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FORORD 

Forslag til Samlet Plan ble presentert 15. september 1984. 22. mars 

1985 ble St.meld. nr 63 for 1984-85 "Om Samlet Plan for vassdrag" 

lagt frem. Meldingen følger i store trekk opp tilrådingene fra for- 

slaget. Særlig nevnes at Regjeringen foreslår at planarbeidet gjø- 

res rullerende og at planen revideres med jevne mellomrom: første 

gang våren 1987. 

19.-20. november 1984 ble det i Oslo og ombord "M/S Scandinavia" 

holdt et seminar "Samlet Plan. Erfaringer og nytte for det videre 

arbeide med vassdragssaker" med sikte på å oppsummere erfaringer 

som kunne benyttes i det videre arbeide med Samlet Plan, i andre 

vassdragssaker, evt. i beslektede prosjekter. Denne rapporten inne- 

holder seminarets foredrag og rapporter fra gruppediskusjonene. Vi 

regner med at rapporten vil være et nyttig grunnlag for arbeidet 

frel'IDver. 

Vassdragsdirektoratet v/Avd. for vassdragsundersøkelser sto for 

planlegging og praktisk gjennomføring av seminaret. Overingeniør 

Jens Aabel har hatt hovedansvaret og bla. redigert seminarrapporten. 

Majorstua, 15. mai 1985 

Haakon Thaulow 

65250/IMB 



PROGRAM 

SAMLET PLAN - ERFARINGER OG NYTTE FOR DET VIDERE ARBEID 
MED VASSDRAGSSAKER 

SEMINAR 19. OG 20. NOVEMBER 1984 

Mandag 19. november 

kl 1000 
kl 1005-1015 
kl 1015-1215 

kl 1215 
kl 1230-1400 
kl 1400-1500 

kl 1515-1645 

kl 1645-1700 
kl 1700-1800 

Apning 
Statsråd Rakel Surlien 
Eksterne synspunkter 

Plan- og utbyggingssjef Muhr, Buskerud fylkeskommune 
Avd. Stinesen, Landsammenslutningen av vassdrags- 
kommuner (LVK) 
Dir. Riise, Vassdragsregulantenes forening 
Tore Rolf Lund, Norske Turistforeningers Forbund 
Dir. Diesen, Buskerud Kraftverker 
Per Einar Faugli, Kontaktutvalg for vasdragsreguler- 
inger 
Avmarsj til MD's kantine 
Lunsj, avmarsj til båt, innsjekk m.v. 
Innledning til gruppediskusjoner 

Tom R. Egerhei 
Haakon Thaulow 

Gruppearbeid, sesjon i Faggrupper - generelle grupper 

Grupper for: 
Vannkraftprosjekter 
Naturvern og friluftsliv 
Fisk og vilt 
Vannforsyning og vannforurensning 
Kul turminner 
Landbruk 
Flom, erosjon, transport, is/temperatur 
Generell gruppe I 
Generell gruppe II 

Kaffepause 
Gruppearbeid sesjon II 



Tirsdag 20. november 

kl 1400 Gruppearbeid sesjon II: Blandede grupper 

Foreløpige temaer: 

Tl Betydning for faglig og organisatorisk opp- 
legg for konsesjonsundersøkelser 

T2: Forholdet mellom Samlet Plan, konsesjons- 
behandling 

T3: Forholdet Samlet Plan/regional planlegging og 
sektorplanlegging 

T4: Videreføring av SP, organisering og dokumen- 
tasjon 

TS: Organisasjons- og samarbeidsformer, erfarin- 
ger og framtidsutsikter 

T6: Forholdet til omverdenen (kommuner, fylkes- 
kanmtmer, organisasjoner, kraftutbyggere m.v.) 

1630-1645 Kaffepause 

1645-1900 Framlegg av gruppenes arbeide 
Plenumsdi sk us jon 

1900 S!:.U'I.91' 

39380/HH 
( · - '- 



SAMLET PIAN-SEMINAR, 1 9 .  - 2 0 .  NOVEMBER 1 9 8 4  

Deltakere 

1. Alf V. Adelr 
2. Bård v. Aspen 
3. Eivind Berg 
4. Hartvig Birkelll 
5. Geir Bjørnbakk 
6. Erik Blandal 
7. Anne Berit Borchgrevink 
8. Tom R. D3erhei 
9. Astrid Evensen 

10 • Ni ls Bøhn 
1 1 .  Elise Førde 
12. Even Gaukstad 
13. Kjersti Granum 
1 4 .  Tor B. Gunne rød 
15. Lill Gustafsson 
16. Jan Habberstad 
17. Svein T. Halvorsen 
1 8 .  Arne Hammersland 
1 9 .  Steinar Hermansen 
20.  Anne R. Hoel 
21. Anne K. Sortehaug, 
22 Svein Hanstvedt 
23. Anders J. Horgen 
24. Johannes Høvik 
25. Kjell Haagensen 
26. To rodd Jensen 
27. Eva K. Jørgensen 
28. Erik Kielland 
29. Viggo Kismul 
30. Torgrim Kjølberg 
31. Jon A. Kolås 
32. Hans Korsvold 
33. Einar Lahaug 
34. Thrond Berge Larsen 
35. Ola Lingås 
36 .  Are l-bbæk 
37. Per E. Faugli 
38. Asbjørn Molle 
39. ystein Nesje 
4 0 .  Jostein Ohm 
41 .  Per F. Pallesen 
42. Vilhelm Pedersen 
43. 
4 4 .  Geir Rann em 
45. Fritz Rikardsen 
46 .  Syver Roen 
47 .  Jan Slapgård 
48 .  Harald Solli 
49. Ane Cathrine Sverdrup 
50. Albert Swift 
51. Ivar Sæverås 
52. Haakon Thaulow 
53. Arve Tvede 
54. Torgny Ueland 
55. Sol Ulvestad 
56. Kjersti Vindedal 
57. Knut Wold 
58. Tor A. wold 
59. Jens Aabel 

NVE-Konsesjonskontoret 
NVE-Vasskraftgruppa 
LD 
MD/kulturminner 
NVE-Vasskraftgruppa 
SP-Telemark 
MD/kulturminner 
SP-Agder 
MD/PRL 
LD 
MD/Naturvernavd. 
MD/SP-kulturminner 
MD/naturvernavd. 
DVF 

MD/kulturminner 
SP-Sør-Trøndelag 
SP..JI'roms og Finnmark 
SP-Nordland 
MD/reindrift 
MD/kul turminner 
Bø ... 

NVE/kart og data 
SP-Buskerud 
SP-Ho rd a land 
NVE/PRL 
NVE-Vasskraftgruppa 
MD/prosjektadm. 
NVE-Vasakraftgruppa 
SFT 
MD-PRL 
DVF 
SP-Oppland 
NVE-flom 
MD/naturvernavd. 
SP-Sogn og Fjordane 
SP-Hedmark 
Kontaktutvalget 
NVE-konsesjonskontoret 
MD-PRL 
MD-PRL 
SP-Rogaland 
MD-naturvernavd. 

SP-Nord-Trøndelag 
SP..JI'roms og Finnmark 
NVE-Is 
NVE-Vasskraftgruppa 
OED/PRL 
MD-ressurs 
LD 
NVE-transport 
NVE-PRL 
NVE-is 
SP Sogn og Fjord ane 
SP Sogn og Fjordane 
MD-naturvernavd. 
NVE-Is 
SP-Sogn og Fjordane 
NVE-PRL 
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iljoverndepartementet 

STATSRÅD RAKEL SURLIENS INNLEGG PA SAMLET 

PLAN SEMINAR 19. NOVEMBER 1984. 

Kjære Samlet Plan-folk, 

Jeg er glad for denne anledning til årette noen 

ord til dere alle som har arbeidet og fortsatt 

arbeider med Samlet Plan. 

Jeg vil innledningsvis minne om Samlet Plans 

forål og grunniag. Det ser ut til at dette ikke 

kan gjentas for ofte: 

Hovedmålet med Samlet Plan er å fremme et 

forslag for Stortinget om en gruppevis 

prioritert rekkefølge av vannkraftprosjekter 

for senere konsesjonsbehandling. Videre 

skal Samlet Plan gi grunnlag for å t a  stilling 

til hvilke vassdrag som kan disponeres til 

andre formål. Planen vil derfor også bidra til 

arbeidet med planlegging av bruken av vann- 

ressursene i de vassdrag hvor vannkraftinteressene 

ikke er dominerende. 

Samlet Plan skal gi en oversikt, og må ikke 

sammenlignes med konsesjonsbehandling. 

Hovedrapporten om Samlet l a n  er utarbeidet i tråd 

med disse forutsetningene slik de kommer til 

uttrykk i St. prp. nr. 130 (1981-82) Om 

kraftdekningen i 1980-årene og forholdet til 

Samlet Plan for vassdrag- Disse forutsetningene 

fikk Stortingets tilslutning i Innst. S. nr. 

124 ( 1982-83). 
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Det er derfor ikke riktig når det hevdes at 

Samlet Plans målsetting er i strid med Stortingets 

forutsetninger. 

Jeg vil endelig påpeke at planen verken er en 

verne- eller utbyggingsplan, men fortar en 

prioritert gruppering av vassdrag etter økonomi, 

bruker- og konfliktinteresser. 

Det er min oppfatning at det arbeidet dere har 

utført fullt ut er i samsvar med disse forutetningene, 

og at hovedrapporten bærer bud om dette. 

Jeg har sagt det rør, og sier det på nytt: Det 

er gjort en stor innsats på alle felter sentralt og 

regionalt som det er grunn til å gi honnør for. 

Takk skal dere ha, alle sammen! 

Selv om vi ikke på noen måte er ferdig med arbeidet, 

er den alt vesentlige arbeidsmengden bak oss i og 

med framlegget i midten av september. Jeg håper 

de som har hendene fulle med meldingsarbeidet har 

forståelse for en slik uttrykksmåte. 

Som jo alle kjenner til er kjøreplanen å legge til 

rette for behandling i Stortinget våren 1985. 
Framdriftsplanen har nylig vært oppe i Regjeringen 

og siktemålet er å få en melding fram for Stortinget 

i månedsskiftet januar/februar. Det er naturlig 

nok på dette saksfeltet mange skjær i sjøen. 

Imidlertid har vi rimelig tro på at det vil la seg 

gjøre å få fram meldingen etter tidsplanen. Kjøre- 

planen er stram, og det vil kreves evne og vilje 

til å finne gode løsninger. 

Apropos stram kjøreplan og tidsfrister. Dette er 

jo nærmest et varemerke for Samlet Plan-arbeidet. 

Dette gjelder både det faglige og politiske arbeide. 



Jeg er kjent med at mange har stilt sp¢rsålstegn 

ved behovet for de knappe fristene i arbeidet. 

Blant annet har enkelte uttrykt tvil om Stortinget 

vil kunne rekke å behandle Samlet Planmeldingen 

i vårsesjonen. Jeg minner om at det er en 

forutsetning at energimeldingen. proposisjonen om 

Verneplan III og Samlet Plan-meldingen skal behandles 

under ett, og i særdeleshet de to siste. 

Disse sentrale saksområdene henger nøye sammen og 

det er av stor betydning å få drøftet disse.samlet 

i Stortinget. Det er en høyt prioritert oppgave 

for Regjeringen å få fram de tre nevnte Stortings- 

dokuenter til slik tici at de kan bli behandlet 
• $2 • 
i vrsesJonen. 

Det er i dag nesten nøyaktig 2 måneder siden forslaget 

til Samlet Plan ble framlagt her i denne sal. De 

offisielle høringsfrister er gått ut, kommunenes 

gikk ut 1. november, fylkeskommunenes og sentrale 

organisasjoner gikk ut 15. november. På grunn av 

beklagelige problemer med trykkingen har vi 

imidlertid måttet være noe lempelig med fristene. 

Videre vil flere av behandlingene i fylkestingene 

først skje tidlig i desember. 

Mottakelsen på Samlet Plan er overveiende positiv 

så langt. Selvfølgelig er det enkelte klare unntak, 

men dette ligger vel i sakens natur. Når det gjelder 

kommunene er imidlertid tilslutning til forslaget god. 

Av ca. 110 kommuner som til nå har avgitt 

uttaleise, er ca. 3/4 enige i plasseringen i 

kategorier. Av de resterende 1/4 vil like så mange 

ha prosjekter flyttet opp i mer utbyggingsvennlig 

kategori som de som vil ha prosjekter flyttet den 

andre veien. Det er for tidlig å si noe generelt 

om inntrykket av uttalelsene fra fylkeskommuner og 

sentrale organisasjoner. Mange har vel imidlertid 
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merket seg at NVE's hovedstyre er ritisk til planen. 

Noen av reaksjonene fra kraftvernshold ligger nok 

i spenningsfeltet mellom Samlet Plan-rapportens 

nasjonale utgangspunkt hvor administrative grenser 

m.v. ikke er trukket inn- og dagens organisasjons- 

struktur og ansvarsfohold innen norsk el.forsyning. 

Gersom det blir aktuelt å endre prosjektrekkefølgen 

pga. slike forhold, vil dette bli gjort under 

meldingsfasen. Slike tillempinger er imidlrtid 

i høyeste grad av politisk karakter, og har ikke vært 

riktig å r e k k e  inn i fagrapporten om Samlet Plan. 

n annen problestilling som også vil stå sentralt 

i meldingsarbeidet, er spørsrr.ålet om virkemidler 

for å kJnne få fraI gode.prosekter som er 

prioritert høyt i Saw.let Plan men som av de 

aktuelle utbyggerne av ulike årsaker ikke ønsker 

å fremme konsesjonssøknad for. 

Fra det politiske miljø er reaksjonene på Samlet Plan 

jevnt over positive. Jeg regner med at vi kan 

innarbeide de nødvendige korrektiver fra denne andre 

høringsrunden slik at meldingens innhold faglig og 

politisk sette samlet blir best mulig. 

Diskusjonen om Samlet Plan har dreiet seg mye om 

kategorier og ulike prosjekters plassering i den 

gruppevise prioritering. Dette er i og for seg 

forståelig, men jeg vil framheve to aspekter 

ved arbeidet som er kanskje vel så sentrale; SP 

som ressurskartlegging og den dialog mellom ulike 

parter som er etablert gjennom de tverrfaglige som 

har arbeidet i prosjektet. 

De 285 vassdragsrapportene er, uansett om man er 
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enige eller ikke i konklusonene om konsekvenser, 

sentrale oppslagsverk om prosjekter, brukerinteresser 

og konsekvenser som vil bli et meget verdifullt 

basisåokument for bl.a. framtididig vassdragssaker 

i området. De 285 rapportene dekker betydelige 

deler av norsk vassdragsnatur. 

Dialoger mellom de ulike fagfelter og forvaltnings- 

organer på sentralt og regionalt nivå har jeg fått 

inntrykk av har vært svært positiv og jeg tror dette 

har åpnet kanaler som fortsatt bør holdes åpne. 

Vi tar sikte på organisasjonsmodellen for Samlet 

Plan så vidt mulig bør bibeholdes under videreføringeY 

og jeg tror også modellen kan være verdt å stuåere 

for ved eventuell oppstarting av beslektede 

prosjekter. 

Jeg har kikket på seminarprogrammet og det ser svært 

effektivt ut. Jeg tror det er viktig at erfaringene 

drøftes og settes ned på papiret mens de ennå 

er nogenlunde ferske. Det er hevet over tvil at 

både faglig og organisatoriske erfaringer vil være 

til stor nytte i det videre arbeid med vassdragssaker. 

Jeg har lagt merke til at seminaret fortsetter 

ombord i danskebåten. Jeg håper den iriske sjøluften 

og de hyggelige omgivelsene på "Scandinavia" gir 

de beste rammebetingelser for effektive arbeids- 

økter- 

Godt seminar og god tur! 
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SAMET PLAN FOR VASSDRAGSUTBYGGING 

1. Jeg har ikke deltatt i det daglige arbeid med Samlet 

Plan, men jeg har fulgt med q j e nnom den i nf o r m.i s j on 

som ble gitt. Jeg har sett utkastene til 

v.s s s d r aq s r appo r t ene , og jeg har vu rde r t disse i deres 

nværende skikkelser. Jeg har gjennomgltt uttalelsene 

fra kommunene, fra nabofylkene og Buskerud 

energiverk. Jeg har fulgt med en omfattende omtale i 

dags- og lokalpressen, og jeg har med interesse 

studert det ferdige produkt - den egentlige Samlet 

Plan. Min befatning med Smlet Plan bærer preg av at 

jeg har et ansvar for fylkesplanen, og at jeg steller 

med nærings-, ressurs- og milj9spørsmål. 

2. At Samlet Plan er en landsomfattende plan er dens 

mest positive side. For på en enkel måte å forklare 

hvorfor den er så positiv er det formålstjenlig å 

bringe i erindring andre landsomfattende planer hvis 

virkninger og erfaringer er kjente. Eksempler for 

slike er Norsk vegplan I og II, de årvise 

boligprogrammer, Norsk havneplan og mange flere. En 

landsomtattende kvantitativ oversikt og en kvalitativ 

analyse av selve ressursen har tidligere vært 

etterlyst som referanse for vurderingen av regionale 

og lokale utbyggingsinitiativ, og da spesielt hva 

angr kostnads- eller rettere sagt 

inntjeningsaspektet. De vannfall som er igjen i 

Buskerud, og som er av interesse tor fylkeskommunen, 

ligger utbyggingsmessig sett i kostnadsklasse 3 og 

oppover. Derso  en følger prinsippet om at de til 

enhver tid b i Ll i q z t e pr o s j ek t cne byqgcs ut fq,rst, så 

ligger minst 75 prosjekter i køen foran Buskeruds 

billigste. 13, 1 T h  vil m d  rimelighet bygges ut tør 

Buskeruds prosjekter blir "modne". Dette flr selvsdgt 

konsekvenser for fylkesplanen. Gjennom Samlet Plan 

kommer en imidleiid i all enkelhet til den 

konklusjon at det foreligger andre og rimeligere 
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muligheter til å skaffe fylket den tiltrengte 

el.energi på. Jeg antar at Buskerud fylkeskommune vil 

nøye overveie ardre muligheter for kraEtoppdekningen 

før den tar skritt til c\ bygge ut reldtivt sett dyre 

va n n fa 11 i e q et ty 1 k e . Av ct e n 'Jr 11 n n f i n ne r J eg de t 

lite formålstjenlig å t a  opp en diskusjon om 

Cod f a r I o s s oq prosjektene i FU. kommune. A by1Jg, ut 

relativt sett dyre kraftverkprosjekter av 

distriktspolitiske hensyn, bØr overveies nøye. A 

finansiere distriktspolitikken over strømprisen kan 

vise segl være en særdeles dyr form for støtte til 

distriktene, og den vil i tilfelle bekostes av de 

kommuner som har hØy strømpris fra før. I tillegq til 

en landsomfattende kostnadsmessig rangering har en 

gjennom Samlet Plan fltt en konsekvensanalyse av 

utbygningenes inngrep. Nå etter at Samlet Plan 

toreligger, vet en plutseliq mere om 

utbyggingsøkonomien, om vannressursens spredning 

geografisk og om dens lokale oq regionale betydning. 

Nå vet vi at ressursen vil kunne disponeres ut fra et 

smfunnsmessig sett helhetlig syn, som også tar omsyn 

til andre kvaliteter enrr vannkraften. Det ligger 

meqet fundamentale erkjennelser i Samlet Plan, nemlig 

disse: 

1. Innenfor rammen av en planmessig gjcnnomfirt 

utbygqing vil hensyntagen til andre 

samfunnsinteresser ikke fordyre utbyggingen i 

forhold til dagens bit-for-bit-utbyqging. 

2. Selvom det tas hnsyn til andre brukerinteresser 

oqså, vil det ikke oppstå mangel på el.kratt, sA 

sant cl .direktoratets prognoser er riktige og 

torutsatt at nødvendiqe virkmidler til 

vidcrefring og gjennmf¢ringcn av Samlet Plan 

tilveiebringes. 

3. En plan som skatter landet sett under ett nok 

el.kraft til enhver tid, vil loisk sett også 

skaffe nok el.kraft til landets fylker og 

kommuner. 
I 

4. En plan som bygcr på forutsetningen at de 

billigste prosjektene bygges ut f¢rst vil skaffe 
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de vannressursfattige fylkene rimelig kraft. En 

utbygging etter disse kriterier vil i tillegg i 

noen grad virke prisutjevnende. 

3. Samlet Plan har omfattende konsekvenser for arbeidet 

m d  tylkesplanen. Blant de scktororganr som bidrar 

med rammebetingelser (overordnete mål) til 

fylkesplanen er energidirektoratet/olje- og 

energidepartementet. Deres innspill består 

hovedsakelig av anvisninger og råd om det fremtidige 

kraftbehov, men sier svært lite om statens bidrag til 

kraftdekningen og hva som viktigst er om den 

fylkesvise ordelingen. Slik som systemet tungerer i 

dag, sitter tylket med det intrykk at det alene bærer 

ansvaret tur oppdekningen av det Økende kraftbehov, 

mens tilgangen på statskraften ikke vil Øke 

vesentlig. Fylket gj¢r det beste ut av denne 

situasjonen ved å vurdere sine gjenværende vannfall. 

Det foretas utredninger som koster atskillige 

millioner (og som kom Samlet Plan tilgode) og·det 

prøver å presse siste dråpen ut av berget. 

Motforestillingene mot Samlet Plan grunner for en 

stor del på de forhold som fylkesplanen er basert på. 

Energidelen i fylkesplanen og Samlet Plan 

representerer hver for seg en ytterlighet. Mens 

fylkesplanen suggererer et ansvar tor opptØlgingen 

av veksten i kraftbehovet som et nesten eneansvar tor 

fylket, så etterlater Samlet Plan det inntrykk at 

utbyggingen av den resterende vannkraft med fordel 

vil skje i statens regi eller under sterk styring fra 

staten. Samlet Plan aktualiserer nødvendigheten av å 

tenke over ansvarsfordelingen i krafttorsyningen 

mellom staten, fylkene og kommunene og med i 

vurderingen b r  tas arbeidsdelingen hva angJr 

prognosar og Enøk. 

4. Et studium av Samlet Plan etterlater det inntrykk at 

en konsekvnt gjennomtøring av dens grunnleggende 

intensjoner og mål best er ivaretatt gjennom et 
I 

direkte engasjement fra statens side. Jeg sitter med 

J 

.1 



det inntrykk at en ikke har vesentlige innvendinger 

mot at staten engasjerer seg sterkere på det grunnlag 

som Samlet Plan ygger på. Men det tviles vel om 

staten ønsker et større engasjement og om den vil 

evne å engasJere seg i et omfang som Samlet Plan 

muligens vil kreve. En har merket seg al llOU 1933: 13 

(energiutvalgets innstilling om gjennomføringen av 

vannkrattutbyggingen) ikke er tdtt opp til 

behandling. I den diskusjon som har funnet sted, 

mener jeg ha lagt merke til at avtaleveien - slik 

energiutvalget har anbefalt den - ikke anses for å 

være et effektivt nok virkemiddel til å dekke 

kraftbehovet til enhver tid. Dersom behandlingen av 

Samlet Plan og energiutvalgets innstilling trekker i 

langdrag, så vil en måtte falle tilbake på de 

prosjekter som er klare fra fylkets side, men som er 

relativt sett dyrere og som er beheftet med 

miljøulemper. 

