dette har sammenheng
med svært lave tilsig i år. For å dekke det innenlandske forbruket har
det derfor vært nødvendig med rekordhøy import.

Produksjonen er for 1996 anslått til 104,5 TWh som er 18,7 TWh
mindre enn fjorårets produksjon. Vi må helt tilbake til 1987 for å
finne lavere produksjon. Til sammenligning er midlere årlig produk-
sjonsevne for det norske kraftsystemet beregnet til nær 113 TWh.
Den lave produksjonen i år skyldes lave tilsig.

Ved utgangen av september var fyllingsgraden i landets magasiner
57,8 %. Dette er den laveste magasinfylling som noengang er regis-
trert på dette tidspunktet. En fuktig og mild oktober førte til at fyl-
lingsgraden steg til 66,5 % i begynnelsen av november. Ved inn-
gangen til uke 49 (2. desember) hadde fyllingsgraden sunket til 61,9
% som er 14,4 prosentpoeng under laveste magasinfylling på samme
tidspunkt for 10-årsperioden 1982-91. Høyest fyllingsgrad hadde
Midt-Norge og Nord-Norge (område 3) med 68,8 %, mens Vest-Ag-
der og Vestlandet (område 2) hadde lavest fyllingsgrad med 56,1 %.
For Østlandet og Aust-Agder (område I ) var fyllingsgraden 62 %.

Kraftutvekslingen med utlandet vil gi en nettoimport på 8,5 TWh i
1996 mot en nettoeksport på 7 TWh året før. Nettoimporten i år er den
høyeste vi noengang har hatt.

Det innenlandske totalforbruket av elektrisitet ser ut til å bli 113 TWh
som er vel 3 TWh mindre enn i 1995 og på samme nivå som midlere
årlig produksjonsevne.

Bruttoforbruket i alminnelig forsyning er beregnet til 79,5 TWh, en
økning på 1,5 % i forhold til 1995. 1996 har imidlertid vært noe kal-
dere enn normalt, og korrigert til normale temperaturforhold blir for-
bruket 78,9 TWh, dvs. det samme som i fjor. Stagnasjonen i forbruket
antas å ha sammenheng med relativt sterk økning i prisen på elektrisk
kraft til flere kundegrupper, samt informasjonskampanjer for å be-
grense etterspørselen etter elektristet.

Bruttoforbruket i kraftintensiv industri ble 29,3 TWh, en økning på
1% i forhold til 1995.

Forbruket av tilfeldig kraft til elektrokjeler er anslått til 3,4 TWh
(brutto) mot 6,5 TWh i 1995. Den sterke nedgangen i forbruket har
sammenheng med det høye spotprisnivået i år, noe som fører til at
mange bedrifter fyrer kjelene med olje istedenfor med elektrisitet.

FYLLINGSGRAD I VANNMAGASINER, UKE 49'

UKE 49 FORRIGE ENDRING MEDIAN
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Vi må fortsatt
spare - og tåle
høyere priser!
- Regnværet i oktober og tidlig
i november var kjærkomment.
Men vi vi er likefullt langt un-
der det normale for årstiden.
Det betyr fortsatt sparing, og
fortsatt stor import, sier vass-
drags- og energidirektør Erling
Diesen om tallene for magas-
infylling sist i november.
For landet som helhet er ma-
gasinfyllingene omkring 25
prosent lavere enn normalt.
Sør-Norge ligger dårligst an
fordi magasinfyllingen er la-
vest i denne landsdelen. Der
risikerer vi problemer med å
dekke forbruket gjennom vin-
teren hvis den blir kald og tørr.
Importkapasiteten er begrenset
både fra nord og fra nabolan-
dene Sverige og Danmark.