Fylkeskommunens reaksjon på Samlet Plan er 

forbeholden nettopp fordi diskusjonen om de 

virkemidler som trengs til gjennomføringen, ikke er 

kommet igang. 

5. Diskusjonen om Samlet Plan har for en stor del også 

dreiet seg om påståtte svakheter 1 metodevalget, om 

tidspress, tendensiøs vurdering, mangel på 

medvirkning under prosessen m.m. Jeg mener det står 

respekt av det arbeid og de resultater som denne 

omfattende ad hoc-organisasjonen har greid å 

frembringe. Det faktum at en har fått til en 

tverrfaglighet kan ikke verdsettes h¢yt nok. Med 

erfaringsbakgrunn i andre landsomtattende planer vil 

jeg hevde at Samlet Plan heller er for detaljert. 

Kanskje er kritikken ikke he Lt ubcq r unnc t , i alle 

fall ikke hva anglr tidspresset, m n  jeg tror visse 

svkheter til tross at utfallet ikke ville blitt 

stort annerledes. 

6. Sammenfattende kari,det sies at diskusjonen omkring 

Samlet Plan preges av tre forhold: 
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1. Fylkeskommunen er sterkt opptatt av 

vannkraftutbygging, og den tar ansvaret for 

el.kraftforsjningen meget alvorlig. Men 

fylkeskommunen er også opptatt av dens svake 

Økonomi, kraftprisens nivå og nødvendigheten av å 

kommetrem til en utjevning av kraftprisene. 

2. Fylkeskommunen mangler kjennskap og tiltro til 

statens engasjement hva angår å skaffe tilveie de 

virkemidler som er nødvendige til gjennomføringen 

av Samlet Plan. wv dette følger usikkerhet. 

J. I motsetning til punktene 1 og 2 har jeg ikke 

nevnt punkt J tidligere. Det dreier seg om noe som 

jeg vil kalle ubalanse i ansvarsforholdet. 

Kraftforsyning, oldsaksforvaltning, forurensning, 

ferskvannsfiske, friluftsliv, naturvern, 

landskapsvern, jordbruk, skogbruk m.m. inngår som 

sektorer i Samlet Plan. Av disse har 

fylkeskommunen kun sektoransvar for de 2 

førstnevnte. Fylkeskommunens ansvar for 

kraftforsyningen P.r stekt f0rankret i 

lokalpolitikken, mens de sentralt forvaltede 

verneaspekter for en stor del mangler opinion og 

støtte i lokalmiljøet og dermed i 

lokalpolitikken. Samlet Plan viser engang mer 

nødvendigheten av å revurdere hvorvidt den 

sentraliserte verne- og ressursforvaltning er i 

stand til å engasjere i retning av å skape 

holdninger i lokalmiljøene og dermed blant folk 

flest. 

7. Det kunne ha vært sagt mere om Samlet Plan og 

- dens forhold til konsesjonsbehandlingen 

- minstevannføring og vannkvalitet 

vannbruksplanleggingen 

- verneplaner tor vassdragene 

- effektivisering i saksbehandlingen. 

. . 

19/11-1984 O.M. 
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Innleggene til Riise 
Landssammenslutninga 
foreningers forbund, 
uttalelse til utkast 

Vassdragsregulantenes forening, Stinesen, 
av vasskraftkonnnuner ogLund, Norske Turist- 
er representert ved de respektive organisasjoners 
til Samlet Plan. 

Vassdragsregulantenes forening 14. novem- 
ber 1984 
Utredningen om Samlet p lan f o r  »assdraq 

Det vises til departementets brev av 14. 
september d.å. vedlagt foreløpig utgave av 
Samlet plans hovedrapport. Endelig utgave 
av rapporten og del II ble i:kke mottatt  før i 
overgangen oktoberinovember (følgebrevets 
dato var 19. oktober}. Dette har medført at 
behandlingen i foreningens styre har måttet  
foregå med den stensilerte utgaven av hove- 
drapporten som grunnlag, og uten at styret 
har hatt tilgang til et tilfredsstillende antall 
eksemplarer. Dette gjelder også for de med- 
lemmene vi har mottatt kommentarer fra i 
tide. Det vises til foreningens brev av 11. 
oktober angående utsettelse av høringsfris- 
ten. Telefonisk har departementet gjort det 
klart at utsettelse ikke kan gis. men at 
supplerende kommentarer vil kunne mottas 
også etter fristens utløp. 

Vi stiller oss uforstående til en slik saksbe- 
handling i forbindelse med et å omfattende 
dokument som det her er snakk om. Vi har 
således følt oss presset til a uttale oss innen 
den opprinnelige fristens utløp. men tar for- 
behold om å kunne komme med supplerende 
kommentarer senere. 

Vassdragsdregulantenes forening har tid- 
ligere ved flere anledninger uttalt seg om 
Samlet Plan, både som ide og sett i relasjon 
til den reelle utforming planen er gitt. I likhet 
med tidligere vil vi understreke at elforsynin- 
gen. som en meget stor brukergruppe i 
vassdragene. prinsipielt støtter tanken om 
en samlet plan. Dette forutsatt at hovedfor- 
målet for planen er å bestemme rekkefølgen 
for den videre konsesjonsbehandling av 
vannkraftprosjekter. Foreningen har imid- 
lertid tat t  stadig sterkere forbehold etter- 
hvert som arbeidet med Samlet plan har 
utviklet seg. Når planen idag fortligger kan 
vi dessverre ikke anerkjenne den som en 
plan.  Vi ser den som en nyttig registrering av 
gjenværende vannkraftressurser og andre 
brukerinteresser knyttet til disse. Denne 
registrering vil være til hjelp når de 
ansvarlige for kraftoppdekningen fremmer 
nye konsesjonssøknader. 

Våre vesentligste anførsler til Samlet Plan 
kan i korthet oppsummeres slik: 
- Arbeidet med planen har delvis avveket 

fra det mandat som var Stortingets inten- 
sjon. Planen er blitt vassdragsorientert i 
stedet for prosjektorientert. 

- Tidsnød i alle faser av planarbeidet har 
medført manglende dialoger og liten 
mulighet for planjusteringer. 

- Planen er basert på en sammenligning av 
prosjekter som p.g.a. forskjell i detalje- 
ringsgrad ikke bør sammenlignes. Typisk 
er at konsesjonssøkte prosjekter sammen- 
lignes med prosjektskisser. 
Konsekvensklassefiseringen har fått en 
for generell karakter med for liten 
s e n h e n g  med den konkrete utbyg- 
gingsplan. Kompensasjonstiltak er bare 
summarisk tatt  hensyn til. 
Fagrapporteringene gjenspeiler i enkelte 
tilfelle en klar vernemålsetting og er såle- 
des ikke objektive. Planens verneprofil 
forsterkes gjennom et uheldig valg av kon- 
sekvenstyper og analysemetoder. 
De større utbyggingsprosjektenes sam- 
funnsøkonomiske verdi er sat t  for lavt. En 
helt avgjørende svikt i planen er et mang- 
lende hensyn til magasinenes og derved 
vinterkraftens betydning i vannkraftsys- 
temet. 
Planen antyder en mulig kraftoppdekning 
frem til år 2000 som ikke er reell. Vinter- 
kraftandelen i planens Kategori I er for 
liten. hensyn tatt  til at fastkraftbehovet 
normalt har en vinterkraftandel på ca. 
70%. 

F r e g e n s  styre sammenfatter sin opp- 
fatrung 1 følgende konklusjon: 

Samlet plan, slik den foreligger fra 
Miljøverndepartementet, representerer et 
for svakt grunnlag for de vidtrekkende for- 
valtrungsmessige og energipolitiske 
beslutninger som nå må tas. Planen må 
ikke bli bindende for omfanget og rekke- 
følgen av en videre kraftutbygging. 

Foreningens uttalelse er bl.a. basert på 
kommentarer fra det enkelte kraftselskap og 
reguleringsforening - både under den lokale 
og den nåværende høringsfasen. Uttalelsen 
inneholder imidlertid ikke noe om det 
enkelte medlems særinteresser. For disse - 
og spesielt når det gjelder spørsmålet om den 
fylkesmessige kraftoppdekning om som- 
mer/Vinter-kraft fordeling - vises til særutta- 
lelser fra medlemmene bl.a. via de respektive 
fylkeskommuner. 

Vi har i uttalelsen i størst mulig utstrek- 
ning fulgt disposisjonen i Samlet Plans 
hovedrapport. 1 Sidehenvisninger til Hove- 
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drappotten - stensilert utgave - er sa t t  i 
parantesi. Denne relativt grundige gjennom- 
gang forutsettes å begrunne og belyse nevnte 
anførsler. 

Hovedrapportens K a p .  1 i Bakgrunn f o r  og 
formålet med Samlet Plan 

Mandatet for Samlet Plan er etter vår opp- 
fatning gitt følgende avsnitt i St.prp. nr. 130 
11981-82). «Om kraft.oppdekning i 1980-årene 
og forholdet til Samlet plan for vassdrag .. : 

-Hovedformalet med arbeidet er å fremme 
for Stortinget et forslag til en gruppevis prio- 
ritert rekkefølge av vannkraftprosjekter for 
senere konsesjonsbehandling. Videre skal  
planen kunne gi grunnlag for a ta stilling til 
hvilke vassdrag som kan disponeres til andre 
formål. Samlet Plan vil da kunne bidra til 
arbeidet med planlegging av bruken av 
vannressursene 1 de vassdrag hvor vannkrat- 
tinteressene ikke er dorninerende-. 

Hovedformålet med Samlet Plan er meget 
klart formulert i første setning. Planen er 
videre gitt et sideformål. noe vagt formulert i 
mandatets to siste setninger. 

Den upresise formulering av siderormålet 
legitimerer imidlertid ikke de vesentlige 
avvik i forhold til mandatets  intensjoner og 
innhold som kommer til uttrykk i den frem- 
lagte planen. Vi har i den forbindelse med 
forbauselse merket oss at den begrensning 
som uttrykkes 1 mandatets  siste setning er 
sett bort fra i Hovedrapportens tside 21 refe- 
rat av stortingsproposisjonens mandatfor- 
mulering. 

Etter var oppfatning avviker den fremlagte 
planen fra det  opprinnelige mandat på føl- 
gende hovedpunkter: 

- Mandatet anviser en prioritering av i·ann- 
kraftprosjekter - Samlet Plan opererer 
med vassdrag. 

- Mandatet forutsetter en qruppeuis pr ior i -  
tert rekkefølge - Samlet Plan har innført 
mer bindende kategorier 1 tillegg. 

- Mandatet åpner for en videre planlegging 
av vannressursbruken der vannkraftinte- 
ressene i kke  er dominerende - Samlet 
Plan innfører Kategori III. som i realiteten 
presenteres som en•· Verneplan IV-·. 

En har m.a.o. gått vesentlig lenger enn det  
som var Stortingets forutsetning. Samlet 
Plan er gitt en verneplanprofi l  som har  hatt 
konsekvenser f o r  savet planarbeidet som f o r  
sluttre sulta tet. 

Vi tillater oss i den ·forbindelse å stille 
spørsmålstegn ved den karakteristikk av ele 
egentlige verneplaner som er kommmet til 
uttrykk i Hovedrapporten rside 64. 4. 
avsnitt 1. Vi kan således ikke se at det opprin- 

nelige mandat  for Samlet Plan gir noe grunn- 
lag for en overprøving av Verneplan Ill 's  mål- 
setting. 

Som vi senere skal komme tilbake til er 
valg av og gruppering av brukerinteresser - 
kombinert med valg av metodikk for 
sammenveiing av disse - helt avgjørende for 
Samlet Plans endelige resultat og konklu- 
sjon. Det er tvilsomt om den opplisting av 
brukerinteresser som er foretatt i St.prp. nr. 
130, 1981-82. (side 2) gir grunnlag for det  valg 
og den gruppering av utredningstemaer som 
er foretatt av prosjektledelsen. Det beten- 
kelige i den gruppering som er valgt kommer 
vi tilbake til i forbindelse med omtalen av 
Kap. 4 og 5. 

Generelt set t  er for øvrig begrepene «utred- 
ningstema» og «brukerinteresse» uheldig 
blandet sammen i planen. Vi setter således et 
spørsmålstegn ved påstanden om at alle 
"brukerinteresser» har hat t  anledning til å 
klargjøre sine interesser i et større antall 
vassdrag samlet rside 51. Eksempelvis har 
jordbruk og skogbruk, som tradisjonelt opp- 
fattes som vesentlige brukerinteresser ved en 
kraftutbygging, neppe hat t  anledning til å 
komme med annet enn kommentarer basert 
på lokale prosjekter. 

Det er hevdet at de undersøkelser som dan- 
ner grunnlaget for Samlet Plan vilgr en effek- 
tiviseringsgevinst ved senere konsesjonsbe- 
handling (Side 5>. Når det gjelder de faglige 
forundersøkelser må dette i beste fall bare ha 
begrenset gyldighet. tidspresset for de 
enkelte faggrupper ta t t  i betraktning. Når 
det gjelder behandlingen i kommuner og fyl- 
keskommuner er det  fare for. igjen p.g.a. tids- 
presset. at en på politisk nivå har måttet  ta 
lite gjennomtenkte beslutninger. Dette vil 
utvilsomt kunne fo rs inke senere konsesjons- 
behandling. Det vises har bl.a. til gjentatte 
protester fra Landssamanslutninga for vass- 
kraftkommunar når det gjelder enkeltkom- 
munenes høringsfrister. samt til referater i en 
rekke lokalaviser. 

Når det gjelder planleggingstak på vann- 
kraftutbygging er vi prinsipielt imot at dette 
tallfestes rside 6>. Den teknologiske utvikling 
og samfunnsutviklingen generelt må få være 
avgjørende for hva som senere er fornuftig 
utbyggingspolitikk. Samlet Plan kan under 
ingen omstendighet sies å representere noe- 
godt grunnlag for en slik fastsettelse, ikke 
minst fordi planen helt mangler det energi- 
politiske aspekt som må være avgjørende i 
denne sammenheng. 

Hovedrapportens Kap .  2 ,Planens omfang, 
Kapitlet gir etter vår oppfatning en grei 

oversikt over fordelingen av utbygget. ver- 
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• net, konsesjonssøkt og fremtidig nyttbar 
vannkraft. Vi vil imidlertid ta et meget 
vesentlig forbehold: 

All erfaring viser at de tall en opererer 
med som nyttbar vannkraft må betraktes 
som bruttotall. Nettotall for nyttbar vann- 
kraft får en ikke før konkrete prosjekter er 
konsesjonsbehandlet. noe som erfarings- 
messig kan gi lavere produksjonstal l  
p.g.a. pålagte planjusteringer. minste- 
vannføringer m.v. 

Det er grunn til å peke på at denne usik- 
kerheten i vesentlig og ofte avgjørende grad 
hefter ved småkraftverk. Vi stiller oss derfor 
svært tvilende til holbarheten av den reser- 
ven på 2.1 TWh som er oppført rside l 7l. 

Vi antar  at Vernplan III vil bli gjenstand 
for mindre justeringer under den avsluttende 
behandling. foruten at Verneplan III og Sam- 
let Plan såvidt vi forstår vil bli set t  under et t  i 
en avsluttende politisk behandlingsfase. Her 
vil det være helt vesentlig at en ender opp 
med et sluttresultat som fullt ut tar hensyn 
til våre bemerkninger ovenfor. P.g.a. den 
usikkerhet som ligger i tallene for nyttbar 
vannkraft vil vi - av hensyn til kraftoppdek- 
ningen - anbefale at 

den såkalte Kategori I utvides med en 
vesentlig reserve. som hentes fra de øvrige 
kategorier. 

Dersom dette viser seg lite hensiktsmessig 
må f l e re  prosjekter trekkes helt ut og 
behandles uavhengig av Samlet Plan. 

Hovedrapportens Kap .  3 i Arbeuiets rap- 
porter ing og organisering 1 

På dette stadium finner vi grunn til å 
minne om den skepsis vi fra regulanthold 
meget tidlig ga uttrykk for når det  gjaldt 
Samlet Plans organiser ;r.6. Det vises her bl.a. 
til foreningens brev til Statsministeren av 12. 
juni 1981. basert på vedtak av generalforsam- 
lingen samme år. Vi finner nå grunn til å 
påpeke de svakheter planens sluttresultat 
må være beheftet med p.g.a. den meget 
snevre tidsramme dette store organisasjon- 
sapparat  har mat te t  arbeide under. 

Organisasjonssvikt, tidsnød har etter var 
mening spesielt gitt tvilsomme resultater pa 
følgende behandlingstrinn: 

- Befaringer. særlig hovedbefaringer. har 
ofte foregatt i et tempo som har gjort disse 
formålsløse. Det finnes tilfelle hvor regu- 
lanten er utelatt fra befaringer han helt 
klart burde deltatt i. 

- Arbeidet med vassdragsrapportene og i 
faggruppene har delvis måt te t  foregå 
parallelt. Den dialog mellom planlegger 
og konsekvensutreder, som er en forutset- 
ning for enhver normal planlegging, sav- 
nes derfor helt eller delvis. 

- Høringsrunden blant kommuner, som 
skulle danne grunnlaget for fylkeskommu- 
nens behandling, ble alt for kort. Bl.a. 
p.g.a. at deler av denne var lagt til som- 
merferien finnes det  flere eksempler på at 
en til formannskapets og kommunestyrets 
behandling hadde bare en drøy uke til dis- 
posisjon. 

Set t  på denne bakgrunn virker det  ikke 
overraskende når det  i hovedrapporten s tår  
(side 241: « Vurderingene av brukerinteres- 
sene og anta t te  konsekvenser av en eventuell 
utbygging slik det te  er beskrevet i vassdrags- 
rapportene må i store trekk sies å være i sam-  
svar med høringsinstansenes egne vurderin- 
ger. Det er således relativt få nye opplysnin- 
ger som er kommet frem gjennom høringen 

Vi stiller oss tvilende til at samsvaret mel- 
lom vassdragsrapportene og høringsinstan- 
senes vurderinger er så sammenfallende som 
det her hevdes. Skal en dømme ut fra regu- 
lantenes kommentarer til vassdragsrappor- 
tene er det tildels omfattende opplysninger 
som ikke er ta t t  hensyn til. Dette gjelder bl.a. 
rent faktiske opplysninger om prosjektenes 
omfang. Videre finnes det eksempler på at 
gunstige prosjektalternativer - med redu- 
serte miljøkonsekvenser - ikke er blitt vur- 
dert. Det samlede resultat av en slik saks- 
behandling er selvfølgelig at konklusjonene 
for det  enkelte prosjekts vedkommende 
adskiller seg enda mer fra en forsvarlig kon- 
sesjonsbehandling enn det som strengt ta t t  
var nødvendig i utgangspunktet. 

Hovedrapportens Kap .  4 (faglige hoved- 
t rekk !  og K a p .  5 rsammenveining mellom 
brukerinteresser og mellom prosjekter 1 

Vi har funnet det formålstjenlig å kom- 
mentere disse to kapitlene samlet. 

Konsekvensvurderingene i Samlet plan er 
helt vesentlige for planens konklusjoner. Vi 
har forståelse for at en i dette store arbeidet 
har valgt å legge opp til enkle konsekvensut- 
redningsprosedyrer. Forutsetningen for at 
dette skal  gi holdbare resultater er imidlertid 
at de tallmessige vurderinger en benytter er 
formålstjenlige. Videre må de skjønns- 
messige vurderinger som må komme inn i 
systemet pa et eller flere trinn foretas på rik- 
tig grunnlag. 
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Et vesentlig punkt i denne sammenheng er 
valg av· relevante brukerinteresser. 

Ifølge hovedrapporten rside 167) er valg av 
konsekvenstyper bestemt ved det  valg av 
berørte interesser som ble foretatt på et tid- 
lig stadium av arbeidet. Dette valget har 
igjen vært bestemt av -faghge tradisjoner og 
organisatoriske forhold» rside 1701. Det hele 
har i sin tur skapt  problemer for den endelige 
interessesammenveining. 

Uansett hvilke beveggrunner en ma ha 
hatt  for valg av og gruppering av brukerinte- 
resser kan vi sla fast. at de t  valg som er iore- 
tatt  virker som om det  har  hatt som fo rmå l  a 
oppnå en opt imal negativ uttel l ing ndr det 
gjelder kraftutbyggingens konsekvenser. Vi 
har særlig merket oss at brukerinteressene· 
temaene 

- naturvern. friluftsliv. vilt og fisk er sett  pa 
hver for seg 

- jordbruk og skogbruk er slatt sammen 
- flom og erosjonssikring er slatt sammen 

Interessertemaer som tradisjonelt i meget 
stor utstrekning har de samme bruks- og 
konsekvenskriterier i forhold til kraftutbyg- 
ging er altså oppdelt. Vi har. bl.a. ut fra eks- 
empler. grunn til å tro at det  bare i begrenset 
grad har lykkes å avgrense disse områdene i 
forhold til hverandre i konsekvensklassifise- 
ringene rside 32 og 331. 

I strid med all praksis i de.n normale beslut- 
ningsprosessen er jordbruk og skogbruk på 
den annen side slatt  sammen. Ut fra lang 
erfaring fra konsesjonssaker kan en si at 
dette er brukerinteresser som krever en selv- 
stendig vurdering. Positive og negative kon- 
sekvenser er ikke her alltid av samme størrel- 
sesorden. og konsekvensene for disse to 
næringene er ikke nødvendigvis innbyrdes 
avhengige av hverandre. 

Betegnende er det ogsa at et tema som 
flom. som p.g.a. reguleringers flomdempende 
virkninger i svært mange tilfelle kunne gitt 
meget positive konsekvenser. her er bundet 
sammen med det  negative begrep erosjon. 

Den klare skjevhet som her er introdusert i 
valg av brukerinteresse-temaer kan etter vår 
oppfatning ikke kompenseres ved de vekt- 
leggings- og sammenveiingskriterier som er 
lagt til grunn rAppendix 5.2. side 1861. Det 
hevdes (side 1671 at vektlegging av for- 
skjellige konsekvenstyper i forhold til hver- 
andre fremstar som et særlig kritisk trinn 
ved alle konsekvensvurderingsmetoder. Når 
dette er tilfelle burde en være spesielt var- 
som nar det gjelder valg av konsekvenstyper 
og gruppering av brukergrupper. idet feilvur- 
deringer her nødvendigvis ma gi en akku- 
mulering av feil i det  endelige resultat. 

For øvrig mener vi at verneinteressene har 
fått en for generell karakter  med for liten 
sammenheng med den konkrete utbyggings- 
plan. Den store vekt som er lagt på hensy- 
net til type- og referansevassdrag hører mer 
hjemme i verneplanssammenheng enn i 
Samlet Plan. En slik betraktningsmåte gjør 
jo bl.a. at konfliktområdene kan bli for vidt- 
favnende geografisk sett .  eksempelvis uten 
hensyn til at utbyggingen forutsettes utført 
nederst i et ellers urørt vassdrag. 