Økt sårbarhet
- Vi ser klart den økte sårbar-
heten overfor tilsigssvikt, sier
Diesen videre. - Tidligere
måtte vi ty til kraftimport hvert
tiende år. Nå er vi avhengig av
import hvert annet år.
Forklaringen ligger naturlig
nok i at det er bygd ut ganske
lite ny vannkraft i senere år.
Dertil har vi siden 1993 hatt en
formidabel forbruksvekst. Den
er kommet med økomomisk
oppgang i landet, noe alle sy-
nes er hyggelig. Men det drar
altså med seg et økt kraftfor-
bruk, poengterer Diesen.
- Derfor må jeg stadig tilrå at
vi alle sparer på strømmen. Og
at vi aksepterer så høye priser
at svensker og dansker finner
det interessant å selge kraft til
oss.
Det er mitt glade julebudskap!
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Magasmfyllingen i regio
Sør-Norge og deler av re-
gion Midt-Norge var
ten avseptember meget

Dersom den negative
tvikling hadde fortsa

var det stor sann-synlighet
for at det senvinterentvå-
ren 1997 ikke ville ha vært
nok kraft til å oppretthoide
normal forsyning, og det
kunne hu hlitt nødvendig å
nnfore  vungen rasjone-
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BKK politianmeldt av NVE
NVE har nylig anmeldt
Bergenshalvøens kom-
munale kraftselskap,
BKK, til politiet for
brudd på Vassdragsre-
guleringsloven.
Grunnlaget er at BKK i
dagene 24-27. september
i år ikke overholdt et på-
lagt krav om minste-
vannsføring på fem ku-
bikkmeter i sekundet i
Modalsvassdraget, gjen-
nom kommunene Vaks-
dal og Høyanger i Hor-
daland.
Værsituasjonen har etter NVEs
oppfatning vært slik at høstens
knapphetssituasjon kunne forut-
ses tidsnok til å innrette kraftpro-
duk sjonen deretter. Allerede i
april var det klart at man sto over-
for en situasjon med mindre vann
enn normalt for årstiden, sier
NVE i en pressemelding om an-
meIdelsen.
Bestemmelser om minstevannfor-
ing i vassdraget er absolutte min-
stekrav for hva som anses nød-
vendig når det gjelder å unngå
skade på det biologiske mangfol-
det. Enhver overtredelse kan med-
føre risiko for uopprettelig skade.
NVE påpeker kraftselskapenes
ansvar for å innrette sin tappestra-
tegi slik at de til enhver tid kan
overholde gitte bestemmelser om
minstevannsforing og vannstand i
magas i nene.

NVE finner det urovekkende der- stemmelsene i manøvereringsre-
som det viser seg at kraftselska- glementet skal overholdes.
pene har liten respekt for at be-
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Akers
ny sk4

- Fra 1.januar er vi omdannet
til aksjeselskaper, erklærer in-
formasjonsjef Bjørn Dag Gun-
dersen i dagens Akershus
Energiverk.
Han forutsetter da at NVE har
godkjent den omsøkte kon-
sernmodellen.

Selskapene er Akershus Energ.i
AS, morselskapet med sekretari-
atfunksjoner, utvikling og enøk.
Akershus Kraft AS har produk-
sjon, kraftomsetning og salg.
Også fjernvarme er lagt til dette
selskapet.
Akershus Nett AS er nettselska-
pet, der Oppegård Energiverk
blir en del. AEV har som kjent
drevet everket i lang tid allerede,
men da på Oppegård kommunes
konsesjon.
Aktuelle planer for nye oppkjøp
foreligger ikke.
- Vi er ikke aggressivt ute for å
kjøpe. Men vil noen selge, vil vi

,4K

som andre selskaper være inter-
essert, sier informasjonsjefen.

Justeringer
- Det har vært og er en travel tid
for å få alt på riktig plass. Men
jeg vil ikke si at det er snakk om
veldige store endringer, heller
justeringer. Vi har jo vært orga-
nisert i divisjoner hittil.
For å drive rasjonelt må det ikke
skapes for store administrasjo-
ner. Nettselskapet og kraftsel-
skapet vil derfor kjøpe noen tje-
nester fra morselskapet, bl.a.  IT,
personal, økonomi og en del av
enøk.

Satser på enøk
Enøk er for øvrig et annet og
svært viktig arbeidsfelt, sier in-
formasjonsjefen. - Vi har annon-
sekampanjer kombinert med
kundekontakt, i et felles opplegg
med everkene, og føler at det har
gitt bra respons. Salg av spare-

1 1

AEV og everkene har et nært samarbeid om enøk, med annonsekampanje i kombinasjon med kundekon-
takt. Her er Roar Wiig ved Søndre Follo Energi i dialog med Jorunnn og Reidar Tutturen om sparedusj
og sparelyspære. Foto Harald Brynildsen.

dusjer og sparelyspærer er vel med kundene på. Eierne våre staterer informasjonsjef Bjørn
ikke vår sak egentlig. Men det er satser ikke mindre enn 15 Dag Gundersen.
en god måte å komme i dialog oner kroner i året på enøk, kon-

En 4give
e se

Stoijlominen i 1995 har fått sitt minnesmerke i Grue.
Foto Bjarne Jevne.

NVE har nylig avgitt
en omfattende hørings-
uttalelse til Nærings- og
energidepartemenet om
hovedpunktene i den
offentlige utredningen
Tiltak mot flom.
Uttalelsen slår fast at
beredskap mot flom må
planlegges med et lang-
siktig perspektiv. Dette
har i alle år vært en
viktig del av NVEs ar-
beid.
Tiltak på kortere eller
lengre sikt for å øke be-
redskapen mot skade-
flom må ses i sammen-
heng, ikke som enkelt-
tiltak uavhengig av
hverandre, fremholder
NVE i uttalelsen.
Den inngår i departe-
mentets grunnlag for
arbeidet med en stor-
tingsmelding om emnet.

Flomtiltaksutvalget pekte på
flere forhold som kan for-
sterke skadevirkningene av
flom:

Økt aktivitet langs vassdrag
har gitt større sørbarhet og
erosjonsfare under flom.
* Økt bruk av materialer med
en for lav tålegrense under
florn er en annen tendens.
* Vassdragsreguleringer og lo-
kale flomtiltak har medført en
redusert bevissthet omkring
flomfare.
Et annet hovedpoeng i rappor-
ten er at forebyggende tiltak
og beredskap mot flom forut-
setter et effektivt flomvars-
lingssystem.
NVE vil øke innsatsen mot
slike forhold.

Viktige hjelpemidler
Hjelpemidler vil være etable-
ring av et flomsonekartverk
og en videreutvikling av risi-
koanalyser til bruk i areal-
planlegging og annen flombe-
redskap.
Vurdering av tappestrategier
under flom vil være et effek-
tivt hjelpemiddel for den ope-
rative beredskap.
NVE ser at en del organisato-

riske tilpasninger kan styrke
samfunnets og NVEs skadefo-
rebyggende evne og operative
beredskap. Dette gjelder sær-
lig for NVEs egen regiontje-
neste, men også på grunneier-
nivå ved å opprette verksfore-
ninger.

Inn i planprosessen
NVE er enig i at en gjennom-



tenkt utnyttelse av flomutsatte

områder er et av de viktigste
tiltakene for å hindre eller re-
dusere flomskader.
Her må NVE komme tidligere
inn i planprosessene, gjennom
en aktiv holdning som sak-
kyndig organ. En mer aktiv
bruk av fylkesmannen som
kontrollorgan for kommune-
nes vurderinger i arealplaner
kan trolig også være et egnet
virkemiddel. NVE kan dertil
benytte sin innsigelsesadgang
dersom kommunene ikke tar
tilstrekkelig hensyn til flom-
fare. Denne adgangen bør av-
klares nærmere.