En vernebetraktning gjør dessuten at 
alternat ive utbyggingsplaner har liten inter- 
esse. Når hele vassdraget - ut fra et eller 
annet kriterium - ansees verneverdig, har 
det  ingen hensikt å presentere forskjelllige 
utbyggingsmuligheter i vedkommende vass: 
drag. Når det  gjelder konsekvensklassifise- 
ringen i Samlet Plan vil vi spesielt nevne et t  
punkt til. kompensasjonstiltak. Det synes 
som om kompensasjonstiltak er ta t t  svært 
tilfeldig hensyn til i Samlet Plan (side 40 og 
411. Således er det  svært vanskelig ut fra de 
tildels innbyrdes motstridende utsagn som 
er framført runderkaprttel 4.1.8) å danne seg 
et bilde av hvordan dette er ta t t  vare på i 
konsekvensklassifiseringen. Eksempelvis 
kan det nevnes at kompensasjoner på områ- 
detfzsk, i form av utsetting og fysiske biotop- 
tilpasninger rterskler o.a.i er helt avgjørende 
for en helhets konsekvensvurdering. Enda 
mer sentralt er kjennskapet til minste- 
vannføring. idet denne vil ha betydning for 
bl.a. fisk. jordbruk, skogbruk, vannforsyning, 
forurensning. naturvern, friluftsliv og kraft- 
verksøkonomi. 

Hovedrapportens kapittel 5 beskriver på 
en oversiktlig måte  de vanskeligheter som 
ligger innebygget i planens konsekvensvur- 
deringer. Vi finner det lite hensiktsmessig å 
ta for oss denne prosessen trinn for trinn. Vi 
har imidlertid merket oss at en på veien frem 
til det  som er benevnt .. rv Samlet konsek- 
vensvurdering- (side 39) har introdusert 
såkalt faglig skjønn i den hensikt å kom- 
pensere for noe av svakhetene ved de forut- 
gående konsekvensvurderinger. Her har vi 
stilt oss spørsmålet: 

I hvilken utsrekning kan faglig skjønn - 
utført sentralt og i tidsnød - rette opp de 
skjevheter vi har nevnt m.h.t. valg av kon- 
sekvenstyper. gruppering av disse, samt  
manglende hensyn til kompensasjonstil- 
tak og avtalemuligheter? 

Vi stiller oss tvilende til at dette har vært 
mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte. 

Vannkraftutbygging s tår  øyensynlig i en 
særstilling når det  gjelder regionaløkonomi. 
Et særtrekk er nemlig at det kreves at kom- 
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munenes nettogevmst (inntekter minus skat-  
teutjevningsmidler) skal øke - ellers regnes 
prosjektet som ikke ønskverdig. Denne 
sammenblanding av kommunal økonomi og 
regional økonomi. som også er en del av de 
regionaløkonomiske vurderinger i Samlet 
Plan. vii vi advare sterkt mot. 

For øvrig synes det  som om vurderinger av 
regionens samlede inntekter. s amt  prosjekte- 
nes sysselsettingseffekt både i utbyggings- 
og driftsfase er systematisk undervurdert i 
planen. Således har en på det  nærmeste sett  
bort fra den samlede økonomiske fordel av 
konsesjonsavgifter og billig konsesjonskraft. 
Denne kan være av samme størrelsesorden 
som den ordinære kraftverksbeskatning. 

Vannkraften er 1 Samlet plan vurdert ut fra 
en fo renk le t  økonomibet raktn ing t Underka- 
pittel 4.21. idet prosjektene er plassert i 
NVE's tradisjonelle kostnadsklassesystem. 
Her legges middelårets produksjon av fast- 
kraft og tilfeldig kraft samlet til grunn for 
beregningen. 

Dette sorteringssystemet bør en være 
svært forsiktig med å benytte annet enn ved 
grovsortering av prosjektskisser med enkle 
kostnadsoverslag. Som vi tidligere har 
påpekt består prosjektene i Samlet plan av 
prosjekter på høyst forskjellig planleggings- 
trinn. Det er derfor vesentlig a være klar 
over hvilken feil dette systemet introduserer. 
Det vesentligste er at ved denne økonomi- 
betraktningen skilles det  ikke nok mellom 
gode og dårlige reguleringsmuligheter. For- 
holdet vinter·sommerkraft og dermed det  
enkelte prosjekts markedstilpasning har 
m.a.o. ikke blitt tilfredsstillende avklart. 

Planens manglende evne til å ta tilstrekke- 
lig hensyn til kraftens kvalitet viser seg da 
også å ha spesielt store konsekvenser nar det  
gjelder den gruppevise prioritering. 

På bakgrunn av de usikkerheter som vi i 
det foregående har påvist både når det  gjel- 
der konsekvenser og økonomi mener vi det 
må ligge adskillig usikkerhet i analysemate- 
rialet f ø r  den gruppevise pr io r i te r ing  i Sam- 
let p lan fo re fas .  

Hovedrappor tens k a p .  6 t Forslag t i l  gruppe- 
vis p r io r i te r ing  1 

Generelt set t  oppfatter vi de strenge regler 
for prosjektplassering og prioritetsjustering i 
kapittel 6 som noe motstridende til den rela- 
tivt liberale vilje til planjusteringer som er an- 
tydet i kapittel 8. Det er ingen tvil om at tabell 
6.1. den landsomfattende økonomi- og konse- 
kvensoversikten. blir det dokument som pa 
høyeste pol i t iske hold blir det  mest benyt- 
tede - og sannsynlgvis mest omdiskuterte. 
Det er saledes særdeles viktig at muligheten 

for å justere og oppdatere prosjektene 
runderkapittel 8.3.2. side 324) vedlegges 
tabell 6.1 som en meget vesentlig premiss. 

I avveiningene mellom økonomi og andre 
brukerinteressertside 198, siste avsnitt. Side 
200. første avsnitt,  forekommer det  konklu- 
sjoner som er klart politiske og ikke faglig 
begrunnet. Det er etter vår mening en meget 
tvilsom konklusjon når det hevdes at f o r d i  
store prosjekter medfører store konsekven- 
ser så ska l  disse nedprior i teres i utbyggings- 
rekkefølgen. En har alltid tidligere ha t t  et 
mulig utbyggingsfilisofisk alternativ som 
heller ikke nå må forsvinne av syne. 
- full og relativt hardhendt utnyttelse av 

enkelte storprosjekter kan spare inngrep 
andre steder. 

Denne muligheten er nevnt andre steder i 
Hovedrapporten rside 181 ). men forsvinner 
ved den måten Samlet Plans gruppevise pri- 
oritering er foretatt på. 

Når det  gjelder høringsuttalelsenes påvirk- 
ningsmulighet m.h.t. justeringer (underkap. 
6.31 stiller vi oss tvilende til kravet om kom- 
munenes s tøt te  til prosjektene. For det første 
har enkelte kommuner fått meget liten 
mulighet til å sette seg inn i de aktuelle pro- 
sjektene p.g.a. tidligere omtalt tidsnød. For 
det  andre vil regionaløkonomiske beregnin- 
ger være svært lite holdbare ved en type pro- 
sjektskisser som her for en stor del har vært 
grunnlaget for kommunenes vurderinger. 

Konsekvensene av kategoriplasseringene 
runderkapittel 6.41 er omtalt andre steder. Vi 
finner imidlertid grunn til å understreke kon- 
sekvensen av at Kategori III er blitt gitt en 
vernestatus som ikke opprinnelig var forut- 
sat t .  P.g.a. den manglende verdisetning av 
vinterkraften har vesentlige prosjekter med 
stor betydning for kraftoppdekningen om 
vinteren og i tørr-år havnet nettopp i denne 
kategori. Resultat: 

Prosjekter med stor betydning for kraft- 
dekningen vernes. mens prosjekter - i det  
vesentlige små - med liten reell betydning 
foreslås frigitt til konsesjonsbehandling. 

Hovedrapportens kap .  8 !Gjennomfør ing og 
videreføring av Samlet P l a n t  

Den gruppevise prioritering og den tre- 
delte kategorisering av vassdragene i Samlet 
P l a n t  underkapittel 6.41 er basert på forutset- 
ninger som vi har pekt på svakhetene ved i 
det foregående. Etter vår mening s tår  en na 
med en Samlet Plan hvor verneinteressene er 
overvurdert og hvor den innbyrdes priorite- 
ring i stor utstrekning er tilfeldig. Helt avgjø- 
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rende for hvordan planen skal  virke for 
videre kraftutbyggig og energidekningen er 
derfor spørsmålet om hvor fast låst prosjek- 
tene er i sine respektive kategorier og grup- 
peringer. Vi ser da i øyeblikket bort fra de 
endringer i planen som sannsynligvis vil 
komme som resultat av Stort ingets behand- 
ling av planen. og vi forutsetter at de t  e t ter  
den politiske behandling vil foreligge et pro- 
duk t  med de s a m m e  kvaliteter som de t  
dokument  som nå er sendt  til høring. 

v idereforinqen cunderkapittel 8.3> blir her 
helt avgjørende. Her er vi opp ta t t  av to 
hovedspørsmål: 

- Hvordan og i hvilket omfang kan kraftut- 
byggerne fremme nye prosjekter? 

- Hvilket organ får ansvaret  for den videre 
rullerende planlegging? 

Slik vi ser  de t  kan ikke Samlet  Plan uten 
videre oppfattes som et signal om hvilke 
vassdrag oppmerksomheten skal  rettes mot i 
fremtiden rside 322. 2. avsrutti. I et hvert fall 
kan ikke de t te  signalet pa noen må te  oppfat- 
tes entydig. Det ma derfor snarest  mulig 
utarbeides retninqslinjer for hvordan et pro- 
sjekt - i en hvilken som helst kategori - kan 
fremlegges e t ter  eventuelle justeringer. Og 

- ini tia ti vet til en slik oppdatering eller 
justering ma ligge hos kraftutbyggerne 
selv. 

1Denne forutsetningen ma ikke blandes 
sammen med sporsmålet  om virkemidler for 
å få fremmet høyt prioriterte prosjekter). 

Vi ser det  som en selvsagt ting at slike opp- 
daterte prosjekter bør fremmes gjennom de 
samme instanser som en nå benytter ved 
ordinær konsesjonsbehandling, d.v.s. NVE- 
Vassdragsdirektoratet. 

Det er i denne forbindelse ingen grunn til å 
legge skjul på at vi ser med en viss uro på 
ansvarsfordelingen når  det  gjelder viderefø- 
ring og rullering av Samlet  Plan generelt. En 
fornyet kompetansestrid mellom Olje- og 
energidepartementet og Miljøverndeparte- 
mentet kan leses ut fra den ressurs- og miljø- 
politiske profil en øyensynlig ønsker å gi 
videreføringen. Et ter  var oppfatning ma det .  
når Samlet Plan foreligger som et grunnleg- 
gende dokument .  være naturlig at den koor- 
dinerende konsesjonsmyndighet NVE - 
Vassdragsdirektoratet overtar ansvaret for 
videreføring og bruk av det te  dokumentet .  
Denne organisatoriske forutsetningen er 
bl.a. nødvendig dersom planen ska l  kunne fa 
noen innflytelse pa konsesjonsbehandlin- 
gens effektivitet. 

Avsluttende kommentarer.  Konklusjon 
Som nevnt innledningsvis er regulantene 

positive til Samlet  Plan som ide, noe som 
bl.a. har medført en 100 % lojal oppslutning 
fra kraftselskapenes side under arbeidet.  
Arbeidsopplegget og gjennomføringen er vi, 
som redegjort for i denne uttalelsen. imidler- 
tid kritiske til. 

Vi har kunnet  konstatere at den diskonti- 
nuitet i norsk vannkraftutbygging som S a m -  
let Plan har forårsaket. har skap t  store pro- 
blemer for de miljøer som vanligvis er invol- 
vert i og er basert på en jevn utbyggingstakt.  
Foruten kraftselskapenes egen arbeidsstokk 
gjelder det te  konsulenter. entreprenører og 
leverandører av forskjellig kategori. Det er 
nødvendig at sluttbehandlingen av Samlet  
Plan blir utført så raskt  som mulig, slik at 
denne situasjon ikke forlenges unødig. Om 
utgangspunktet  for videre vannkraftutbyg- 
ging da blir Samlet  plan i sin nåværende 
skikkelse - eller om de t  er bedre å se delvis 
bort fra planen - vil det  være opp til Stort in-  
get å avgjøre. 

For  helhetens skyld vil vi gjenta forenin- 
gens konklusjon:- 

Samlet  Plan,  slik den foreligger fra 
Miljøverndepartementet, representerer et 
for svakt  grunnlag for de vidtrekkende for- 
valtningsmesstge og energipolitiske 
beslutninger som nå må tas. Planen må 
ikke bli bindende for omfanget og rekke- 
følgen av en videre kraftutbygging. 

Landssamanslutninga av vasskraftkommu- 
nar 1LVKl -l. desember 1984 
1. Et ter  LVK's vedtekter skal  organisasjo- 

nen ikke engasjere seg i spørsmal for eller 
mot  kraftutbygging. Organisasjonen vil 
derfor ikke ta stilling til de konkrete 
avgjørelser i Samlet  Plan. men behandle 
saken rent prinsipielt. 

2. Hittil har  spørsmålet om kraftutbygging 
vært overlatt til kraftutbyggernes initia- 
tiv. I forhold til det te  er en samlet.  nasjo- 
nal plan et fremskritt. 

Planen kan imidlertid bare fa troverdig- 
het. hvis den er resultatet av en troverdig 
saksbehandling. LVK har derfor gjentatte 
ganger pekt  pa at kommunene ma fa nød- 
vendig tid til saksbehandlingen. 
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3. En rekke av LVK's medlemskommuner ba 
om utsettelse. fordi Samlet  Plan kom til 
uttalelse midt  i sommerferien 1984. Disse 
henstillinger er ikke e t terkommet .  og 
mange kommuner  har  følt seg .. overkjørt ... 

Dette virker meningsløst. pa bakgrunn 
av at Miljøverndepartementet ikke selv 
greide a oppfylle sine egne tidsfrister. 

4. Saken om Samlet  Plan e r n a  kommet  inn 1 

sin siste fase. Hvis planen skal  fa den  til- 
tenkte autoritet .  bør den behandles i felle- 
skap  av Kommunal-  og Miljøvernkomi- 
teen s a m t  Energi- og Industrikomiteen. og 
kommuner.  fylker og fylkeskommuner bor 
fa tilstrekkelig tid til behandling. 

:\orske Turistforeningers Forbund I : \TFl  
i. desember 1984 

Var uttalelse er delt  1 en generell del  og en 
spesiell de l  som kommenterer priorrtermgs- 
rekkefølgen fylkesvis. 

NTF beklager at trykkingen av planen ble 
sa forsinket at vare medlemsforeninger først 
fikk hovedrapporten ca. 1. november og fyl- 
kesheftene 1 t iden fra 25. oktober - 20. novem- 
ber. Dette har  s k a p t  betydelige problemer for 
den organisasjonsmessige behandling av en . 
sa viktig sak.  NTF har  derfor ikke ha t t  mulig- 
het for a holde hormgsfnsten pa 15. novem- 
ber. 

Vi har imidlertid innhentet  uttalelser fra 25 
av vare medlemsforeninger. Disse uttalel- 
sene danner  en del  av grunnlaget for NTFs 
uttalelse. som ogsa har  vært behandlet I var 
naturvernkomite og vart landsstyre. 

Dell 
Generell vu rder ing  av Samlet P lan  

I. Sammendrag av NTF's  suuspunkter 
NTF er godt fornøyd med at man  har  fatt 

en Samlet  Plan for vassdrag. Dette er viktig 
for den videre behandling av vannkraftsaker. 
Planens vesentlige styrke er at prioriterings- 
rekkefølgen er basert pa i hovedsak qodt 
dokumenterte fag l i ge  ru rder inqer .  

Til tross f o r a t  turistforeningene vil bli ska-  
delidende ved gjennomføring av en rekke 
prosjekter I kategori  I og II. vil vi ga inn for at 
planen blir fulgt. Vi har  imidlertid pekt  pa 
enkelte faglige mangler som vi mener kan  gi 
grunnlag for enkelte justeringer i grupperin- 
gen. 

NTF vil s terkt  ga inn for at den  plan som 
blir vedtatt  ma bli bindende f o r  rekkefolgerz i 
konsesionsoenancuinoen. Vi vil understreke 
behovet for a vedta effektive virkemidler for 
at Samlet Plan ska l  fa den tilsiktete virk- 
ning. Det er ogsa viktig at inndelingen i de 
tre foreslatte kategorier blir opprettholdt.  

Videre må Samlet  Plan ajourføres etterhvert  
som de t  kommer nye utbyggingsplaner eller 
tilleggsal terna ti ver. 

2. Inn ledn ing  

Turistforeningene har  i mange år etterlyst 
en Samlet  Plan for vassdrag. Det har lenge 
vært behov for å få en helhetsvurdering av 
vare vannkraftressurser. 

Et ter  vår mening har den vanlige konse- 
sjonsbehandling fungert svært  dårlig når de t  
gjelder slike helhetsvurderinger. Konsesjons- 
behandlingen har også ha t t  store mangler 
nar de t  gjelder vurderinger av skadevirknin- 
ger for friluftslivet. Samlet  Plan er derfor et 
verdifullt og nødvendig supplement  til kon- 
sesjonsbehandlingen. 

Planen har  dessverre kommet så sent  at 
over 60 % av landets vannkraftressurser alle- 
rede er utbygd. Noen vassdrag er vernet og 
andre er holdt utenfor Samlet  Plan. Planen 
omfatter derfor mindre enn en fjerdepart av 
landets vannkraftpotensial. 

NTF er likevel godt fornøyd med at de t  
endelig er fremmet en Samlet  Plan for vass- 
drag. Vi gar nå mot avslutningen av vann- 
kraftepoken i Norge. Det er da særlig viktig 
at den gjenværende utbygging skjer e t ter  en 
plan hvor også hensynet til naturvern og fri- 
luftsliv blir tillagt vesentlig vekt. 

3. Generelt om Samlet Plan 
NTF er tilfreds med at Samlet  Plan presen- 

terer en prioriteringsrekkefølge på et rent 
faglig grunnlag. Vi mener det  er riktig at fag- 
folk pa ulike sektorer selv har  vurdert kon- 
fliktgraden for sine brukerinteresser. 

NTF har i sin vurdering av Samlet  Plan 
lagt vekt pa å vurdere det  faglige grunnlaget 
på de fagfelt hvor vi selv har  kompetanse.  
Dette er i første rekke friluftsliv og natur-  
vern. I tillegg vil vi gi vår tilslutning til de t  
metodiske arbeidet og måten de ulike inter- 
esser er blitt sammenveiet.  Det er også viktig 
at konfliktgraden må tillegges større vekt 
e t ter  hvert som urørt na tur  blir mer og mer 
sjeldent. 

I hovedsak vil vi gi vår tilslutning til det  
faglige arbeidet nar det  gjelder naturvern og 
friluftsliv. Selv om det  kan påpekes svakhe- 
ter i vurderingen av enkelte prosjekter. er 
helhetsinntrykket godt. Planens store styrke 
er at grupperingen av prosjektene har  skjedd 
pa et rent faglig grunnlag. 

Dersom de t  skal  foretas endringer i rekke- 
følgen. ma de t  skje pa et faglig grunnlag ved 
at nye opplysninger eller svakheter  i det  
faglige materialet kommer fram gjennom 
høringen. NTF vil utover dette.  advare mot a 
flytte vassdrag opp eller ned i prioriterings- 
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gruppene.  Samlet  Plan ma beholdes som en 
faglig dokumenter t  ., kørekkefølge ... 

Vi vil ogsa peke pa at vi oppfatter delingen 
i de tre foreslatte kategorier som en svær t  
viktig del av Samlet  Plan. Dette gjør planen 
oversiktlig og lettfattelig. samtidig som v1 
mener at Stort ingets  forutsetninger best blir 
oppfylt pa denne maten .  

Stort inget  har  bedt  om: 

a I En prioritert utbyggingsrekkefølge. 
b1 Et grunnlag for a ta stilling til hvilke vass- 

drag  som kan utnyttes  til andre formal. 

Pa de t te  grunnlag ni vi s tø t te  delingen av 
prosjektene i tre kategorier. Det er særlig 
viktig at de vassdrag som depar tementet  
mener  kan nyttes til andre formal enn krat- 
tu tbyggmg samles I en kategori slik det  er 
foreslatt. Delingen av de andre  prosjektene 1 

d e t  som er aktuel t  for utbyggmg før ar 2000 
og de t  som eventuelt  er aktuel t  for utbyggmg 
seinere virker ogsa naturlig. 

NTF vil ogsa gi sin tilslutning til at de t  
settes et tak for kraftutbygging I Norge. Vi 
mener at Samlet  Plan dokumenterer  at de t  
er faglig grunnlag for a si hva som er en skan-  
som kraftutbygging. 

4. Konsekvensene f o r  turtsjoreninqenes 
i i r ksomhc t  

Vannkraftutbygging I sin alminnelighet 
kan ha store skadevirkninger for turistfore- 
ningenes virksomhet. Aktuelle problemer er 
neddemming av turisthytter og stier. redu- 
ser t  naturopplevelse ved dammer .  tørrlagte 
elver. anleggsveier. kraftlinjer og ferdsel- 
sproblemer om vmteren pga. usikker is pa 
reguleringsmagasmer eller apne elver. I 
hovedtrekkene er disse problemene godt bes- 
krevet i vassdragsrapporter og hovedrap- 
port.  

Mange av prosjektene i Samlet  Plan har  
betydelig skadevirkninger for turistforenin- 
gene. Dette gjenspeiles bi.a. ved at de mest 
skadelige utbyggingsprosjektene er kommet 
i kategori  III. Dette gjelder f.eks. deler av 
Ovre Ot ta .  Tovdal .  Raundalen. Flam. 
Nausta. Gjengedal. Gaula .  Vefsna og Lorns- 
da l .  NTF gar  ut I fra at disse utbyggingene 
aldri kommer pa tale. 

NTF er fullt klar over at man. for a oppna 
vern av viktige vassdrag. ma ofre noe. I 
denne sammenheng vil vi peke pa at turistfo- 
reningene ogsa har  store interesser knyt te t  
til en rekke av de vassdragene som er kom- 
met i kategori I og II. I hovedsak er v1 likevel 
villige til a akseptere den prionteringsrekke- 
folge som er foreslatt. 

For enkelte prosjekter har vi imidlertid 
registrert vesentlige mangler i de t  faglige 

bakgrunnsmaterialet .  I disse tilfellene går vi 
inn for at prosjektene vurderes på nyt t  med 
tanke på endringer i prioritetsrekkefølgen. 

For  øvrig vil vi vise til del II hvor priorite- 
ringsrekkefølgeen blir vurdert fylkesvis. 

5. Fagl ig  vu rder ing  av Planen 
Til tross for at prosjektet er gjennomført 

under et visst tidspress. ser det  ut som om 
de t  faglige arbeidet er blitt meget bra. Vi tror 
at det te  skyldes et uts t rakt  samarbeid mel- 
lom fagfolk på vannkraftsiden og natur-  
vem-friluftslivsiden. Sannsynligvis har også  
hovedbefaringene virket positivt for et slikt 
samarbeid.  Videre har  de fleste fagfolkene i 
Samlet  Plan e t ter  hvert fått en meget god 
innsikt når  de t  gjelder vannkrafttekniske for- 
hold. Dette er sannsynligvis mye av årsaker .  
til at naturvem-friluftslivdelen er blitt gjen- 
nomført på en faglig set t  meget tilfredsstil- 
lende måte ,  til tross for at de detaljerte 
utbyggingsplanene ofte ble klare forholdsvis 
sent  i prosessen. 

Når de t  gjelder naturvern og friluftslivar- 
beidet, har  her Samlet  Plan bidratt  til en vik- 
tig faglig utvikling. På flere felter har Samlet  
Plan vært vesentlig bedre enn tidligere kon- 
sesjonsbehandling. Landskapsanalyser hår 
bare i liten grad vært benyttet  tidligere. og 
naturvern har  vært synonymt med naturvi- 
tenskaplige interesser. Vi håper at denne 
typen undersøkelser også vil få sin naturlige 
plass i den videre konsesjonsbehandling. 

NTF har en rekke ganger pekt på at konse- 
sjonsbehandlingen har  vært svært  mangel- 
full når det  gjelder konsekvenser for friluftsli- 
vet. Undersøkelser av skadevirkninger for fri- 
luftsliv har kun vært gjennomført i forbin- 
delse med enkelte store utbyggingssaker og 
da et ter  press fra vernesiden. Ved siden av 
de t  som er utført av undersøkelser i de mid- 
lertidig vernede vassdragene, er friluftslliv- 
delen i SamJet Plan den første grundige kart-  
legging av konsekvenser for friluftslivet. NTF 
ser det  som svært  viktig at trilurtsnv blir 
akseptert  som et fagfelt på linje med andre 
fag. Samlet  Plan arbeidet vil her være et vik- 
tig grunnlag for eventuell seinere konsesjons- 
behandling. 

Et problem i Samlet  Plan har vært 
sammenligningen av prosjekter på svært for-  
skjellige planleggingsstadium. Vi mener like- 
vel at det  metodiske opplegget med standart-  
serte rapporter pa alle nivaer har  redusert 
det te  problemet. 

Avveiningen av konsekvenser ved store og 
sma prosjekter har ogsa vært et problem. Et 
generelt trekk er at sma  utbygginger vanlig- 
vis har  liten konfliktgrad. Dette er utvilsomt 
riktig i de fleste tilfeller. Det kan  imidlertid 
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se ut som om metodikken ikke har  klart a 
fange opp  problemene med flere mindre 
utbygginger i s amme område. Eksempler på 
dette kan man  f.eks. finne i Møre og Roms- 
dal.  I Romsdalsområdet  er det  en rekke pro- 
sjekter som alle er kommet  i kategori I. Dette 
er sikkert riktig hvis prosjektene vurderes 
isolert. Det ville sannsynligvis ogsa vært  rik- 
tig hvis de hadde ligget spredt.  Når derimot 
alle prosjektene ligger i samme omrade er 
det apenbart  at skadevirkningene total t  blir 
mer enn summen  av enkeltprosjektene. 

6. Gjennomfor ing oo r idere jor ino a t ·  Samlet 
Plan 

NTF  vil understreke at Samlet  Plan ma bli 
bindende f o r  rckkejo lcen 1 k onsesionsbe- 
t iandl inqen, Dersom andre  forhold ska l  styre 
rekkefolgen. ni planen fa s terkt  begrenset 
verdi. Det er en kjent s a k  at mange 
utbyggere har  et onske om a kjore frarr. en 
konsesjonsbehandling selv orr. prosjektene 
er kommet i kategori  III. Det ma stas klart 
fast fra Stort inget  at slike konsesjonssøkna- 
der vil bli s toppet .  

Etter var mening er de t  ogsa svært  viktig 
at den foreslatte tredeling blir opprettholdt .  
Det er helt nødvendig a fa pekt  ut de vass- 
drag som har  en sa hoy konfliktgrad at de bor 
disponeres til andre  formal enn  kraftutbyg- 
ging. 

Ved nye utbyggmgsalternatrver ma ikke 
konsesjonsbehandlingen gjennomføres for 
prosjektet har  fatt en ny vurdering i Samlet  
Plan. Det er viktig at nye utbyggingsalterna- 
tiver og tilleggsalternativer far den samme 
grundige faglige vurdering som de ovrige 
alternativer i Samlet  Plan. Den videre konse- 
sjonsbehandling må vente til prosjektet er 
plassert i en ak tue l l  prioriteringsgruppe. 

Det er nødvendig med jevnlig oppfølging 
og ajourføring av Samlet  Plan. Dette er vik- 
tig for at den ska l  kunne styre utbyggings- 
rekkefølgen. For  a gjennomføre en Jevnlig 
ajourføring ma fagsystemet til Samlet  Plan 
opprettholdes. Dette gjelder sa vel sentral t  
som pa fylkesniva. Videre ma bade faggrup- 
per og en del prosjektansatte fagfolk behol- 
des. Størstedelen av Samlet  Plan-arbeidet 
har vært basert pa engasjementer.  Det er 
nødvendig med enkelte faste stillinger for a 
føre arbeidet videre. 

Ved utarbeidingen av Samlet  Plan har  fyl- 
kesmennenes rniljovernavdelinger s t a t t  sen- 
tralt nar det  gjelder naturvern- og friluftsliv- 
delen. I tillegg har  de t  vært et eget sekreta- 
nat  I avdeling for naturvern og friluftsliv 1 

:'-.lilJøverndepartementet. Et ter  var mening 
har dette fungert meget bra. Vi ni derfor 

anbefale at man  bruker s a m m e  modell tor 
videreføringen av Samlet  Plan.  

NTF va understreke at Miljøverndeparte- 
mentet  må få ansvaret  for viderføringen av 
Samlet  Plan.  Selv om Vassdragsdirektoratet 
også har fagfolk når det  gjelder vannressurs- 
forvaltning mangler de kompetanse på en 
rekke sentrale fagfelt. Det er også Miljøvern- 
depar tementet  som har det  overordnete 
ansvar for forvaltningen av Norges naturres-  
surser. 

7. Virkemid ler  

NTF vil peke på at effektive virkemidler er 
en absolutt  forutsetning for gjennomføring 
av planen. 

I prinsippet vil virkemidlene kunne deles i 
tiltak for a.fremme ønskede prosjekter og til- 
tak for å stanse uønskede prosjekter. 

I vassdragsreguleringsloven er det  nå t a t t  
inn lovhjemmel for å s tanse konsesjonsbe- 
handlingen av hensyn til Samlet  Plan.  Det er 
viktig at Miljøverndepartementet foreslår for 
Stortinget at denne paragrafen må brukes 
for a stanse konsesjonsbehandlingen av de 
prosjektene som er kommet i kategori II og 
III. Konsesjonsbehandlingen bør stanses ved 
at de t  hverken blir godkjent forhåndsmeldin- 
ger eller konsesjonssøknader for slike pro- 
sjekter. For  de konsesjonssøkte prosjektene i 
kategori II og III må planleggingen avsluttes 
hos så vel utbygger som i Vassdragsdirek- 
toratet.  

NTF vil ikke gå detaljert inn på hvilke vir- 
kemidler som bør brukes for å fremme 
behandlingen av prosjektene i kategori I. Vi 
vil imidlertid peke på at slike virkemidler er 
viktige for at ikke hensynet til kraftoppdek- 
kingen skal set te  Samlet  Plan ut av spill. 

Vi vil særlig nevne de prosjektene hvor eie- 
ren av fallrettighetene selv har  liten interesse 
av utbygging. I energilovutvalgets innstilling 
er det  nevnt noen virkemidler. men vi er redd 
for at de ikke er tilstrekkelige. 

En vesentlig hindring for gjennomføringen 
av Samlet  Plan ligger i elektrisitetslovgiv- 
ningen. I d a g  har  de enkelte elektrisitetsverk 
leveringsplikt i si t t  distrikt. En naturlig følge 
av Samlet  Plan er at leveringsplikten blir et 
statlig ansvar. NTF vil s terkt  gå inn for det te .  

Organiseringen av El-forsyningen repre- 
senterer også et problem for gjennomførin- 
gen av Samlet  Plan. På lengre sikt er de t  
nødvendig med vesentlige omorganiseringer 
pa det te  felt. Det ma være et mål  at også 
kraft-Norge samles til e t t  rike. 

NTF vil be om at de lovendringer som er 
nødvendig for gjennomføring av Samlet  Plan 
blir fremmet for Stortinget sa snar t  som 
mulig. 
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Pr ior i ter ingsrekkefølgen f o r  prosjektene 

Generelt  om utbyggingsrekkefolgen 
NTF vil i hovedtrekkene gi sin tilslutning 

til den foreslåtte prioriteringsrekkefølge. 
Et ter  var mening er de t  viktig at de t  ikke 
foretas store endringer i rekkefølgen. Eventu- 
elle justeringer eller forflytninger a\· prosjek- 
ter  ma kun skje på grunnlag av faglige vurde- 
ringer. Et ter  var mening bør prosjekter for- 
flyttes kun hvis de t  gjennom høringen kom- 
mer fram nye opplysninger eller avsløres 
svakheter  i a e t  faglige grunnlaget.  

NTF har  ga t t  gjennom alle prosjektene 
hvor turistforeningene har  interesser. Et 
hovedinntrykk er at de t  faglige grunnlags- 
materialet er godt.  Vurderingen av konflikt- 
grad for naturvern og friluftsliv ser ogsa ut til 
a være godt dokumenter t .  r enkelte tilfeller 
mener  vi likevel at de t  er svakheter  i de t  
faglige grunnlaget. 

r den fylkesvise gjennomgangen vil vi peke 
pa noen viktige prosjekter for turistforenin- 
gens virksomhet. For noen fa prosjekter hvor 
vi mener  at de t  kan pavises faglige svakheter  
har  vi forestatt endringer i prioritenngsrek- 
.kefølgen. 

Fuikesr is  i u r d e r i n q  a i ·  Sumle! Plan 

Østfold Vestfold 
Samlet  Plan-prosjektene I Ostfold og Vest- 

fold vil i liten grad ha betydnma for turistfo- 
reningene. NTF har  derfor ingen merknader 
til prioriteringsrekkefelgen I disse fylkene. 

Hedmark  
Hedmark er t viktig fylke særlig for Den 

Norske Turistforening 1DNT1. 
NTF er enig i at de mest  omfattende utbyg- 

gingsPlanene for Øvre Glomma.  Sølna. Imsa 
og Unsetaa Neka Speka er kommet i kate- 
gori III. Alle disse prosjektene vil i s tor  grad 
berøre interessene til DNT og delvis Trond- 
hjem Turistforening 1TT1. Vi vil irrudtertid 
peke pa at turistforeningene ogsa har  bety- 
delige interesser i prosjekter som er kommet 
i kategori  II. Rutenet te t  til DNT vil bli berort 
ved utbygging ogsa av B-alternativet I Sølna. 
Ved Børsjøen-regulermgen vil TT bli berørt. 

Til tross for at enkelte prosjekter vil være 
til skade  for turistforeningenes virksomhet. 
Kan NTF s tø t te  prioriteringsrekkefølgen for 
Samlet  Plan i Hedmark.  

Oppland 
Oppland er er svær t  vrkt ia fylke for turist· 

foreningenes virksomhet Samlet  Pian- 
prosjektene I tvlket berører DNT. Lilleham- 

mer Turistforening 1LT1 og Molde og Roms- 
dal  Turistforening 1MRT1. 

NTF finner de t  riktig at de mest skadelige 
alternativer i Øvre Ot ta .  Tromsa Moksa. 
Smådøla.  Asbjørnåi og Vangsa er kommet  i 
katgegori III. 

Vi vil imidlertid peke på at flere prosjekter 
i kategori I og II vil ha store skadevirkninger 
for turistforeningene. 

Øvre Ot ta  er fremmet i tilsammen 17 alter- 
nativer. NTF kan godta at B2 alternativet er 
kommet i kategori I. Derimot stiller vi et 
spørsmalstegn ved plasseringen av B2a og 
B2b i kategori  II. Pa grunnlag av konflikt- 
grad og økonomi skulle disse alternativene 
vært i gruppe 11. I planen er de likevel plas- 
sert  i gruppe 8. Dette er et brudd på den 
faglige systematikk som ellers karakteriserer 
planen. Vi kan ikke se at de t  er faglig grunn- 
lag for å flytte disse alternativene fra gruppe 
11 til 8. Vi vil spesielt peke pa at friluftsinte- 
ressene i omradet  er meget store. Ved utbyg- 
ging av B2b-alternativet vil Skridulaupbu bli 
neddemmet.  mens begge alternativene vil gi 
store skadevirkninger med tørrlegging av 
Tora og Føysa. 

Blant de øvrige prosjektene i kategori II vil 
Jora  være skadelig for DNT's interesser. 
Bøvri for MRT's og Tromsa Moksa for LT's 
interesser. 

r kategori I er de t  særlig utbyggingspla- 
nene for Vinstervassdraget som vil berøre 
DNT og Bøvri for MRT. 

Mect unntak  av B2a og B2b-alternativene 
for Øvre Ot ta  kan NTF likevel godta priorite- 
ringsrekkefølgen for Samlet  Plan i Oppland.  
V1 mener imidlertid at de t  ikke er faglig 
grunnlag for a plassere B2a og B2b- 
alternativene i kategori II. Vi vil derfor be om 
at de blir flyttet til kategori III. 

Buskerud 
Ozsa Buskerud er et viktig fylke for turist- 

foreningene. Det er særlig DNT og Drammen 
og Oppland Turisforening I DOTI som blir 
berørt av Samlet  Plan-prosjektene i fylket. 

NTF finner de t  riktig at Hemsil I 1Mørke- 
døla.  og Godfarfossen begge er plassert i 
kategori III. Det første prosjektet berører 
DNT's ruter i et omrade som fra før er hardt  
belastet med utbygginger. Utbygging av 
Godfarfossen vil berøre DOT ved en viktig 
innfal lsport til Hardangervidda. Vi vil ogsa 
tilføye at vi anser  Godfarfossen varig vernet 
som folge av stortingsvedtaket om vern av 
Veig og Dagali. Mørkedøla er midlertidig ver- 
net O!?' NTF rrar inn for varig vern i verneplan 
III. 

Ogsa 1 Buskerud er det  prosjektert i kate- 
gori I og I! som vil berøre turistrorerungenes 
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virksomhet. Uvdal I og II vil berøre DNT og 
DOT. mens Modum og Simoa vil berøre bare 
DOT. 

NTF kan  likevel godta prioriteringsrekke- 
følgen for Samle t  Plan i Buskerud. 

Telemark 
NTF er enig i at de mest omfattende pla- 

nene for utbygging av Sjovatn. Songavatn og 
Tinna er kommet  i kategori III. Hjartdal .  
som er kommet i kategori TI. vil imidlertid 
berore viktige omrader  for Notodden Turlag. 
Haukrei : kategori I berorer rutenet te t  til 
Arendal og Omland Tunstforenmg. Sjovatn 
er midlertidig vernet o NTF gar  inn ror vang  
vern i verneplan III. 

NTF kan likevel godta pnontenngsrekke-  
følgen for Samle t  Plan I Telemark. 

Aust-Agder 
NT i:- er enig I at Tovdalsvassdraget er kom- 

met 1 kategori III. Verneverdiene I ornradet 
er sa store at omradet  hor vernes e t ter  natur-  
vernloven. 

Prosjektene Edar,foss og Vu-rrngsaru er 
kommet I kategori II. Begge \·11 berøre 
viktige omrader  I Setesdalhe1ene for hen- 
holdsvis Arendal og Omland Turistforerung 
og Kristiansand og Omland Turrstforerung. 

NTF kan likevel godta den priorrterrngs- 
rekkefølgen som er foreslatt i Samlet  Plan for 
Aust-Agder. 

Vest-Agder 
NTF er enig i at Liliana er kommet I kate- 

gori III. Prosjektet berorer et omrade hvor 
Kristiansand og Omland Tunstforenmg har  
interesser. Flekkefjord Tunstforening blir 
berørt av Oftedal som er kommet i kategori I. 
Oftedal ligger i et ornrade som er hardt  belas- 
tet med andre reguleringer. 

NTF kan likevel godta prioriteringsrekke- 
følgen for Samlet  Plan I Vest-Agder. 

Rogaland 
Rogaland fylke er særlig viktig for Stavan-  

ger Turistforening I S T ,  
NTF er enig i at Bjerkreim. Frafjord. Espe- 

dalsana og Ardalselva er kommet i kategori 
III. Disse er alle omrader som er vikuze for 
ST. Bjerkreim er midlertidig vernet oe; NTF 
gar inn for varig vern I verneplan III. 

Det er ogsa fremmet alternativer for Fra- 
fjord og Espedalsana som er kommet i kate- 
gori II. Videre vil deler av Røldal Suldal  
utbyggingen berøre ST. Disse planene er del- 
vis kommet i kategori  I og II. 

NTF kan likevel godta pnoritenngsrekke- 
følgen for Samlet  Plan I Rogaland. 

Horda land  

Hordaland er et viktig fylke for Turistfore- 
ningenes virksomhet. Samlet  Plan- 
prosjektene i fylket vil berøre Bergen Turlag 
1BTl. Voss Utferdslag 1VU1. Haugesund 
Turistforening I H T ,  og DNT.  

NTF finner de t  riktig at Raundal .  Hat te-  
berg-Rosendat. Etneelva og Eitrheirn/Tok- 
heim er kommet i kategori III. Det te  er 
viktige områder  hvor turistforeningen har  
store interesser. Vossovassdraget er også 
midlertidig vernet og NTF går inn for at hele 
vassdraget ska l  få varig vern i verneplan III. 

Turistforeningene har  også betydelige 
interesser blant prosjektene i kategori II. 
Fjæra vil berøre viktige områder for HT. 
mens Tyssen vil berøre viktige områder  for 
VU. 

Prosjektet Øystese berører u tkanten  av 
Kvamskogen og en utbygging kan stenge 
ferdselen mellom Kvamskogen og viktig 
turområder mot  Voss. Rutenet te t  til BT vil 
bli kraftig berørt. spesielt med isproblemer i 
Myklavatn. Et ter  vår mening er skadevirk- 
ningene for friluftslivet undervurdert.  Kvam- 
skogen er de t  viktigste skiutfartsområdet for 
Bergens regionen. Konfliktgraden for frilufts- 
liv bør endres fra store skadevirkninger til 
svært  store skadevirkninger. Også for natur-  
vern synes skadevirkninger å være vurdert 
for lavt. NTF vil derfor ga inn for at prosjek- 
tet vurderes pa nytt  med tanke på ny plasse- 
ring i Samlet  Plan. .;,t __ 

Fosselv. som omfatter størstedelen av Øys- 
teseprosjektet, er midlertidig vernet mot  
kraftutbygging. NTF gar inn for at vassdra- 
get får varig vern I verneplan III. 

Med unntak  av prosjektet Øystese. kan 
NTF godta prioriteringsrekkefølgen for Sam-  
let Plan for Hordaland. På grunn av de store 
frilufts- og naturverninteressene bør prosjek- 
te t  Øystese vurderes pa nytt  med tanke på 
flytting til kategori III. 

Sogn og r jo rdane 

Ogsa Sogn og Fjordane er et viktig turistfo- 
reningsfylke. DNT har  interesser i en del 
områder. BT i Stølsheimen og i tillegg har 
fylket flere mindre turlag som også blir 
berørt av Samlet  Plan. 

NTF er enig i at Flam. Nausta. Gjengedal- 
selva. Sleipo og de mest omfattende alter- 
nativene for ØstebeOrtnevik  alle er kom- 
meti  kategori III. Disse prosjektene vil være 
svært  skadelig for turistforeningenes virk- 
somhet hvis de blir gjennomført. Flårnvass- 
draget er midlertidig vernet mot kraftutbyg- 
ging og NTF gar inn for at vassdraget får 
varig vern i verneplan III. 
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Tyin/Mannsbergvatn og Jølstra.Kiøsnes- 
fjorden er kommet  i kategori I. Begge pro- 
sjektene berører DNT. 

Hva Jøstra/Kjøsnesfiorden angår  vil vi 
likevel peke på at et mulig magasin i Troll- 
vatn mellom Jostedalsbreens sørligste utløp 
og Jostefonn vil ha meget skadelige virknin- 
ger for ferdselen i denne del av Breheimen. 
NTF vil komme tilbake til det te  i forbindelse 
med en eventuell  konsesjonssøknad. 

I kategori II er de t  to prosjekter som har  
betydning for DNT's interesser. Det er 
Tyin Toroholmen og Feigum. 

I denne forbindelse vil vi særlig papeke at 
kontliktgraden ved Feigevassdraget e t ter  
var mening er s terkt  undervurdert.  og at bru- 
kerinteressene knyt te t  til det te  prosjektet er 
sa sterke at de t  berettiger en flytting til kate- 
gori III. 

Når den samlede kontliktgrad for Feigeut- 
byggingen bare er verdsatt  til 5. er de t  var 
oppfatning at flere av brukerinteres- 
sene temaene i vassdragsrapporten er for 
lavt vurdert.  M.h. t. ku l tu rm inne  er f.eks. 
interessante ting som restene: e t ter  gull- og 
koppergruvene pa Gruvefjellet ikke med i 
registreringen. 

Området  som vil bli berørt. har  mange 
jaktbare viltbestander. Her flnnes f.eks. en 
liten. men gledelig voksende villreinstamme 
som vil fa sine viktigste trekkveger ødelagt 
ved den  planlagte utbygging. 

Også fiskeinteressene synes undervurdert.  
Flere av de vanna som er tenkt  regulerte. hai><_. 
en meget god bestand av fjellørret. 

N T F  vil særlig peke pa at skadevirknin- 
gene for fnluftslliv er vurdert for lavt. Omra-  
de t  har  høy opplevelsesverdi og I d a g  er hele 
halvøya vest for veien over Berdalsbandet 
urørt av tekniske inngrep. Omradet  brukes 
først og fremst av lokalbefolkningen. men de t  
finnes planer for et rutenet t  som kan knyttes 
sammen  med DNT's rutenett  i Vest- 
Jotunheimen.  Et ter  var mening ma kontlikt- 
graden for friluftsliv endres fra -3 til - 4 .  

Planene er langt mer omfattende enn forut- 
s a t t  i innstillingen fra Sperstad-utvalget om 
Verneplan III. Utbyggingene forutsetter til- 
ogmed en .. takrenne .. østover til Gravdalen 
og Slufsedalen inne i Landskapsvernornra- 
det  svært  nær  opp til nasjonalparkgrensa. 
Dette siste er helt uakseptabelt .  

NTF stiller ogsa et spørsrnal ved maten 
Feigum er vurdert pa. Sa vidt vi kan forsta er 
kontliktgraden for prosjektet vurdert uten 
takrenna til Gravdalen og Slufsedalen. For  
øvrig er alle planer i Vassdragsrapporten 
basert pa full utbygging og det  er ikke utre- 
de t  noe redusert alternativ. 

NTF mener at kontliktgraden ved en 

utbygging er så stor at prosjektet må flyttes 
til kategori III uanset t  om takrenna i land- 
skapsvernområdet er med eller ikke. 

Feigevassdraget er midlertidig vernet mot  
kraftutbygging og N T F  går inn for at vass- 
draget får varig vern i verneplan III. 

Med unntak  av Feigum, kan NTF godta 
prioriteringsrekkefølgen som er foreslått i 
Samlet  Plan for Sogn og Fjordane. Vi mener 
imidlertid at Feigum må flyttes til kategori 
III. 

Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal er et viktig fylke for 
turistforeningene. Det er særlig Alesund og 
Sunnmøre Turistforening IÅSTJ og Molde og 
Romsdal Turisforening 1MRTJ som blir 
berørt av Samlet  Plan. 

NTF er enig i at de mest omfattende alter- 
nativer i Rauma og Norddahlvassdraget 
s amt  Bygdeelv. Måna og Austfjord/Stigedal 
er kommet i kategori III. Dette er viktige 
vassdrag hvor ÅST og M R T  har store interes- 
ser. 

NTF vil imidlertid peke på at de t  også er 
store konflikter knyttet  til alternativ D i 
Rauma og til al ternativ B i Norddahlsvass- 
draget.  Begge prosjektene er kommet i kate-  
gori I og vil berøre en av rutene til ÅST. 
Herjevatn. som også er kommet i kategori  I 
vil være skadelig for MRT's interesser. 

Et spesielt problem synes å ha oppstå t t  i 
Romsdalsområdet hvor en rekke mindre pro- 
sjekter alle er kommet i kategori I. MRT blir 
s terkt  berørt av disse utbyggingene. Sum-  
men av skadevirkningene for alle blir særlig 
stor.  

MRT skriver i den  sammenheng: 

.. Når en ser på den aktuelle del av vårt 
område hvor prosjektene er lokalisert. i 
utstrekningen ca. 60 km nord-syd og 70 km 
øst-vest. så har  8 av 10 prosjekt kommet med 
i kat .  I. Videre gar det  frem at i området  mel- 
lom LitledaleruTorbudalen og Romsdalen. i 
utstrekning nord-syd ca. 70 km og ca. 30 km 
øst-vest. som er preget av de store utbyggin- 
ger. Aura og Rauma kraftverker, vil Isa, 
Glutra og Bøvrei være de siste uberørte .. dra-  
per .. i de t te  området  . . . . . .  

•· Når vi så legger til at i vårt nærområde. 
hvor vi har  våre fleste hytter og ruter. områ- 
det  mellom Isfjorden. Langfjorden og Eres- 
fjorden. i verste fall vil kunne påvirkes av 
hele tre forskjellige utbyggingsprosjekt. 
nemlig Statskraftverkenes 300 kw-1injeføring 
fra Aura til Giskemo. Forsvarsdepartemen- 
tets utredning om skytebane og øvingsfelt 
ved Skrokkenseter eller Slemmenmyrene og 
til sist Samla Plan-prosjektet Herjeelua. vil 
det te  fa katastrofale konsekvenser for de 
andre brukerinteressene i området".  

NTF vil peke pa. at skadevirkningene for 
summen av flere sma  prosjekter er for lavt 
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vurdert i de t te  området .  Et ter  var mening 
bør disse s m å  prosjektene vurderes pa nytt .  
De største skadevirkningene for friluftslivet 
er knyttet  til Herjevatn og de t  bør vurderes 
om ikke det te  prosjektet bør flyttes til kate- 
gori II eller III. 

NTF vil ogsa peke pa at hvis Bøvri. Isa. 
Glutra og Verma blir utbygd. da ma grensen 
være nådd for nye utbygginger i et omrade 
som allerede er hardt  belastet med kraftut- 
bygging. 

r o r  øvrig kan NTF godta den foreslatte pri- 
oriteringsrekkefølge for Møre og Romsdal .  

Sør-Trøndelag 
Sør-Trøndelag er et viktig fylke for Trond- 

hjem Turistforening 1TT1. 
NTF er enig i at Gaula  er kommet i kate- 

gori III s ammen  med de mest omfattende 
planer for Hiasjø. Gisna og Herrvolla. Alle 
prosjektene vil ha betydning for TT's virk- 
somhet. 

Andre alternativer for Hiasjø, Gisna og 
Henvolla er kommet  i kategori II. 

Langvella har  kommet i kategori I og vil i 
stor grad berore rute- og hyttenet tet  til TT i 
omradet mellom Oppdal  og Folldal. 

Det mest skadelige prosjektet for TT er 
likevel Lødølja som er kommet 1 kategori II. 

TT skriver bi.a. i sin uttalelse: 

.. vi har  i mr vurdering 1 S P .  del  I marker t  
meget s terkt  at det te  er et nokkelomrade for 
fotturer og skiturer i turistomradet Sviene. 
Ogsa andre interesser har  merket områdets 
oetyorung tor l'nluftslivet. Vi forstar ikke at 
vare interesser. og da andre lokale interesser 
som har ut ta l t  seg. ska l  tillegges sa liten vekt 
at konsekvensklassifrseringen blir endret  fra 
store necat i re  konsekvenser for friluftslivet 
til middels neqatu:e . Vi ber om at vurderin- 
gen av området  blir hevet til meget hoy cerdi  
og at konsekvensklassifiseringen av kraftut- 
bygging blir endret  til meget store neqatii:e 
konsekuense r ... 

NTF vil peke pa at fnluftsmteressene for 
dette vassdraget er vurdert for lavt. Vi vil 
derfor ga inn for at prosjektet flyttes til kate- 
gori III. 

Med unntak  av Lødølja. kan NTF godta 
prioriteringsrekkefølgen for Samlet  Plan i 
Sør-Trøndelag. 

Nord-Trondelag 

NTF er enig i at Sandøla Luru. Inna og 
Helga er kommet i kategori III. Vert utbyg- 
ging av disse prosjektene vil Nord-Trondelag 
Turistforening bli berort 

Foreningen blir ogsa berørt a\· enkelte 
sidevassdrag i Namsen. som er kommet i 
kategori I og II. 

NTF kan godta den prioriteringsrekkefølge 
som er foreslått i Samlet  Plan for Nord- 
Trøndelag. 

Nord land 
Nordland er et viktig fylke med mange 

turistforeninger. 
NTF er enig i at Lornsdal. Vefsna. Vasja. 

Møysalen og de mest omfattende prosjekter i 
Bal er kommet  i kategori III. Dette er viktige 
omrader for så vel Brønnøysund Tunstore- 
ning I BT1. Bodø og Omegn Turistforening 
1BOT1 og Narvik og Omegn Turistforening 
1NOT1 og Harstad Turlag tHTl. 

Det er likevel flere prosjekter i kategori I og 
II som berører turisforeningenes virksomhet. 

Sæterelva, Visten berører BT. Dette er et 
viktig friluftsområde som naturlig hører 
sammen med Lomsdalsvassdraget. Spersta-  
dutvalget har  foreslått vassdraget vernet i 
verneplan III. NTF s tøt ter  de t te  forslaget. 

Helgåga og Rana er begge kommet i kate- 
gori II. Begge prosjektene vil berøre områ- 

• dene til Rana  Turistforening I R T L  
Under forutsetning av at vesentlige deler 

av Saltfjell-Svartisen blir vernet mot kraftut- 
bygging kan NTF godta prioriteringsrekke- 
følgen for Samlet  Plan i Nordland. 

Troms 
Troms er et viktig turistforeningsfylke med 

Troms Turlag I T T l  som den største forening . 
En s tor  del  av Samlet  Plan-prosjektene vil ha 
konskvenser for turlagets virksomhet. 

NTF er enig i at Tømmerelva. Hanskeelv 
og Guolasjavrre er kommet i kategori III. 

Vi vil imidlertid peke på at det  både i kate- 
gori I og II er flere vassdrag som har  s tor  
betydning for Troms Turlag. 

Selfjord og Kvalvik er kommet i kategori 
II. TT har  planer om et rute- og hyttenet t  i 
Selfjordområdet. Ved Kvalvik blir et viktig 
friluftsområde med bl.a. en av rutene til Jieg- 
givarre berørt av en eventuell utbygging. 

Stordal  er viktig for TT pga. en planlagt 
turløype mellom Tromsø og Indre Troms. 
Prosjektene er kommet i kategori I. Også 
Storelva Gratangen-prosjektet vil være 
skadelig for planlagte turløyper og skiturer.  
Prosjektet er kommet i kategori I. 

Til tross for at flere prosjekter som er 
viktige for TT er kommet i kategori I og II. 
kan NTF godta den prioriteringsrekkefølgen 
som er foreslatt i Samlet  Plan for Troms. 

F innmark  
NTF er enig 1 at Mattiselvvassdraget er 

plassert i kategori III. For øvrig har  NTF 
ingen merknader til prioriteringsrekkefølgen 
i Finnmark. 
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Oppsummering 
NTF vil i hovedsak gi sin tilslutning til pri- 

oriteringsrekkefølgen i Samlet  Plan. Vi vil 
understreke at rekkefølgen er basert pa en 
faglig vurdering av konfliktgrad og øknomi. 
Dette er en s to r  s tyrke i Samlet  Plan. Endrin- 
ger i den foreslatte prioriteringsrekkefølge 
må bare gjennomføres der  hvor de t  kan  pa vi- 
ses faglige mangler i bakgrunnsmaterialet  
eller hvor de t  kommer fram nye opplysninger 
i høringsprossessen. Vi vil s te rk t  advare mot  
at prosjekter forflyttes pa grunnlag av rent 
politiske vurderinger. Det vil kunne sla beina 
under de t  faglige arbeidet og svekke planens 
troverdighet og styrke.  

NTF' vil peke pa at alternativene B2a og 
B2b s t a r  i kategori II gruppe 8. til tross for at 
de e t te r  metodikken i Samlet  Plan skulle 
vært  i gruppe 11. Et te r  var mening er de t  ikke 
grunnlag for denne forflytningen. Tvert  imot 
mener vi at de negative konsekvensene for 
naturvern og friluftsliv er enda større enn de t  
som kommer fram i planene. Vi mener derfor 
at disse alternativene ma være i kategori III. 

NTF vil ogsa peke pa prosjektene Øys- 
tese Myklevatn i Hordaland og Lodølja i Sør- 
Trondelag. I begge tilfellene er skadevirknin- 
gene for friluftslivet vurdert for lavt. Prosjek- 
tene ma derfor forflyttes lenger bak i prionte- 
ringsrekkefølgen. 

Feigum i Sogn og Fjordane er ogsa vurdert 
for lavt nar  de t  gjelder friluf'tstiv. I tillegg er 
de t  mangelfulle opplysninger for sa vel tisk. 
vilt og kulturminner.  Prosjektet bør derfor 
vurderes pa nytt med tanke pa overflytting 
til kategori III. 

NTF vil ogsa peke pa at skadevirkningene 
av flere sma  utbygginger i samme omrade 
kan være større enn summen av skadevirk- 
ningene for hvert av prosjektene. Dette har  
særlig gitt seg uheldig utslag 1 Romsdalsom- 
radet hvor en rekke prosjekter har  kommet 1 

kategori I. NTF vil anbefale at disse prosjek- 
tene vurderes pa nytt  og at f.eks. konflrktgra- 
den  blir hevet for Herjevatn. 

For  øvrig vil NTF s tø t te  den  foreslatte prro- 
ritenngsrekkefolge i Samlet  Plan. 
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MØte om Samlet Plan 
MiljØverndepartementet 19.11.84 
Innlegg av 
Erling Diesen; Buskerud energiverk 

Ideen med samlet plan er god. Vi skulle bare hatt den langt 
tidligere! 

Fortsatt mangler: 

En prioritering 
- som omfatter alle gjenværende vassdrag som ikke uttrykkelig er 

unntatt gjennom St.prp. nr 130 eller senere vedtak, og 
som vi kan være enige om at er basert på et forsvarlig fakta- 
grunnlag, og på en vurderingsmetodikk, som både tar inn positive 
og negative virkninger og som skjelner mellom tungtveiende og 
mindre tungtveiende vurderingsfaktorer. 

Ringvirkninger, flerbruksaspekter må også inn, likeså konsekvenser av 
tiltak en utbygger rimeligvis må forventes å bli plagt. 

Det som n¢dven<ligvis må gjØres til gjenstand for menneskelig skjØnn, 
må skjØnnes på i brede, tverrfaglige fora, ikke av enkeltpersoner 
eller. f3tllige ensidig sammensatte fora. 

Fortsatt mangler også sentrale virkemidler for å realisere SP på-tvers 
av eierinteresser til vassdragsrettigheter og på tvers av 
fylkesgrenser. 

Sentrale myndigheter har riktignok skaffet seg lovhjemmel for å 
utsette en sak i medhold av SP, men de har ikke tatt opp energi- 
lovutvalgets forslag om Økonomiske, juridiske og andre virkemidler for 
å framskynde saker (NOU 1983:18). Tvert imot har holdningen hittil 
vært at Staten ikke skal gå inn Økonomisk for å få fram prosjekter 
(Nyset-Steggje, Dokka-Etna). 

Uten slike virkemidler kan SP bare virke innenfor det enkelte selskaps 
interessesfære, i en viss grad innen det enkelte fylke (pga. fylkes- 
kommunens forkjØpsrett), men ikke i landet som helhet. Problemene 
mellom overskudds- og underskuddsfylker vil bare Øke så lenge slike 
virkemidler ikke er framskaffet og tatt i bruk. 

Av positive erfaringer hittil kan nevnes: 

- Fylkene er blitt "støvsugd" etter vannkraftprosjekter 
- Potensielle utbyggingsprosjekter er blitt identifisert og grovkart- 

lagt 
- Vi har fått fram synspunkter og holdninger fra lokalt hold og ulike 

faggrupper 
- Vi har også selv - som kraftselskap - måttet involvere oss, og 

derved fått bedre oversikt og vunnet kompetanse. 
,I 
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De negative erfaringene hittil er for en stor del et resultat av det 
tidspress SP-arbeidet har lidd under. Det er eksempler på at 
urealistiske prosjektutforminger er blitt lagt til grunn for 
konsekvensvurderingene. Det er ikke blitt tid til noen gjensidig 
tilpasning mellom prosjektutforming og konsekvenser. 

Framtidig bruk av SP-resultatene. 
En del gode utbyggingsideer er blitt unnfanget under SP-arbeidet. 

Vassdragsrapportene kan danne startpunkt for senere planlegging med 
tanke på konsesjonss¢knad. Men data må gjennomgås på nytt i en viss 
grad, og dataunderlaget må suppleres. 

I Buskerud er vi i gang med planlegging av en del SP-prosjekter, til 
dels har planleggingen gått hånd i hånd med SP-arbeidet. Det gjelder 
m.a.: Modum, Randselv, Kolsrud med sidevassdrag i Nes og Flå, 
Godfarfoss. 

SP-arbeidet b¢r videref¢res 

- på basis av innkomne uttalelser 
- der SP-sekretariatet selv ser mangler 
- ved modifisering av utbyggingsalternativer der milj¢- og andre 

konsekvenser synes spesielt negative 

Det er antagelig behov for en nokså kontinuerlig rullering. 

BE er for sin del, som foran nevnt, beredt til en videre planlegging 
av de prosjekter vi finner interessante og hvor vi har eller har 
muligheter for å erverve rettigheter. Dette gj¢r vi fjerne i samråd 
med SP-folkene. 

så til slutt en betraktning om SP's plass i helhetsbildet. 

Selv om det å sette opp og skaffe tilstrekkelige virkemidler til 
gjennomfØring av en SP i seg selv er en stor jobb, er det bare en del 
av den oppgave vi står overfor: På samfunns¢konomisk beste måte å 
skape og opprettholde en balanse mellom tilbud på og etterspørsel 
etter energi. 

Utbygging av vannkraft i medhold av en SP er i denne forbindelse bare 
ett virkemiddel, om enn et vesentlig. 

Andre tiltak på tilgangssiden er: 

- Opprusting av eldre kraftverk 
- Reduksjon av nettap 
- Optimalisering av driften av de kraftverk vi allerede har, bl.a. 

gjennom en omfattende strukturrasjonalisering og/eller produksjons- 
samarbeid, samt utnytting av eksport/import-mulighetene. 

- Bruk av andre energikilder, som s¢ppel m.v. 

·' 
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På forbrukssiden: 

- Prissetting og tariffering, F + U, rådgiving, finansiering, 
forskrifter m.v .. for å fremme en¢k 

- Utvikling av fleksibilitet, spesielt el-olje, bl.a. ved 
installasjon av elektrokjeler. 

Oppgaven er å velge blant tiltak av alle disse kategoriene etter 
samfunns¢konomisk stigende kostnad. 

I • 

·' 
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Innlegg Samlet plan seminar 19-20.11.1984 

Per E. Faugli: 

SAMLET PLAJ.'\J NATURVITENSKAPELIGE FORHOLD 

Kontaktutvalget var opprinnelig ikke tiltenkt noen funksjon 
i Samlet plan. Senere forespurte Miljøverndepartementet 
om ikke en av utvalgets sekretærer kunne delta i den råd- 
givende faggruppen innen naturvern/friluftsliv. Under 
det faglige opplegget har universitetene/utvalget bistått 
med opplysninger og deltatt i befaringer vesentlig innen 
geofag og botanikk i vel 100 prosjekter. 

Samlet plan nyttet en annen organisering og en annen 
fagvurderingsprosedyre enn,et som er vanlig i vassdrags- 
saker. Universitetene er denne gang ikke trukket direkte 
med, hvilket må medføre at naturvitenskapelige forhold er 
tillagt liten vekt i Samlet plan. 

De naturvitenskapelige interesser i vassdragssaker blir 
ivaretatt av Kontaktutvalget. Utvalget har en rådgivende 
funksjon overfor forvaltningsmyndighetene. Hovedoppgaven 
består i å sikre at det blir fremskaffet nødvendige opplys- 
ninger om naturforholdene for å vurdere: 

- hvilke naturverdier som blir påvirket av de 
planlagte inngrep 

- hvilke endringr som vil bli påført natursystemene 
-- hvilke a L ::t'l."nativer, ·pl . r1.J1011(!J .  i l H _ j · 2 l :  o,;; L i l  t,:,k SOf."1 

ka'h redusere ulempene/skadene 

Med dette som bakgrunn skal utvalget: 

- vurdere konsekvensene for de naturvitenskapelige 
interesser 

- gi tilråding 

Generelt 

Miljøverndeparteentet har hatt ansvaret for utredningen om 
"Samlet plan for vassdrag" som nå foreligger. I St. prp. 
nr. 130 1981-82 gikk Regjeringen inn for at hovedmålet med 
Samlet plan skulle være en gruppevis prioritert rekke- 
følge av vannkraftprosjekter for senere konsesjonsbehand- 
ling. Videre skulle planen gi grunnlag for å t a  stilling 
til hvilke vassdrag som kan disponeres til andre formål. 
Til hvert prosjekt er utarbeidet en "vassdragsrapport", 
som er selve fundamentet for det videre arbeidet. 

Gjennom den fremlaget utredningen har en for første gang 
fått en landsomfattende oversikt over landets gjenværende 
kraftpotensiale og en grovsortert oversikt over de konse- 
kvenser en eventuell utbygging vil få for andre bruker- 
interesser. 



Miljøverndepartementet har her latt gjennomføre et epoke- 
gjørende arbeid som vil få konsekvenser for arbeidet innen 
vassdragssektoren i fremtiden. For disponeringen av våre 
vannressurser må Samlet plan betraktes som et gigantisk 
forprosjekt. Først nå er runnlaget fremskaffet for en 
faglig videreføring før de endelige disponeringene skal 
fattes av de bestemmende myndigheter i det enkelte vassdrag. 

Det er av stor nytte at en gjennom Samlet plan i 1984 
har klart å få frem en nasjonal plan som grunnlag for 
bruk av våre vassdrag. Tiden som har vært til rådighet 
har vært knapp, og bevilgningene små sett i relasjon til at 
vannressursene utgjør i dag et helt sentralt ressursgrunn- 
lag for en rekke brukerinteresser. Trass i dette har det 
vært mulig å fremlegge en nasjonalplan hvor i alt 16 
bruker/utredningstemaer er involvert. 

Sist har prosjektadministrasjonen gitt en prioritering 
av alle alternativene i 16 grupper. Forenklet er de inn- 
delt i tre kategorier. En har merket seg at det heter om 
vassdrag i kategori III at de bør innenfor den planleggings- 
horisont som i dag er aktuell, ikke nyttes til kraftpoten- 
sial. 

Arbeidet på de ulike fagfelt har dels foregått sentralt, 
dels på fylkesnivå hvor fylkeskommunen, fylkesmannens 
miljøvernavdeling og andre etater har vært trukket inn. 
Datainnsalinq oa -bearbeidinen har oqs foreqAtt dels 
sentralt dels på fylkes- og kommunenivå avhengig av hvordan 
fagkompetansen. her er fordelt i fagmiljøer og forvaltning. 

I Samlet plan har dessverre naturvitenskapelige interesser 
ikke blitt definert som egen interesse, men inngår til en 
viss grad i generell naturvern. Dette er altså ikke i 
tråd med de opplegg som nyttes forøvrig i vassdragssaker. 

Natur.vitenskapelige forhold 

Utredningsarbeidet innenfor denne sektor er av relativt 
beskjedent omfang med enkle befaringer innen deler av geo- 
fag, botanikk og ornitologi. Det er ikke utført befaringer 
innenfor et så sentralt fagområde som generell ferskvanns- 
biologi. De naturvitenskapelige interesser har klart 
spilt en beskjeden rolle innen Samlet plan. 

Effektivisering av konsesjonsbehandlingen 

I utredningens kap. 1.2.3 heter det: 

"Det er grunn til å anta at de undersøkelser 
som danner grunnlag for Samlet Plan vil redu- 
sere arbeidet med forundersøkelser ved en even- 
tuell senere konsesjonsbehandlingen. Dette gir 
foruten effektiviseringsgevinst også direkte 
besparelser under planleggingen." 
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Som det fremgår av det ovenstående, gjelder ikke dette 
for de naturvitenskapelige fag. Vassdragsrapportene vil 
bidra med opplysninger av beskrivende art og vil således 
gi et bedre grunniag til å vurdere omfanget av de konse- 
sjonsavgjørende undersøkelser som må gjennomføres. Det 
naturvitenskapelige innspill i fagrapporter og vassdrags- 
rapport er for mangelfulle til at de kan ha noen nytte 
som datagrunnlag for de påfølgende vurderinger. 

Det er viktig å presisere at Samlet plan har klare be- 
grensninger mht. å vurdere hvilke naturvitenskapelige 
interesser som vil bli berørt i de enkelte prosjekter. 
Det må da antas at disse interesser vil bli gitt en for- 
svarlig faglig behandling under en senere konsesjonsbe- 
handling. 

Imidlertid ligger en betydelig effektiviseringsgevinst 
i at en nå har fått frem en utbyggingsrekkefØlge der 
konsesjonsbehandlingen kan gjennomføres for prosjekter 
med a n t t  færrest konsekvenser generelt sett. 

Verneplan III for vassdrag - Samlet plan 

I Samlet plan inngår de vassdrag som var under behandling 
i Verneplan III, hvor Sperstadutvalget ikke enstemmig 
foreslo varig vern og de vassdrag som ble foreslått kunne 
konsesjonsbehandles. 

Videre er det lagt opp til en samtidig behandli?g i Stor- 
tinget for Verneplanen og Samlet plan. Det er et faktum 
at det er gjennom verneplansvedtakene at de faglige verdier 
er blitt ivaretatt når nedbørfelt vurderes under ett. 
Det er derfor bekymringsfullt at det er kobling for 
den videre saksbehandling. Verneplanen burde kunne 
behandles som en plan. 