Restriksjoner på arealbruk
NVE er enig med utvalget i at
det bør vurderes restriksjoner
på arealbruk for kantvegeta-
sjon langs vassdrag hvor det
er særlig fare for erosjon.
NVE påpeker at også skog-
bruksloven er et virkemiddel
for å hindre arealbruk som kan
medføre erosjon, elvebrudd
og skadeflom.
NVE vil kartlegge konsekven-
sene av utvalgets forslag til
bedret sikkerhet ved eksiste-
rende flomsikringsanlegg, og
en differensiering av sikker-
hetsnivå. Dette vil være svært
ressurskrevende, og NVE ser
for seg flere faser i en slik
kartleggi ng.
Arbeidet bør skje i samarbeid
med berørte kommuner slik at
differensieringen av sikker-
hetsnivå kan ses i sammen-
heng med arealbruksbestem-
melsene i plan- og bygnings-
loven. Flomsonekartlegging
vil være et svært viktig virke-
middel for å vurdere den aktu-
elle flomrisiko i ulike områ-
der.

Reguleringsanlegg og flom
Til utvalgets forslag om bruk
av reguleringsanlegg for å
dempe flom sier NVE at ef-
fekten av flomdemping vil
være ulik fra vassdrag til vass-

drag. Det er store forskjeller i
den samlede samfunnsnytte av
flomdemping mellom høst-
flom og vårflom.
NVE vil påpeke at det kan ta
uker til måneder å tappe ned
magasiner for å få volum til
flomdemping. Nedtapping om
høsten er generelt uheldig for
en effektiv kraftproduksjon.
NVE understreker derfor ut-
valgets merknad om at bruk
av vassdragsreguleringer
til flomvurdering må vurderes
i forhold til alternative tiltak
og underlegges kost/nytte vur-
deringer hvor det tas hensyn
til de samlede samfunnsinte-
resser.

Regulantene står nærmest
NVE er enig i at tappestrate-
gier bør vurderes, og vil bistå
med den kompetanse etaten
har når det gjelder flomdem-
ping. Men en godkjennings-
ordning vil kreve så grundig
kjennskap til lokale forhold at
det ikke er gunstig å iverksette
godkjenningsprosedyrer. Opti-
mal tappestrategi vil dessuten
variere fra flom til flom.
Etter NVEs oppfatning er re-
gulantene nærmest til å vite
hvordan en tappestrategi vil
fungere i et bestemt vassdrag.
Og regulantene er nærmest til
å ha dette ansvaret, uttaler
NVE som er skeptisk til å inn-
føre omfattende godkjennings-
ordniner på dette området.
Også en vurdering av manøy-
reringsreglementene ut fra
hensyn til flomdemping krever
grundig kjennskap til lokale
forhold, og bør gjøres i en ak-
tuell situasjon.
Mulige flomdempingseffekter
vil likevel bli tatt i betraktning,
ved vurdering av nye konse-
sjoner og ved revisjon av ma-
nøvreringsreglementer. Men
det tar 30 år å gjennomføre en
fullstendig revisjonssyklus et-
ter gjeldende lovbestemmelser
og vilkår.



Aller først til å ønske velkommen
var jubileumsflaggene som viliet
i vinden utenfor hovedinn-
gangen Folkets Hus.

Utenfor inngangen smalt
nye NVE-flagg i høstlige
vindku ler.
Inne bak dørene lød et
stemmesurr på de fleste
dialekter. NVE-familien
kom fra alle kanter av
landet for å feire sine 75
år. Det skjedde med fag
og med fest, i Folkets
Hus ved Youngstorget.
Den 27.september anno
1996 gikk til midnatt og
vel så det før den fine
bursdagsfeiringen var til
ende.

Tekst og foto:
Harald Br nildsen

«Energi, mål og marked» hadde
jubilanten satt som emne for et se-
minar gjennom de fire første et-
termiddagstimene. Før den tid var
forresten feiringen allerede be-
gynt med en pressekonferanse.
Den gjaldt boken «Strøm og sty-
ring» som forteller om NVE gjen-
nom de første 75 årene.
Daværende nærings-og energimi-
nister Jens Stoltenberg holdt åp-