Type- og referansevassdrag 

Vassdrag med typeverdi og vassdrag med referanseverdi er 
av spesiell interesse for den naturvitenskapelige sektor. 
Det er i dag få vassdrag som har kvaliteter i denne 
retning, slik at disse må disponeres ut fra et nødvendig 
og tilstrekkelig grunnalgsmateriale. 

For Kontaktutvalget er det viktig at dette forhold tas opp 
under konsesjonsbehandlingen. Den største konsekvens av 
inngrepene er ofte at en mister det siste vassdrag som 
kan ivareta disse verdier for det aktuelle området. 

Det er derfor gledelig at en innen Samlet plan nettopp 
har lagt vekt å disse forhold som det viktigste kriterium 
for konsekvensvurderingen innen generell naturvern. 
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Det er et faktum at Verneplanens målsetting ikke er oppfylt, 
slik at skal den oppfylles må vassdrag tilføres også 
gjennom konsesjonsvedtak. Dette er da også erkjent av 
Stortinget gjennom behandlingene av verneplanene. 

Om vurderingsarbeidet 

For naturvern har en i vurderingene behandlet vassdragene 
ut fra områdeverdi og ved en konsekvensvurdering. Denne 
vil da ta utgangspunkt i foretatte områdeverdivurderinger. 
Da vil en få frem hvilke interesser som blir påvirket 
og i hvilket omfang påvirkningene har. 

Denne måten å vurdere på ligger nært opptil den som 
nyttes ved den naturvitenskapelige behandling utvalget 
forestår i konsesjonsbehandlingen. Det er også nær 
samsvar ·mellom de kriterier som er benyttet. 

Generelt presiseres at under konsesjonsbehandlingen, og 
da også i Samlet plan, må vassdragets eventuelle verne- 
verdier frem hvis verneplanens målsetting ikke er opp- 
fylt for den aktuelle region. Dette er etter mitt skjønn 
i tråd med Industrikomiteens syn, jf Innst. S. nr. 10 
1980-81. 

Da Samlet plan skal klassifisee vassdragene etter vurdering 
av brukerinteressene, vil nettopp for verneinteressene for- 
holdet til Verneplanens målsetting, som nevnt, bli 
avgjørende for disse interessers vurdering. 

ViderfØring v Samlet plan 

Vel 100 prosjekter hovedsaklig småkraftverk er ennå ikke 
vurdert. Videre vil antagelig de vassdrag Stortinget ikke 
verner på Verneplan III, bli overført til Samlet plan for 
behandling. Det må også forventes at det vil bli fremmet 
en rekke nye alternativer i vassdrag som allerede er behandlet. 
Detter tilsier at det er behov for på en eller annen måte 
viderføring av Samlet plan. 

Det bør påpekes at hvis en i fremtiden vil at Samlet plan 
skal få større faglig tyngde og betydning for kommende 
konsesjonsbehandling, er det behov for feltdata før endelige 
vurderinger foretas. Videre vil vedtak i Verneplan III 
kunne medføre at det er behov for endringer av den foretatte 
type- og referansevassdragvurderingen. 

Det er lagt opp til en rullering av prosjektet. Dette 
støttes, men det videre arbeid bør få et sterkere 
innslag av naturvitenskapelige data og vurderinger, ikke 
minst av tverrfaglig karakter. Slike vurderinger har det 
ikke vært grunnlag for å utføre hittil. Først da 
får man en behandling som kan være effektiviserende 
for den kommende konsesjonsbehandling 
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Tom Egerhei 

Fylkesmannen i Vest-Agder 1 6 . 1 1 . 1 9 8 4  

ARBEIDET MED SAMLET PLAN PA FYLKESNIVÅ. 

FRAMTIDSUTSIKTER. 

ERFARINGER OG 

1. INNLEDNING 

Jeg vil i det følgende trekke opp en del erfaringer fra 

arbeidet med Samlet Plan (heretter SP) slik det har fortonet 

seg i Agder-fylkene. Til slutt vil jeg forsøke å se litt 

framover med bakgrunn i det erfaringsmaterialet SP-arbeidet 

har gitt oss. 

2. ORGANISERING AV ARBEIDET PA FYLKESNIVÅ 

2.1 Kontaktgruppen 

Kontaktgruppen ble opprettet ved igangsettingen av arbeidet 

i fylket. Gruppen var tiltenkt en rådgivende funksjon. Den 

skulle sørge for nødvendig informasjonsutveksling og 

samarbeid mellom aktuelle etater på fylkesnivå, samt se til 

at prosjektets framdrift var i samsvar med prosjektledelsens 

forusetninger. 

Har så kontaktgruppens tiltenkte funksjon svart til forvent- 

ningene? Svaret blir dessverre nei. Det har vært SP- 

medarbeideren som har dekket de nevnte oppgavene, samt hatt 
merarbeidet med å holde gruppen informert om prosjektets 
framdrift. 

Kontaktgruppen har imidlertid etter min mening hatt en svært 
positiv virkning på arbeidet med prosjektet, ved at de ulike 

etater på et tidlig tidspunkt ble orientert om de ulike 

prosjektene. Deltakelse i gruppen har dessuten gitt de 



aktuelle etater et ansvar for at arbeidet ble gitt den 

nødvendige prioritet. Dette har uten tvil vært til 

uvurderlig hjelp for å kunne gjennomføre arbeidet etter de 

stramme tidsfrister. Jeg vil også trekke fram de positive 
erfaringer jeg har fra gruppens behandling av utkastene til 

vassdragsrapporter. Denne gjennomgangen var en verdifull 

faglig sjekk som resulterte i flere konkrete endringer. 

særlig deltakelsen fra utbyggersiden var viktig i denne 

sammenheng. 

Når en skal forsøke å trekke opp erfaringer fra arbeidet i 
kontaktgruppen, er det viktig å presisere at gruppens 

funksjonsdyktighet har vært avhengig av i hvor stor grad 

SP-medarbeideren har ønsket å benytte gruppen. 

2.2 Forholdet til fylkeskommunen og statsetater på 
fylkesnivå 

Som nevnt foran har kontaktgruppens kanskje viktigste 
funksjon vært å gi SP-medarbeideren den nødvendige adgang 

til de øvrige fylkeskommunale og statlige etater. 

Kontakten til fylkeskommunen har for min del gått gjennom 

fylkesplansekretariatet. Det var forutsetningen at SP- 
arbeidet skulle gi verdifull informasjon til fylkesplan- 

arbeidet. Arbeidet med fylkesplanene for perioden 1984-87 

ble imidlertid sluttført på et tidspunkt (høsten 1983) da 

det var meget begrenset verdi i det materiale som var 
framskaffet gjennom SP. 

Fylkeskommunens fylkesplansekretariat har imidlertid vært 

til stor hjelp for SP-arbeidet. Sekretariatet har vært en 

viktig databank for innhenting av opplysninger om ulike 
forhold i de aktuelle kommunene. 

Jeg anser det som svært viktig at fylkeskommunen trekkes 
aktivt inn ved videreføringen av SP-arbeidet. Det er natur- 

lig at dette skjer gjennom fylkesplanarbeidet. SP-arbeidet 

har utvilsomt gitt et viktig bidrag for fylkeskommunens 

videre arbeid med vannressursene og vil være viktig for 
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energiressursforvaltningen i fylket. Det vil stå sentralt i 

videreføringen av SP å bistå fylkeskommunen ved behandlingen 
av disse ressursene i fylkesplansammenheng. Dette vil 
samtidig gjennom behandling i fylkesutvalg og fylkesting, gi 
den nødvendige politiske vurdering av oppgavene. 

De statsetatene på fylkesnivå som har vært trukket inn i 
arbeidet med SP, er fylkesmannens miljøvernavdeling og 

fylkeslandbrukskontoret. 

En vesentlig erfaring fra samarbeidet med disse etatene, er 
at det har vært vanskelig å overbevise om at SP-arbeidet må 
gis hØY prioritet. Dette skyldes selvsagt at oppgavene 
knyttet til SP ble presset inn i etater som fra fØr var 
hardt belasta med oppgaver. I denne sammenheng har også 
kontakt gruppa vært en nyttig katalysator, og vært 
behjelpelig med å gi arbeidet den nødvendige prioritet i de 

ulike etater. 

Det er imidlertid helt klart at det hadde ikke vært mulig å 
gjennomføre de miljøvernfaglige vurderingene uten de midler 
som ble stilt til disposisjon for engasjement av faglig 
bistand. 

Min erfaring er at Fylkeslandbrukskontorene i større grad 
enn miljøvernavdelingene har gitt SP-arbeidet prioritet. 

Dette kan ha flere årsaker, men den viktigste er antakelig 
at en har kunnet nytte landbruksetatene på kommunenivå. I 
denne sammenheng har det dessuten vært til stor hjelp at 
Landbruksdepartementet sentralt har vært delaktig i arbeidet 
og holdt kontakt med sine etater på fylkes- og kommunenivå. 

2.3 Forholdet til kommuner og interesseorganisasjoner 

Det ble på et tidlig tidspunkt sendt ut informasjonsbrev til 
de aktuelle kommunene. Med bakgrunn i dette informasjons- 
brevet ble det holdt egne informasjonsmøter i samtlige 
kommuner. I hovedsak ble fØlgende innkalt til disse møtene: 
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- Ordfører og formannskapsmedlemmer 

- Rådmann 

- Formannen i viltnemnda 

- Formannen i innlandsfiskenemnda 

- Formannen i friluftsnemnda 

- Formannen i generalplanutvalget 

(ofte lagt til formannskapet) 

- Formenn i lokale bonde- og skogeierlag, 

grunneierlag o.l. 

- Herredsagronomen 

- Herredsskogmesteren 

- Kommuneingeniøren 

Kommunene ble etter møtene bedt om å peke ut en kontakt- 

person som har fungert som bindeledd mellom SP-medarbeideren 

og kommunen. 

Kommunene har senere fått tilsendt utbyggingsplanene til 

orientering etter hvert som de har blitt utarbeidet. 

Erfaringene viser klart viktigheten av at kommunene· blir 

trukket inn i arbeidet så tidlig som mulig. Dette har gitt 

en positiv virkning gjennom hele planperioden og også gjort 

det mulig å få gjennomført høringen på et svært ugunstig 

tidspunkt og med korte frister. Kommunene kunne antakelig 

også vært nyttet i større grad i det faglige arbeidet. En 

kan f.eks. tenke seg at det i den enkelte kommune utpekes en 

tverrfaglig gruppe (jfr. kontaktgruppen i fylket) som får i 

oppgave å framskaffe nødvendig informasjon om prosjekt- 

områdene, samt får anledning til å kommentere fagrapporter 

og utkast til vassdragsrapporter. 

Kommunene ble i desember 1983 gitt en fylkesvis orientering 

om den forestående høringsrunden. Det viste seg imidlertid 

nødvendig med nye informasjonsmøter i 

kommuner etter at vassdragsrapportene 

uttalelse. 

omtrent samtlige 

var sendt til 

Jeg vil ikke vie selve høringsrunden stor oppmerksomhet, men 
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understreke at forholdet til kommunene ble sa,tt på en hard 

prøve gjennom det tidspunkt (sommerferien) og de frister som 

ble valgt for høringsrunden. For øvrig synes kommunene 

gjennomgående å ha positive erfaringer med den systematiske 

hØringsform (skjemaer) som ble valgt for SP. 

Interesseorganisasjonene valgte jeg i utgangspunktet å dele 

i to grupper: 

- Grunneierorganisasjoner 

- Idelle organisasjoner 

Grunneierorganisasjonene omfatter bondelag, 

bonde- og småbrukerlag og grunneierlag. 

skogeierlag, 

Disse ble orientert sammen med de kommunale organer og 

deretter i stor grad i egne medlemsmøter. Det har uten tvil 

vært viktig å l a  denne informasjonen gå direkte til de 

aktuelle lokallagene 

tilfeller tok jeg også 

grunneierlag knyttet 

bl.a. i oppgave på 

og ikke gjennom fylkeslagene. I flere 

initiativ til å få opprettet egne 

til det enkelte prosjekt. Disse fikk 

et , tidlig t;idspunkt å påpeke evt. 

konsekvenser eller behov for undersøkelser. 

Jeg har ofret langt mindre tid på kontakten med de ideelle 

organisasjonene (Naturvernforeninger, jeger- og fiske- 

foreninger m.fl.). Disse fikk tilsendt informasjonsbrev om 

prosjektet og de ulike utbyggingsplanene (kap. 3) samtidig 

som de ble bedt om å anmelde evt. interesser knyttet til 

prosjektene. Disse organisasjonene har i liten grad vært 

interessert i å arrangere egne informasjonsmøter. Dette har 

også medført at de returnerte hØringsskjemaene har hatt 

svært begrenset verdi. 

Erfaringene fra kontakten med kommuner og interesseorga- 

nisasjoner har vist verdien av å komme ut med informasjon på 

et tidligst mulig tidspunkt i planprosessen. Dette har skapt 

en positiv innstilling til arbeidet. 
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2.4 Forholdet til prosjektledelsen 

Prosjektet har hele tiden lidd under de stramme tidsrammene 

for arbeidet. Dette har også gått ut over kontakten til 

fylkesmedarbeiderne. Vi som har arbeidet i fylkene sitter 

vel også igjen med den fØlelsen at etter hvert som det viste 

seg å bli vanskeligere å holde tidsrammene sentralt, ble 

stadig nye oppgaver delegert fylkene uten at det på forhånd 

var gitt tilstrekkelig informasjon om dette. SP-info nr. 9 

representerte vel et klimaks her. Prosjektadministrasjonen 

skal ellers ha ros for systemet med SP-info's som gjorde det 

mulig å holde en viss orden på den stadige strøm av 

informasjon om nye oppgaver til fylkene. Jeg vil imidlertid 

framholde at det har vært et problem med stadige endringer i 

rutiner. 

Faggruppene har vært mindre flinke til å holde oss 

underrettet om arbeidets gang. SP-medarb. burde f.eks. fått 

tilsendt referat fra møtene i faggruppene. SP-medarb. burde 

også vært holdt underrettet om når de sentrale faggruppene 

har hatt befariger i deres fylke. 

3. FAGLIG DOKUMENTASJON 

3 . 1  Fagveilederne 

Et generelt problem i arbeidet med SP har vært at 

metodeutvikling og dokumentasjon har foregått parallelt. 

Dette førte da også til at 1. generasjons veiledere var 

vanskelige å anvende som rettesnor for fagrapporteringen. 

Veilederne har vært til dels svært omfattende og var i 

utgangspunktet lite rettet mot vassdragsrapportene. 

Veilederne burde hatt en konkret oversikt over hva som 

skulle inn i vassdragsrapporten. Herunder burde det vært 

angitt hvilke forhold som burde undersøkes i tilknytning til 

det enkelte avsnitt (sjekkliste). Videre burde flere av 

verdibegrepene som er anvendt, vært mer eksakt definert 

(f.eks. representativitet og referanseverdi). Det hadde 



selvfølgelig også vært til stor hjelp om en i oppstartingen 

av arbeidet hadde hatt en gyldig mønsterrapport. 

3.2 Fagrapportering 

Jeg vil ikke vie selve fagrapporteringen stor oppmerksomhet, 

men bare peke på at målsettingen om å få utarbeidet 

fagrapporter om det enkelte tema har vært vanskelig å 

oppfylle. 

Jeg vil imidlertid peke på enkelte forhold knyttet til den 

sentrale vurderingen av fagrapportene. En sentral vurdering 

synes nødvendig for å sikre sammenliknbare· resultater. 

Dessverre synes enkelte av faggruppene å ha vært mer opptatt 

av detaljkorrigering enn nivå-nivellering. Jeg vil også 

stille et spørsmål ved om det har vært nok tid til 

sammenveiing. Det har muligens vært nok tid for sammenveiing 

innen et fag, men det burde vært lagt ned mer arbeid på 

vektlegging av ulike fag sett i forhold til hverandre. Det 

har dessuten vært en håpløs situasjon å sende fagrapporter 

til vurdering og få til dels omfattende korrigering først 

etter at utkast ·til vassdragsrapporter var sendt. 

3.3 vassdragsrapportene 

Et hovedproblem i utarbeidelsen av vassdragsrapporter var at 

vi fikk stadig nye instrukser om utformingen av rapportene. 

Rapportene synes nå å ha fått en brukbar form. Jeg tror 

imidlertid at det bør foretas endringer i kap. 1.2 Samfunn 

og samfunnsutvikling. Dette kap. får en uforholdsmessig stor 

plass i arbeidet med mindre prosjekter. Det kan f.eks. ikke 

være nødvendig med hele tre tabeller som beskriver folketall 

og forventet folketallsutvikling i kommunene. Jeg vil 

foreslå at en av arbeidsgruppene ser nærmere på dette. 

Jeg tror også det·er grunnlag for å se nærmere på kap. 4.12 

Regional Økonomi. Det er svært viktig at en ved beregning av 

virkninger for den kommunale Økonomi får inntekts- 

beregninger for den enkelte kommune og ikke bare på 

regionnivå. Slik virkningene blir beskrevet nå kan det lett 



oppstå direkte feil. 

Det må understrekes at vassdragsrapportene ofte bygger på et 

svakt faglig grunnlag. Dette må en ikke unnlate å nevne i 

sammenhenger hvor forventningene til prosjektet synes langt 

å overgå prosjektets mål. Dette gjør det samtidig nødvendig 

å videreføre arbeidet. Forbedret faglig dokumentasjons- 

grunnlag vil samtidig Øke troverdigheten av prosjektet. 

4. FRAMTIDSUTSIKTER 

4.1 Arbeidet med 84-prosjektene 

Arbeidet med 84-prosjektene pågår og det bØr ikke foretas 

omfattende endringer i dokumentasjonsformen både av hensyn 

til fagmedarbeidere og den forestående høringsrunden. Jeg 

vil likevel foreslå at kap. 1.2 Samfunn og samfunnsutvikling 

og kap. 4.12 Regional Økonomi blir vurdert med tanke på 

forbedringer. Det bØr også vurderes om det er hensiktsmessig 

med en fast rekkefølge i fagrapporteringen. F.eks. vil det 

ved vurdering· av landbruksinteressene være ønskelig å kjenne 

til endringer i isforhold, flom- og erosjonsforhold . v .  Jeg 

skulle også gjerne sett at vi kunne få en bedre faglig 

vurdering av de hydrologiske forhold. Er det mulig å trekke 

hydrolog1sk avd. i NVE sterkere inn her? 

4.2 Arbeidet med videreføringsprosjekter 

Videreføring bØr bli aktuelt for langt flere prosjekter enn 

de som er utpekt nå. Jeg vil imidlertid ikke gå videre inn 

på det spørsmålet nå, men komme med enkelte betraktninger om 

hvordan vi konkret bØr behandle viderefØringsprosjektene. 

I utgangspunktet kan en tenke seg at det for videre- 

fØringsprosjektene bare utarbeides nytt kap. 3, kap. 4 og 

sammendrag. Det må imidlertid presiseres at for flere 

prosjekter er også omtalen i kap. 2 konsekvensorientert. 

Dette skyldes at utbyggingsplanen har vært grunnlaget for å 

finne fram til de områdene der feltinnsatsen skulle 

konsentreres. Med nye utbyggingsplaner er det aktuelt å 



oppsøke nye potensielle konfliktområder. Dette kan gi nye 

opplysninger som bØr få konsekvens for omtalen i kap. 2. 

Jeg vil også framheve at av hensyn til lesbarheten av 

rapportene bØr vi bestrebe oss på å presentere videre- 

fØringsprosjektene som komplette nye vassdragsrapporter. Vi 

skal også være klar over tidsaspektet i denne sammenhengen. 

Ny sammensetning i politisk valgte organer på kommune- og 

fylkesplan gjør a t .  dagens vassdragsrapporter raskt blir 

ukjent materiale og vanskelig kan anvendes som grunnlags- 

dokumentasjon for viderefØringsprosjektene. 

4.3 Videreføring av Samlet Plan. Faglige og organisatoriske 

spørsmål 

Høringsrunden (Hovedrapporten) har klart dokumentert behovet 

for videreføring av SP. Av aktuelle viderefØringsoppgaver 

vil jeg bl.a. nevne: 

- Justering av prosjektvurderinger. 

- Kartlegging av brukerinteresser og konsekvenser også i de 

vassdragene som er holdt utenfor SP (jfr. St.prp. nr. 130 

(1981-82). 

Videre arbeid med aktuelle kompensasjonstiltak i 

tilknytning til de enkelte prosjektene. . 

- Videre arbeid med aktuelle virkemidler som sikrer at SP 

blir retningsgivende for den videre vannkraftutbyggingen. 

- Vannbruksplanlegging. 

Lokal energiplanlegging i samarbeid med kommuner/fylkes- 

kommunen. 

- Koordinering av konsesjonsbehandlingen på fylkesnivå. 

- Planleggingsformen i SP har vist store fordeler og bør 

kunne utvides til å gjelde større deler av naturressurs- 

forvaltningen. 

Spørsmålene som reiser seg i tilknytning til videreføringen 

på fylkesnivå, er hvem som skal ha ansvaret. Her kan en 

tenke seg enten fylkeskommunen, et fylkesomfattende 

energiverk dersom dette finnes, eller fylkesmannen. 
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Jeg er av den oppfatning at viderefØringsoppgavene bØr 

knyttes til fylkesmannens miljøvernavdeling. SP bØr her gå 

over til å bli en naturressursseksjon på linje med 

seksjonene for VAR-saker, naturvern/friluftsliv, vilt og 

ferskvannsfisk. Det er tre forhold som jeg mener taler 

sterkt for denne organiseringen: 

- Arbeidet vil i stor grad være basert på 

(statlige) målsettinger. 

nasjonale 

- Miljøvernavdelingen har fagkompetanse på flere av de 

områdene som er aktuelle å trekke inn i arbeidt. 

- Miljøvernavdelingen er nært knyttet til Fylkeskart- 

kontoret. En vil i videreføringsarbeidet kunne dra nytte 

av den datafaglige kompetanse ved kontoret. Dette gir også 

bedre muligheter for å legge SP-materialet inn på et 

ressursregister. 

Dersom arbeidet knyttes til fylkeskommunen skal en være klar 

over at det vil være vanskelig for departementet og utøve 

den instruksjonsmyndighet som de har overfor fylkesmannen. 

Dersom videreføringsoppgavene knyttes til en fast seksjon i 

miljØvernavd. må det imidlertid være en forutsetning at det 

er løpende kontakt med fylkesplansekretariatet i fylkes- 

kommunen. 

Kontaktgruppa må opprettholdes som et sentralt element i 

viderefØringsarbeidet. Kontaktgruppa vil være et nyttig 

forum for å sikre at de ulike etatene holdes orientert om 

arbeidet. Deltakelse i gruppen vil også kunne bidra til å gi 

arbeidet den nødvendige prioritet samtidig som det kan fØre 

til at viktig informasjon kommer fram på et tidlig trinn i 

planprosessen. Det bØr vurderes om kontaktgruppa kan få en 

mer formell status. Det bØr stå sentralt i videre- 

fØringsarbeidet å. trekke gruppa sterkere inn i arbeidet enn 

tilfellet har vært til nå. 