ningstalen for seminaret og sa
noen sannhetsord om at vi må
spare mer kraft, ruste opp vann-
kraftsystemet og øke bruken av
alternative energikilder. - På kort
sikt kan dagens problemer bare
møtes med redusert forbruk og
med import, sa statsråden.
Han hadde ingen tro på prisregu-
leringer og avsluttet talen til semi-
naret slik:
- Vi står overfor en ny energivir-
kelighet som krever nye svar. Å
lengte tilbake til fortiden er ikke
svaret på fremtidens utfordringer
for kraftnasjonen Norge.
Stoltenberg ble etterfulgt på taler-
stolen av Eivind Reiten, ofte kalt
«energilovens far» etter sin tid
som olje- og energiminister i
Syse-regjeringen. Den nåværende
Hydro-direktøren drøftet som ri-
melig er «Energimarkedet som
ramme for industrien».
Fylkesordfører Siri Austeng i
Hedmark holdt foredrag om «Lo-
kale mål i et fritt marked» - og
fikk bragt noen hilsener fra lokale
myndigheter til de sentrale.
I en passelig tilmålt pause kunne
NVE-sjef og møteleder Erling Di-
esen by på jubileumskake i stort
format. De-n hadde tydeligvis
ingen noen vanskelighet med å
svelge, hverken de tidligere stats-
rådene Vidkunn Hveding og Finn
Lied eller noen andre.
Så fortsatte det faglige med fore-
drag av direktør Per Anders Stal-
heim i Forbrukerrådet, om den
alminnelige tbrbruker, og av Fre-
deric Hauge, leder i Miljøstiftel-
sen Bellona, med vyer om Norge
som fremtidens energinasjon.
Seminaret ble avsluttet med en
paneldebatt der foredragshol-
derne deltok sammen med
adm.direktør Lars Uno Thulin i
Statkraft SF og ECON-direktøren
Kjell Roland. Ordstyrer for debat-
ten var Andreas Hompland.
Men så, etter noen timer, kom et
fullstendig sceneskifte i 75-års
feiringen. Seminaret med alle sine
lyttende fagfolk langs strenge
bord- og benkerader i salen var
borte. Istedet strømmet det inn en
festkledt skare og tok plass ved
bord med levende lys, med blom-
ster i herlige høstfarger og hvite
duker. Stemmesurret nede fra gar-
deroben var tatt med opp og inn i
salen. For nå var det greit å
snakke i timen, nå kunne praten
gå av hjertens lyst.
Nei, vent nå litt. Først skulle hver

og en innom Parketten, en slags
inntaksdam til festen. Der sto
bursdagsbarnet personlig, Erling,
Diesen altså, og hilste velkom-
men. Det samme gjorde en
gruppe musikere med friske
blåsetoner. Og alle gratulerte
hverandre med en smak av noe
sprudlende i høye glass.
Glade givere sto frem på rad med
fine gaver til jubilanten, både bil-
der til å ha på veggene og fat til å
servere noe godt på.
Verten selv og hans festgeneral
Trond Ljøgodt tok imot gavene
med brede smil og hjertelig takk.
Vinen smakte, maten smakte.
Hele NVE-familien og mange
gjester hygget seg fortreffelig
gjennom kveldstimene. NVEs
eget kor Toneflom var med på å
bringe stemningen høyt opp på
festmålemerket i Folkets Hus.
Han som hadde åpnet den faglige
diskusjonen, Jens Stoltenberg.
var også kommet til den avslut-
tende del av jubileumsfeiringen.
Og gjorde stor lykke med en per-
sonlig og humørfylt takk-for-rna-
tentale.
Så gikk dansen over tilje, til et
stykke på vei mot 100-årsjubi-
leet.

•

Underveis til festmiddag, her med høye glass i Parketten.
Fra venstre Kjetil Storset, Bjørnar Lunde og Lisbeth Løken.

Festgeneral
Trond Ljøgodt
må regulere til
høyeste
mikronfonstand
før EnFO-sjefen
Kåre Herstad
kan si gratulerer
med dagen og
overrekkesin
gave.

To tidligere sjefer i olje- og energidepartementet, Bjartmar Gjeide (t.v.) og Arvid Daværende nærings- og energiminister Jens Stoltenberg og NVE-sjefim Erling Diesen
Johanson i hvggelig prat med god bløtkake attåt. ved festbordet i Folkets Hos.