Jeg mener SP bør videreføres ved at det 

ressursseksjon i miljøvernavdelingen. 

etableres 

Dette vil 

en fast 

da bli 
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Ressursavdelingens ( M D )  distriktsledd. Jeg vil imidlertid 

understreke betydningen av at dette distriktsleddet også kan 

anvendes av Vassdragsdirektoratet. Mulighetene for å kunne 

arbeide med oppgaver innen vannressursforvaltningen er i 

stor grad avhengig av at det er god kontakt mellom fylkene 

og vassdragsdirektoratet. Det er i denne sammenheng svært 

interessant hvordan NVE's framtidige organisasjon blir. 

4.4 Forholdet mellom SP og konsesjonsbehandling 

SP bØr bidra til en vesentlig effektivisering av konsesjons- 

behandlingen, både i§ 4afasen og i søknadsfasen. 

Hensikten med forhåndsmeldingen er å få til et samarbeide 

mellom utbygger 

interessene ved 

belyses. 

og 

at 

representanter 

disse angir 

for 

hvilke 

de andre 

forhold 

bruker- 

som bør 

Selv om det riktignok kan sies at vassdragsrapportene ikke 

bygger på fullgodt faglig grunnlag, vil en likevel ha et 

meget godt utgangspunkt for å ta stilling· til evt. 

forhåndsmeldinger. Her bØr det også tilføyes at utbygger med 

bakgrunn i vassdragsrapportene og uttalelsene til disse har 

et mye bedre grunnlag enn tidligere, til å fremme en optimal 

planløsning. 

Det er i dag Vassdragsdirektoratet som bekjentgjør for- 

håndsmeldingen. Erfaringene viser imidlertid at meldingen 

ofte ikke har tjent det formål den var tiltenkt med det 

resultat at det først i søknadsfasen blir fremmet krav om 

undersøkelser som bØr gjennomføres. 

Det synes klart at konsesjonsmyndighetene må dra nytte av de 

erfaringer en har fra SP-arbeidet, der en har gått ut tidlig 

med informasjon til distriktet. 

Jeg vil se det som en stor fordel om kontaktgruppa i 

framtida trekkes mer aktivt inn i arbeidet med konse- 

sjonssøknader. Vassdragsdirektoratet kan benytte SP-medarb. 

og kontaktgruppa som sitt distriktsledd for kunngjøring og 



informasjon om forhåndsmeldingen. Den konkrete informasjonen 

i distriktet kan forestås av SP-medarb. og en repr. for 

utbygger. Dette vil samtidig sikre at materialet fra SP blir 

benyttet i kons.beh. Kontaktgruppa kan i neste omgang legge 

fram forslag overfor Vassdragsdirektoratet om hvilke under- 

søkelser som bØr utføres. 

Forholdet er i dag at både miljøvernavd. og fylkeskommunen 

betrakter forhåndsmeldingen som en ren informasjon om at 

planlegging pågår. 

Det er gjennom SP framskaffet en stor mengde materiale som 

bØr kunne nyttes direkte i kons.sØknader. Det blir ofte 

hevdet at dette materialet er for overfladisk til å kunne 

nyttes i søknader, men jeg vil komme med den påstand at det 

for flere fagområder foreligger en mer omfattende 

dokumentasjon enn det en finner i mange kens.søknader. 

4.5 Forholdet mellom SP og fvlkesplanarb. 

Som nevnt tidligere bØr SP bli et viktig grunnlag for 

arbeidet med energi- og vannressurser i fylkesplanen. Det er 

således av største betydning at en i videreføringen har et 

nært samarbeid med fylkeskommunen. En videreføring av Samlet . 
Plan bØr ta sikte på å presentere ajourførte oversikter 

parallelt med rulleringen av fylkesplanen. På nasjonalt nivå 

er det antakelig mest hensiktsmessig at SP ajourføres og 

legges fram for Stortinget sammen med reviderte 

energimeldinger. 

Vi som SP-medarb. bØr i det videre arbeid ta sikte på en mer 

aktiv deltakelse i fylkesplanarbeidet. Dette forutsetter 

imidlertid at vi får den nødvendige støtte fra MD. 

Fylkeskommunen har gjennom SP fått viktig informasjon om 

aktuell utbyggingsxekkefØlge for fylkets framtidige vann- 

kraftprosjekter. Jeg vil imidlertid understreke at det vil 

være av stor betydning at fylket også blir kjent med når 

disse prosjektene blir vurdert aktuelle for utbygging sett 

ut fra nasjonale målsettinger. Først når en slik oversikt 



foreligger vil SP gi den nødvendige ramme for den framtidige 

energiressursforvaltningen i fylket. 

Jeg vil til slutt overfor MD og Vassdragsdirektoratet 

presisere viktigheten av å holde oss som arbeider ute i 

fylkene kontinuerlig informert. I den sammenheng vil jeg se 

det som svært positivt med sterkere faglig opplæring i flere 

aktuelle vannressursspørsmål gjennom nye kurser og 

seminarer. En første aktuell oppgave vil være en innføring i 

konsesjonsbehandling av vassdragsreguleringssaker. 
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Innlegg på seminar vedrørende Samlet Plan 

19.-20. november 1985 

av ex-prosjektleder Haakon Thaulow 

Jeg vil begrense meg til endel refleksjoner om prosjektarbeidet som 
præess og glemme selve resultatet. Mitt utsiktspunkt som daglig 
leder er kanskje ikke det beste for å være objektiv og nøkternt 
analyserende, men jeg vil driste meg til i relativt nær ettertid å 
gjøre noen forhåpentligvis avbalanserte og kjølige refleksjoner. 

Samlet Plan som pr odu k s j on s pr os e s s , "fabrikk", har fungert tilfreds- 
stillende. Forvaltningen har klart å "svinge seg" og arbeidet svært 
effektivt, selv om dette har kostet både penger og nøyaktighet. 

Rent generelt bør prosessen i et så omfattende arbeid med så mange 
involverte parter i forskjellige deler av forvaltningen og på ulike 
forvaltningsnivåer påkalle betydelig interesse. 

Utgangspunktet bar i seg problemer: 

Temaet som skulle bearbeides - vannkraftutbygging og konsekvenser - 
er faglig sett meget komplekst hvor fagkompetanse og ansvarsforhold 
er spredt mellom mange institusjoner og fordelt mellom forvalt- 
ningsenheter på stats- , fylkes- og dels k ommunen i vå . Dette gjorde 
det nødvendig å opprette en organisasjon helt på tvers av de van- 
lige kommandolinjer i forvaltningen. Videre var arbeidet svært om- 
fattende pga. den store prosjektmengden og behovet for en tilstrek- 
kelig utsagnskraft i vurderingene. Tidsplanen var hele tiden knapp. 
Man hadde få erfaringer å basere seg på når det gjaldt faglig og 
administrativt opplegg. Metodeutvikling, utprøving, utarbeidelse av 
retningslinjer, praktisk gjennomføring og dokumentasjon skjedde 
svært tett på hverandre i tid. 

Særlig må nevnes at man av ulike årsaker kom skjevt ut i starten 
ved at vannkraftutredningene kom senere igang enn konsekvensutred- 
ningene. Det omvendte burde vært tilfelle. Dette "faseforskyvnings- 
problemet" bidro til at arbeidet kom senere igang enn ønskelig. 

Jeg synes det er interessant å påpeke noen av forutsetningene og 
årsaker til at forvaltningen på tvers av tradisjonelle grenseopp- 
ganger fungerte slik at tidsplanen holdt: 

- rammebetingelsene fastsatt på høyeste hold (Regjering og 
Starting) 

Gjennom bla. St.prp. 130 fikk de ulike departementer klare 
retningslinjer. Man unngikk i arbeidet de ofte forekommende 
tidsødende tautrekkinger mellom departementer når saksområder 
flere har arrsvaret for skal behandles. 



Kort vei til beslutningstoppen under det løpende arbeidet 

Med representasjon i styringsgruppen på departementsrådsnivå 
kunne interdepartementale uoverensstemmelser klareres raskt, 
enten direkte i møtene, eller mellom de to statsråder, 
hvortil veiene var kor te. 

- organisering i tverrfaglige team 

Både administrativt/faglig og sentralt/lokalt viste den ut- 
strakte bruken av team seg effektivitetsfremmende, tidsbe- 
sparende og kontaktskapende. Dette bidro i stor grad til å 
skape en "prosjektidentitet" som var av stor betydning når 
det røynet på. 

kontaktgrupper på fylkesnivå med representasjon på høyt nivå 
(fylkesmenn og etatsjefer) 

Dette bidro til nødvendig instruksjonstyngde nær der mye av 
materialet ble produsert. 

- Samlet Plan-medarbeiderne 

Denne løsning viste seg heldig. Disse utgjorde helt nødven- 
dige sentraler for alt arbeide innen sine fylker. 

- tilstrekkelig økonomiske ressurser 

Det kostet å forsere arbeidet, men på sikt var dette en god 
investering. 

- klare retningslinjer 

Ved en såvidt desentralisert faglig produksjon er det helt 
nødvendig med klare retningslinjer. I de tilfeller det ble 
gitt uklare og motstridende signaler oppsto umiddelbart 
problemer og frustrasjoner. 

- "åpen saksbehandling" 

Det ble lagt vekt på god kontakt og medvirkning gjennom bla. 
møter og befaringer med kommune r , fy Lk e skommune r , interesse- 
organisasjoner m.v. i alle trinn i arbeidet. Det ville vært 
galt å gjennomføre arbeidet som et mer lukket utrednings- 
arbeid for så å dukke frem med en ferdig pakke klar til 
høring. 

- "flaks og god sportsånd" 

Bak disse uhøytidelige uttrykk skjuler seg realiteter. "Alt 
som kunne g galt gikk ikke galt". Bl.a. var vi heldige med 
det nye EDB-anlegget i MD med få innkjøringsproblemer. Sports- 
ånd referer seg til det forhold at man lykkes i å skape en 
prosjektånd som inspirerte til periodevis arbeidsytelser 
langt utover det som ville være rimelig å forlange. 
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Det var også interessant fra mitt ståsted å føle hvordan 
arbeidstoppene med tilhørende frustrasjoner og støynivå i de 
enkelte produksjonsledd fordelte seg på de ulike trinn i arbeidet. 
Figuren illustrerer dette. 

Arbeidsbelastning / Frustrasjonsnivå 
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Til slutt noen refleksjoner om planens godhet. Figuren nedenfor 

illustrerer dette. 

Utsagns kr a f t  

Planens •godhet• 

SP? 

Prosjekter tas ut av 

1 SP P-!,a. energidekningen 

- - - - - -  

Utrectin g st id 

Det er klart at det kunne vært ønskelig med bedre tid, særlig på 

slutten av arbeidet. Noen måneder til ville vært en stor fordel for 
å få den nødvendige ro til "nedslaget". Men den energipoltiske 
situasjonen tilsa noe annet og vi var nødt til å leve med tids- 
fristene. Kjøreordren var klinkende klar. Dersom SP hadde blitt 
forsinket, ville dette medført uttak av prosjekter, noe som ville 

kunne svekket planens helhet. 

Til slutt: En hjetelig så langt takk for samarbeidet. Samlet Plan 

har vært slitsomt, men givende. Vi har vel alle følelsen av å ha 

vært med på noe betydningsfullt som forhåpentligvis setter varige 
spor etter seg i norsk naturressursforvaltning. 

6 5 1 6 0 / H H  
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Rettledende grovspørsmål/problemstillinger 

I DATAINNSAMLING 

Er de riktige data samlet inn, formålet med SP tatt i betrakt- 
ning? 

Hvilke typer data klmne evt. vært utelatt, hvlke burde vært med 
og hvilke er det tatt med for mye av, hvilke for lite osv. 

Er data innsamlet på et for omfattende/snevert geografisk område? 

Synspunkter på arbeidsdeling/organisering av datainnsamlingen 

Ansvarsfordeling stat/fylke/ko!Tlllune, mellom fylkesmann, fylkes- 
kcrnmune m.v. mellcrn ulike enheter i fagsystemet osv. 

Hvilke endringer, faglig og administrativt, mht. datainnsamling, 
gjøres for 84-prosjektene og hvilke er aktuelle for viderefø- 
ringsprosjek tene? 

Synspunkter på tidspressets betydning for datainnsamlingens kva- 
litet og omfang. 

II DATABEARBEIDING OG PRESENTASJON 

A Fagrappo rte r 

Nytte/nødvendighet av fagrapporter. Behov ved 84-prosjekter og ved 
videreføringsprosjekter. Kan de kuttes ut, evt. forenkles? Fag- 
rapportenes form, innhold og omfang. 

B Vassdragsrapporter - tekst 

Vassdragsrapporter vil fortsatt være en sentral byggestein i SP 
framover. Det er imidlertid aktuelt å vurdere forenklingen i 84- 
prosjektene, og særlig for videreføringsprosjekter hvor det alle- 
rede foreligger en vassdragsrapport som basis. 

Kap. 1, 2 og 4 

Synspunker på presentasjon av fagfeltet i vassdragsrapportene, kap 
1, 2 og 4. For omfattende, for knapt? Hvilke aspekter ved fagfel- 
t t  mangler, bør i tillegg større/minure vekt osv? 

Hvilke endringer er aktuelle i kap 1, 2 og 4 i forbindelse med: 

84-prosjektene 

Videreføringsprosjekter 

Er det sider ved kap 3 som er uklare, bør presiseres nærmere, mang- 
ler etc, sett ut fra fagfelt x? 
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Burde fagfeltenes plass i kap 5 vært gjort lengre/kortere. Syns- 
punkter på vasdragsrapportens skjema i kap 5 for fagfeltet. 

Hvilke endringer kan være aktuelle for 84-prosjekter og for videre- 
føringsprosjek ter. 

Generelt: Hvilke synspunkter har gruppen på dokumentasjonsbehovet 
ved videreføring av SP-prosjekt hvor det allerede foreligger en 
vassdragsrapport. Er det eksempelvis tilstrekkelig med en sterkt 
forkortet videreføringsrapport san bare inneholder kap 3, 4 og 5? 

C Vassdragsrapporter - Kart 

Synspunkter på temakartene for fagfeltet. Informasjons- og nytte- 
verdi. Kunne omfanget vært redusert for fagfeltet? 

Synspunkter på 84-prosjektkartene {utover det san står i NVE's brev 
av 2.10.84). Kartbehov ved videreføringsprosjekter? (sløyfes/redu- 
seres?) 

D SPU, Del I - Hovedrapport 

Eventuelle korrmentarer til framstillingen som vedrører fagfeltet. 
Andre kanmentarer til Del I. 

E SPU - Del II - Fylkesrapporter 

Synspunkter på fagfeltets behandling, Del II {konsekvensavsnittet 
for hvert prosjekt). Andre synspunkter. 

III DATALAGRING - TILGJENGELIGHET 

Synspunkter på lagring av faglig data for SP-arbeidet. Lagrings- 
måte og sted. 

IV OOGANISATOOISKE SPØRSMAL 

Generelt 

faggruppens funksjon i arbeidet 
forholdet til andre faggruwer, mangler og forslag til forbed- 
ringer 
forholdet til fagsystemet på fylkesnivå 
forholdet til prosjektadministrasjonen 

Vassdragsrapporter· 

Synspunkter på produksjonsprosssene ved VR {skisser, kap 3, 
VR-utkast, faglig sjekk osv). 

Organisering ved videreføring 

Synspunkter på organisering av faglig arbeid ved videreføring 
{faggrupper fagutvalg m.v) 
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V FæROLDET r n, IDNSESJONSBEHl>.NDLINGEN (KB) 

S4 a-fasen. Omfang av undersøkelser, ansvarsfordeing m.v. 
(NB Viktig pLD1kt) 

- I hvilken grad kan SP-undersøkelsene erstatte/supplere/avlaste 
undersøkelsene som i dag er vanlig å kreve ved konsesjons- 
søknader? 

lan måten fagfeltet er behandlet på i SP komme til nytte i 
KB. Kapittel-inndeling, konsekvensrelatert fremstilling, 
konklusjonskapitlet (Kap. 5) m. v.? 

- Bør temakart vurderes brukt i KB-prosessen? 

- Hvile synspunkter har gruppen vedrørende SP-materialets bruk 
i forbindelse med§ 4 a - fasen? 1) Rent faglig 2) Organi- 
satorisk. 

- Bør det utarbeides nye retningslinjer for§ 4 a-fasen når nå 
SP-materialet (vassdragsrapportene) foreligger. Konkretiser. 

Har S?-arbeidet gitt impulser for justeringer av crgani- 
seri.rnrpri - ? Y d e  f 'ag l i g e :1.S c.:.r:dci3Øclsene? 
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Referat fra gruppediskusjon I, vannkraft 
Deltakere: Kielland, Aspen, Jensen, Slapgård, Bjørnbakk, T. Wold, 

Korsvold 

Berørte tema: 

1. Kapittel 3 
2. Plantegninger, kart 
3. Grunnlagsmateriale 
4. Kompenserende tiltak 
s. Kraftkvali tet 
6. Sammenligning av prosjekter på forskjellige planleggningsnivå 
7. Vannkraftgruppens posisjon i forhold til andre faggrupper 
8. Type/referanseverdi 
9. Videreføring av SP 
10. SPU 

1. Kapittel 3 - hva gør være annerledes 

Mer brukervennlig kapittel 3 kan oppnås ved en to-deling av rappor- 
ten. Første del kan være en beskrivelse av prosjektet uten for 
mange data. Det bør legges vesentlig vekt på å få fram direkte 
virkninger av en evt. utbygging. Del to kan inneholde detaljert 
teknisk datamateriale. 

Det bør legges mer vekt på avsnittet om manøvreringsreglementet, 
samt at profilet av vassdraget bør inneholde flere opplysninger om 
endrede vassføringsforhold. 

Neddemte arealer bør oppq i s . 

2. Plantegninger, kart 

Den visuelle framstillingen av prosjektene bør gjøres bedre. Dette 
kan oppnås ved standardisering av kartgrunnlag og strektykkelser. 
Kart kan spesialbestilles fra NGO med f.eks. inntegnede koter for 
hver 100 meter. Samarbeidet med kart og data-gruppen bør utvikles 
videre. 

3. Grunnlagsmateriale for kapittel 3, uttalelser 

Grunnlagsmateriale for kapittel 3 liggger i vesentlig grad hos kon- 
sulenter og andre planleggere. Det vil være vanskelig å få samlet 
inn dette for arkivering i VU, da mye av materialet er i form av 
saksbehandleres kladdnotater etc. 

Alle uttalelser som angår kraftprosjektene fra korranuner, fylker og 
forskjellige interesseorganisasjoner bør samles og arkiveres i VU. 

4. Kompenserende tiltak 

Kompenserende tiltak for å motvirke negative virkninger ved en 
kraftutbygging, deriblant minstevassføringer, er vanskelig å 
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konkretisere på forprosjektstadiet. I flere av SP-prosjektene har 
det imidlertid vært foreslått tiltak, men våre erfaringer er at 
dette er tillagt liten vekt i konsekvensanalysene. De er også 
ujevnt vektlagt fra prosjekt til prosjekt. 

5. Kraftkvalitet, økonomi 

Kraftkvalitet mangler som tema i SPU, noe som har ført til en prio- 
ritering av uregulerte eller dårlig regulerte kraftverker. kono- 
miske kriterier har spilt en underordnet rolle i rangeringen av 
prosjekter. Det er ikke tatt hensyn til nettbalanse (muligheten for 
å føre kraften over lengre strekninger). Uregulerte verker lar seg 
vanskelig realisere uten at man ser nasjonalt på kraftoppdekningen, 
dvs. at den blir finansiert av et "A/S Norgeskraft". 

6. Sammenligning av prosjekter på forskjellige planleggingsnivå 

Ved konsekvensanalyser av prosjekter på forskjellig planleggings- 
nivå synes det ikke å være en mildere vurdering av nye prosjekter i 
forhold til konsesjonssøkte eller godt bearbeidede projsekter. 
Deriioot synes SP's bearbeiding av konsesjonssøkte og forhåndsmeldte 
prosjekter ående med en i surn skjerpet konfliktgrad. 

7. Vannkraftgruppens posisjon i forhold til andre faggrupper 

Vannkraftguppens rbeid har vært preget av feil faseforskyvning i 
forhold til de andre grupenes arbeide. Det har vært svært liten 
mulighet for toveiskonmunikasjon. Vannkraftgruppen er misfornøyd 
med andre gruppers manglende vilje til revurderinger selv om feil 
og misforståelser er påvist. 

8. Type/referanseverdi 

Det trengs en opprydding i SP-vassdrag med type/referanseaspekt og 
da sett i sammenheng med nåværende og tidligere verneplaner. Det 
har ingen hensikt å videreføre prosjekter i vassdrag med type/refe- 
ranseaspektet hengende over seg. Konsekvensene for kulturminner er 
ikke prosjektrettet, men går generelt på kulturmiljøet. Dette bi- 
drar også til at det ikke har noen hensikt å lage utredninger. 

9. Umiddelbar videreføring av Samlet Plan 

Oppryddingsfase hvor alle fagfelter må delta 
Korrekturlesning 
Retting av feil og misforståelser 
Vurdering av hvilke prosjektalternativer som er påbyggbare 
eller kan endres til å bli det, og hvilke som er innbyrdes 
ekskluderende. 

10. SPU 

Inndeling i 3 kategorier ligger utenfor SP's mandat ut ifra St.prp. 
nr 130 (1981-82). 
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Rekkefølgen av prosjekter for kommende konsesjonsbehandling må i 
større grad ta hensyn til kraftkvalitet og total kraftverksøkonomi 
enn det nåværende SPU gjør. 
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RE?ERAT FRA GRUP?9iKU3J0N 19.11. GRUPPE FOR NATURVERN OG 

FRILUFTSLIV -Pedersen,Vindedal,Mobæk,Pallesen,Blomdal,Lingås, 

Halvorsen,Faugli. 

Gruppa diskuterte eit Jtval av dei oppsette spørsmåla som 

ein meinte var mest e:evant for fagfelta. 

I Jatainnsamlin 

Er dei riztie data s a l a  inn når ein ser på føremålet med SP? 

rlaturven. h o v e d s a k e  dei rikti1,e data samla inn. Det vart 

likevel peika på at :eskvassoiologiske undersøkingar hadde vore 

ønskelege. TilhJv i sjolve vassdraget står sentralt i mange 

vuderingar, :j v u r d e n g  av typeverdi og referanseverdi. 

anska m e d §  nytta =rskvassbiologiske undersøkingar ionanfor 

dei økonomiske ramene 3? set: Arbeidskrevande metodar og 

lite utbygd apparat til å føreta underki9gar. 

Eio har izk;e all:ij = t  med dei oppl21sningar om ferskvass- 

Det har vore riztig å ha med landskapsregistreringar, men ein 

har ikkje alltid klart å bruka informasjonen godt nok innanfor 

naturvern. 

D t  vart fr§ nokre s :  til dårleg erfaring med å få ut upub- 

lisert t e r i l e  o o r i d e  i SP frå universiteta, td. krysslister. 

?riluftsliv. I hovudsak er dei riktige data samla inn. Brukar- 

teljnga hadde vore ?nskeleg, men Æ e v  stor kapasitet. 

:ynspunkt på A b e i j s d e l g  oganisering av datainnsamlinga 

Gruppa var stort sett :ornøygd med arbeidsdeling og organise- 

ring av arbeidet. - e t  ville ikkje vore ei føremun med sterkare 

sentraliserig. Jen lJkale kunnskapen som miljøvernavdelingane 

og td. distik:sh)gs%la har er viktig. 
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II Jatabearbeiiig ag presentasjo 

A Fagrapportar 

Naturvern og friluftsliv. Fagrapport er som regel ikkje nød- 

vendig for skriving av vassdragsrapport, men er nyttig som 

dokumentasjon for seinare b r k .  ?agrapport er særleg aktuell 

når ein har mykje upublisert materiale som bør samlast. Det 

har ikkje gått ut over prossessen til nå at det ligg føre få 

fagrapportar, men det kan bli ei ulempe ved vidareføringa. 

Naturver. =et var fi :!'lerknader til det opplegget ein har 

nytta a r  assdragsrapportane. ?roble:!1 med overlapping 

mella i n a l d e t  i a p . 1  a t r ; r J n l a g e t  og kap.2 naturvern 

vart trek: :rar.. Lieeins har det :rekomme overlapping 

innbyrdes i ap.?.. 

 zap. - a r  ei ha:t :ilelle der i.onsekvensvurderinga blir 

for my/.je g j e t a i n g  av kap. 3 0g for lite vurdering av konse- 

kvensane. Jet siste gjeld bide aturvern og friluftsliv, elles 

var det inge vesetlege merknader til friluftsliv. 

Aktelle endringar i samband med 84-prosjekta. • 

Jet bør leggjast avgjerande iekt på å unngå endringar på tampen 

av prosjektet, av omsyn til 6jennomføringa av arbeidet og for 

at alt materialet szal vera samanlikbart. 

i<apitel ' J ,  

Jet var semJe i grJppa om at eit slikt zonsentrat er særs viktig 

Jet blir lese av politikarar og andre brukargrupper. Det same 

gjeld temaart og klassifiseringsskjema. 

Jet er rnosele6 å gje ei god framstilling av hovudinnhaldet i 

rapporten i kap. 5. Det er tidkrevande og resultata har vore 

varierande. ettleiing kan gjevast i form døme. 

C Vassdragsrapportar - kart 

Naturvern. a r t a  blir ikkje alltid dekkande for verdiar og 

konsekvensar i området fordi det det er vanskeleg å merka av 

type og referansevrdi. G r p p a  m e i t e  likevel at desse til- 

høva best le seg framstilla pi oversitskart. 
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V Tilhøve til konsesjonshandsaminga 

Samla-plan materialet gjev eit betre grunnlag å planleggja 

utfrå. Synfaring som førebur undersøkingar kan kanskje falla 

bort. 

Ved konsesjonshandsaming av kategori I vassdrag vil ein måtte 

leggje større vekt på tilpassing av prosjektet til naturvern- 

og friluftslivsinteressene. Ein føreset at heilskapsvurde- 

ringar a r  vore utførde i regi av Samla plan. 

Samla plan v l  gJe Jgreiingsmiljøa større oversikt over om- 

fanget av ommande utreingar; det vert lettare å planleggja 

arbeidet framover. 

Temakart bør brukast - og åå som konfliktkart. 

§ 4a fase. Varsling i god tid må stå ved lag. Brosjyren som 

ve rt, ut a 1· b c i J. c. :., ,H • ,., i s !Cl i: i 1 va s sd rags rapport for pros j ekt et . 

Det er trong for eit fagleg rådgjevande utval på nasjonalt 

plan. Det gjeld begge iagfelt 



REFERAT FRÅ GRUPPEDISKUSJON, SESJON I 

GRUPPA FOR VILT OG FISK 

Deltakarar: Tor B. Gunnerød (formann 
Tom Egerhei 
Arne Hamarsland 
John Atle Kåiås 
Fritz Richardsen 
Elise Førde (referent) 

Diskusjonen følgde i grove trekk den generelle disposisjonen 
gitt av NVE Vassdragsdirektoratet. 

I DATAINNSAMLING 

Generelt 

Det burde vore gjennomført eit forprosjekt før SP. Ein. 
naturleg del v forprosjektet ville vore utarbeiding 
av "mønstervassdragsrapport", "mønJterfagrappotar" og 
rettleiingshefte for dei ulike fagfelta. Dette ville 
ha letta det fageege arbeidet med 1982 og SJ-prosjekta. 

Er dei rette data samla inn? 

Dei innsamla data er absolutt relevante, men datagrunnlaget 
er svært variabelt. Dette kan føra til problem ved saman- 
likning av prosjekt. 
Ei korrigering for ulikt datagrunnlag i konfliktvurderingane 
er vanskeleg og ville truleg ikkje betra det endelege 
resultatet. 

Er data samla inn for eit for vidt/snevert område? 
niskus·on-av-dei-?ire-verdikriteria _ ______ J _ 

Når ein skal vurdera konsekvensane av tekniske inngrep 
på naturmiljøet lyt ein ta utgangspunkt i det aktuelle 
området sine verdiar før inngrep. Ved verdivurdering 
av vassdragsområde for vilt og fiskeinteressene har vi 
i SP nytta fire verdikriteriar: type- og referanseverdi, 
bruks- og produksjonsverdi. Dette er dei same verdikriteria 



som er nytta i arbeidet med verneplan III for vassdrag. 
Kriteria som altså er reiskapar ved verdi- og konflikt- 
vurderingane i det faglege SP-arbeidet vart omtala i 
første utgåva av rettleiingsheftet for desse to fagfelta. 
Dette vart lagt fram for og godteke av Fagutvalet i 
1982. 

Bruk av desse verdikriteria gjer at den naturlege 
områdeavgrensinga for verdi- og konfliktvurderingar 
i SP vert vassdraget med nedbørfelt eller delnedbørfelt 
(jfr. kritikk frå utbyggar-hald angåande vassdragsretta 
vurderingar i staden for prosjektretta). 

Arbeidsopplegget som er nytta for vilt og fisk i SP sam- 
svarar også fullt ut med den overordna målsetjinga for 
DVF si verksemd og med formålet i den nye viltlova. 

Hovudformålet er å sikre artsrikdomen av vilt og fersk- 
vassfisk og å verne om eksistensgrunnlaget til vilt- 
og fiskeartane. 

Ein del fagmedarbeidarar har bede om retningsliner for 
vekting mellom de± fire verdikriteria. Dette fann ikkje 
fagsystemet det teneleg å gjera. Det er likevel gjort 
klart at omsynet til nasjonale/regionale verdiar veg 
tyngre enn lokale verdiar. Dette er noko som har utløyst 
ein del kritikk ved høyring av vassdragsrapportane i 
kommunane. 

Når det gjeld val av områdeavgrensing for datainnsamling 
lyt ein leggja til at det har vore ein føremon å nytta 
nedbørfelte€ som eining også p.g.a. at uibyggingsplanae 
stadi er blitt endra (magasin; :raftstasjonplasseringar 
osv.) 

Organisering/ansvarsdeling 

Datainnsamling og rapportskriving er utført hovudsakleg 
av vilt- og fiskerikonsulentane ved miljøvernavdelingane 
i fylka, supplert av DVF-RU og personell i MD/Naturvern- 
avdelinga. Fylkeslaga av NOF har bidratt med informasjon 
om ornitologien. 

Med dei tids- og budsjettramer vi har hatt ser vi framleis 
dette som den beste løysinga for organisering av det 
faglege arbeidet. 

Føremoner ved bruk av fagpersonell i fylkene er at: 
dei har lokalkunnskap, 
dei kombinerar SP-arbeid/befaringar med andre oppdrag 
i distriktet sitt (sparar midlar) 
dei for ein stor del er kjende med utgreiingsarbeid 
i samband med vassdragsreguleringar. 

For arbeidet med 1984-prosjekta vil det ikkje bli gjort 
faglege eller administrative endringar. 



bS'" I 

Når det gjeld vidareføringsprosjekta ser ein det også 
som mest naturleg å nytta fagfolka hjå fylkesmannen til 
datainnsamling og rpportskriving. 

Tidspr1esset_si_tiding_for_kvalitet_og_omfang_av_dei 
innsam a data 

I SP har det ikkje vare rom for innsamling av kvantitative 
data. Skulle ein satsa på innsamling av slike data laut 
tidsramene aukast betydeleg. 

Hovudproblemet har vare at prosjektskisser og kap. 3 
har korne for seint. Dette har igjen ført til at felt- 
arbeidet er blitt gjennomført altfor seint på året og 
over svært kort tid. Dette har gått ut over omfang og 
kvalitet av den faglege informasjonen t.d. angåande 
ikkje jaktberre dyreartar. 

II DATABEARBEIDING OG PRESENTASJON 

Fagrapportar 

Etter kvart som SP-arbeidet skreid fram og tempoet auka 
vart det i mindre grad produsert fagrapportar. Produksjon 
av fagrapportar vert ikkje sett på som ei viktig sak 
for framtidige SP-prosjekt. Hovudsaka er at alle innsamla 
data vert oppbevara prosjektvis og lett tilgjengeleg. 

VassdragsrapEortar_-_tekst 

Kap. 1, • 2, 4 og 5 

1984-prosjekta. bør presenterast som dei ordinære SP-prosjekta. 
Det same gjeld vidareføringsprosjekta. Vi vil sterkt 
råd frå e"in "påbyggingsmode"1:-l" som vil bli svært lite 
lesarvenleg. 

Når det gjeld kap. 5 vil vi presisere at dette kapittelet 
bør innehalde ein kort presentasjon av verdiane til vass- 
draget for vilt/fisk før ein går laus på oppsummering 
av konsekvensar ved utbygging. (Dette er i tråd med 
rettleiingsheftet for vilt/fisk) 

Kap. 3 

Den visuelle framstillinga av utbyggingsplanane bør 
tilleggjast stor vekt. 
Skissene bør vidare innehalde opplysningar om eksis- 
terande inngrep i vassdraget. 
Vi ynskjer at det på skissene vert skilt mellom røyr- 
gate og tunell: 
Ein del av dei økonomiske og tekniske detaljane bør 
sl øyfast. 
Ein burde kunna forbetra dei hydrologiske data ved 
i større grad å trekkja inn hydrologisk avdeling i 
NVE. T.d. er vi svært interessert i å få oppgitt midlare 
vassføring over året etter regulering. 
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Vassdragsrapportar_-_kart 

Temakarta har stor informasjonsverdi og ein bør halda 
fram med temakartproduksjonen. Dei vil truleg ha nytte- 
verdi i anna framtidig planarbeid. 

Ein ynskjer også at produksjonen av kartutsnitt vert 
oppretthalden. 

SPU_del_I_og_II 

Ingen merknader til del I. Skjemaet med konsekvensar 
før og etter høyring er vanskeleg å fatta (gjeld fylkes- 
hefta). 

III DATALAGRING 

Alt skriftleg materiale skal lagrast i miljøvernavdelingane. 
Einer komen noko i gang med å registrera dataseriar 
(også fagbidrag til vassdragsrapportane) i vassdragsregistret 
i NVE. 

Medlemer i gruppa gjorde framlegg om å registrere SP- 
data i ressursregister i fylkene. Dette bør greiast ut nærare. 

IV ORGANISATORISKE SPØRSMÅL 

Faggruppa_sin_funksjon 

Etter som tidspresset auka på vart faggrupa si deltaking 
redusert. Ideellt sett burje faggruppa vore meir nytta 
i det faglege sluttarbeidet. 

Samarbeidet mellom faggruppene for naturvern/friluftsliv 
og vilt/fisk har vore bra. I sekretariatet i N-avdelinga 
har ein satsa på best mogleg samordning av desse fire 
faginteressene i SP-arbeidet. Ein kunne ha ynskt seg 
eit nærare samarbeid med faggruppa for vassforsyning- 
forureining. 

Forholdet fagsystemet - fylkene. 
Det er reist kritikk mot for dårleg og for sein fagleg 
"feed back" på bidraga til vassdragsrapporten. Dette 
er beklageleg, men skuldast sterkt begrensa kapasitet 
i sekretariatet. 

V TILHØVET TIL KONSESJONSHANDSAMINGA 

§ 4a - fasen 

Det vart svært knåpp tid til diskusjon av dette emnet 
i gruppa. 

Det var semje om at SP-arbeidet ville føre til ei effek- 
tivisering av konsesjonshandsminga. 
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Gjennom faglege utgreiingar og høyring av planar har ein 
alt korne gjennom ein del av 4a arbeidet Vassdragsrapportane 
gir eit godt grunnlag for å setje krav til konsesjons- 
undersøkingar. Utbyggaren får også høve til å tilpasse 
planane til andre brukarinteresser. 

Vassragsrapportane si form og framstillingsmåte bør kunna 
nyttast som mal for samandrag av dei faglege konsesjons- 
utgreiingane. 

VI VIDARE BRUK AV VILT- OG FISKEFAGLEGE DATA SAMLA INN 
I SP-PROSJEKTET 

Det var semje om at ein burde sjå nærare på dei vassdrags- 
område som i SP-arbeidet er peka ut som potensielle type- 
og referansevassdrag. Dette bør gjerast med tanke på 
å fylla hol i verneplan III og i samband med dokumentasjon 
av verneverdiane i Verneplan I og II - vassdrag. 

Med tanke på det vidare arbeidet med typevassdrag er 
det også svært viktig å arbeide ut eit system for region- 
inndeling som er mindre grovmaska enn landsdelsinndelinga 
vi har nytta til no. Det er naturleg å t a  utgangspunkt 
i Naturgeografisk regioninndeling. 



Gruppediskusjon I, faggruppe for vannforsyning/forurensning - 
Kismul, Habberstad, Rannem, Høvik, Horgen 

I Datainnsamling 

a. Ja. 

b. For lite hydrologiske data. For lite data for spredt bebyggelse/- 
turistanlegg. Noe lite landbruksforensning kartlagt (arealer mang- 
ler), noe lite prøvetaking for gruveforurensning. Forurensningsdata 
manglende. Fiskerikyndig er datakilde. Ved overføring av vann fra 
ett vassdrag til et annet mangler man data. 

c. Stort sett bra. Ett unntak er at hovedelva i sidevassdrag ikke er 
godt nok undersøkt. 

d. Stort sett bra. Opplysning om grunnvann ikke tilfredsstillende, 
fordi kartleggingen er for dårlig. Helserådene gir for liten infor- 
masjonstilgang. 

e. Fungert godt. 

f. Trekke inn Helserådene bedre. Ellers ingen endringer av betydning. 

g. Tidspresset har ikke hatt vesentlig innvirkning på kvalitet og om- 
fang av data. 

II Databearbeiding og presentasjon 

a. Fagrapporter ikke nødvendig for disse fagområdene. Kan kuttes ut 
for 84/videreføringsprosjekter. 

b. Vassdragsrapporter 
I kap. 1 er det fagsystemets oppgave å beskrive limnologi. Her og i 
kap. 3 må veilederne forbedres. I kap. 2 og 4 ikke nødvendig med 
noen endringer. Hydrologidelen i kap. 1 og 3 må ses sammen. 

Kap. 3: Hydrologisiden for dårlig, særlig lavvannføring. Vanskelig 
å håndtere kompensasjonstiltaket slipping av vann. nskelig å få 
konkretisert en vannmengde å t a  standpunkt til samtidig med lav- 
vannføringen. Kostnadene ved kompensasjonstiltak bør gjennomregnes 
i forbindelse med videreføringstiltak. 

Kap. 5: Stort sett bra, men mangler merknader for kompensasjons- 
tiltak/ikke komp.tiltak. 

Ved endringer bør hele vassdragsrapporten gjøres om, altså ikke 
bare endre noen kapitler. 
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c. Mangler symbol for planlagt (potensielt) nedbørfelt. Trenger et 
symbol for siling evt. andre renseprosesser og stryker infiltrasjon 
som vannbehandling. 

Stryke i o g  på grunnvann. Forvirrende. Rekkefølgen av rensing bør 
komme i en logisk rekkefølge. 

Nytt kart ved videreføringsprosjekter bør lages. Komp.tiltak endrer 
konfliktmakering og kan også erstatte symboler med andre (etablert 
vannverk blir reservekilde). Rensedistrikter endrer seg med tiden. 

d. Hovedrapporten. 
Bra nok. Kap. 8 er ko11111et for langt bak og er blitt avglemt i be- 
handlingen? "Det viktigste bør få en fremtredende plass". 

e. Fylkesheftet. 

Da konsekvensene for fagfeltet i liten grad er konmet i -4 og -3, 
står det lite om vann/avløp. Forsåvidt ok. 

III Datalagring - tilgjengelighet 

Fagrapportene er et langringsproblem. Tekstbehandlingslagring av 
vassdragsra9porter manlger,rutiner foreløpig. 
Har. universitetsbibliotekene sitt eksmepler. 

NB Snarlig behov for avklaring Dette er operasjonssenterets primære 
ansvar .  

IV Organisatoriske spørsmål 

Faggruppen har laget vieledere. Gode tilbakespill på fagrapportene. 
Kartene har feil og vi vet ikke omfanget (ikke sjekket godt nok). 

Forholdet til andre faggrupper for dårlig. Dette gjelder til land- 
bruk og fisk. 

Prosjektadm. hadde ingen eller dårlig tilbakemelding til fagmedar- 
beiderne lokalt etter endring av konfliktmarkeringene. Dette er 
ikke spesifikt for vann/avløp. 

Vassdragsrapporter 
Kap. 3 kom for sent. Foreløpig vassdragsrapport - faglig sjekk - 
utarbeidelse av endring vassdragsrapport fungerte variabelt. 

I 

Organisering ved videreføring 

Lite behov for kontaktgruppen i det videre arbeid da de benyttes 
lite, men den bør beholdes som beredskap. 

Faggruppene beholdes sentralt i 1985 og inntil videre. Også behov 
for fagutvalg. Det må være en kontaktperson i fylkene (SP-person). 
Hvem som før videreføre arbeidet kan i høy grad avhenge av lokale 
forhold lokalt. Avhengig av innsats og vilje. 
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V- Forholdet til konsesjonsbehandling 

a. SP kan ikk erstatte KB. "Etterretningsundersøkelsen" er foretatt. 
Man kan begrunnet behov for konsesjonsundersøkelser til nå. I frem- 
tiden kan man ved litteraturundersøkelsen i utredningen supplere og 
avlste senere KB. Gjelder særlig små og mindre saker. 

b. Ja! 

c. Ja! Må ledsage søknaden. 

d. Utbyggers ansvar å få inn alle synspunkter på S4a-undersøkelsen. Nå 
vil et etablert SP-apparat avverge tidligere svakheter ved at vann 
avløp har vært overlatt skjønnsrettens behandling. 

e. Ja. Nye forskrifter til vassdragsreguleringsloven må til. Forhånds- 
meldingen må passere SP-apparatet lokalt. Retningslinjene små si 
noe om hvorledes søknaden om konsesjon skal se ut når den fremmes 
etter S4a-fasen. 

f. SIFF ikke med i KB idag, men bør stå på listen. Fungere bra på 
forurensningssiden (SFT tar seg av dette). 

Organisering av faglige unde r søke Ls er , Diskusjon om SFT/miljøvern- 
avd. skal gjøre dette. 
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Gruppearbeid sesjon I, KULTURMINNEVERN. 

I DATAINNSAMLING 

 Er de riktige data samlet inn, formålet med SP tatt i be- 

traktning? 

2j Hvilke typer data kunne evt. vært utelatt, hvilke burde vært 

med, hvilke er det tatt med for lite av o.s.v. 

E r  data samlet inn på et for omfatende/snevert geografisk 

område? 

JSynspunkter på.arbeidsdeling/organisering av datainnsamlingen. 

6JSynspunkter på tidspressets betydning for datainnsamlingens 

kvalitet og omfang. 

H v i l k e  endringer, faglig og administativt, er gjort mht. 

datainnsamling for 84-prosjektene, og hvilke er ev. aktuelle 

for videreføringsprosjektene? 

II FOREOLDET TIL KONSESJONSBEHANDLINGEN (KB) 

/ A-f § 4 a-fasen. Omfang av undersøkelser, ansvarsfordeling, samarbeid, 

koordinering, m.v. (NB Viktig punkt) 

III DATABEARBEIDING OG PRESENTASJON SP. 

A. Fagrapporter 

+) Nytte/nødvendighet av fagrapporter. Fagrapportenes form,inn- 

hold og omfang. 

iJ Behov ved 84-pro&jekter og videreføringsprosjekter. 

B. Vassdragsrapporter - tekst. 

Kap. 1,2 og 4 : 

 Synspunkter på presentasjonen av fagfeltet i vassdragsrapportene, 
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kap. (1), 2 og 4. For omfattende, for knapt? Hvilke aspekter 

ved fagfeltet mangler, bør tillegges større/mindre vekt osv.? 

Kap. 3 : 

lOJ Er det sider ved kap. 3 som er uklare, bør presiseres nærmere, 

mangler etc, sett ut fra kulturminnevern? 

Kap. 5: 

l i )  Burde fagfeltenes plass i kap. 5 vært gjort lengre/kortere? 

S y n s p u n k t e r  på vassdragsrapportens skjema i kap. 5 for 

kulturminneverns del. 

\'3J Generelt: 

Er det aktuelt med endringer i kap. 2,4, 5 i forbindelse 

med: 

- 84-prosjektene 

- videreføringsprosjektene 

Hvilke synspunkter har gruppen på dokumentasjonsbehovet ved 

videreføring av SP-prosjekt hvor det allerede foreligger en 

vassdragsrapport. Er det eksempelvis tilstrekkelig med en 

sterkt forkortet videreføringsrapport som bare inneholder 

kap. 3,4 og 5? Hva med tillegg til kap. 2 for ev. "nye felt"? 

C. Vassdragsrapporter - kart. 

l 0  Synspunkter på temakartene for fagfeltet kulturminaevern. 
Informasjons-og nytteverdi. Kunne omfanget vært redusert for 

fagfeltet? 

Synspunkter på 84-prosjektkartene. 

Kartbehov for videreføringsprosjekter? 

D. SPU, Del I - H9vedrapport 

l'O.) Eventuelle kommentarer til framstillingen som vedrører fagfeltet. 

Andre kommentarer til Del I. 

E. SPU, Del II - Fylkesrapporter 

l"0 Synspunkter på fagfeltets behandling i del II (konsekvensav- 
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snittet for hvert prosjekt). 

Andre synspunkter på fylkesrapportene. 

Generelt til D o g  E: 

lt.J Behovet for en "hovedrapport" for hvert fag, der hvert fagfelts 
kap. 2, 4 og 5 samt konfliktkart er samlet for alle p o s j e k e r  

i SP, ordnet fylkesvis. (Jfr.punkt IV.) 

IV. DATALAGRING - TILGJENEGELIGHET 

I )  Synspunkter på lagring av faglige data fra SP-arbeidet.Lagrings- 

måte og sted. 

B e h o v e t  for ressurser til å gjøre alle data lagtingsklare (arkiv- 

klare) . 

IV. ORGANISATORISKE SPØRSMÅL 

Generelt: 

2o0Faggruppens funksjon i arbeidet. 

2\1Forholdet til fagsystemet på fylkesnivå og ellers. 

Vassdragsrapporter: 

22.)Synspunkter på produksjonsprossessene ved VR (skisser, kap.3, 

VR-utkast, faglig sjekk osv.) 

z3jOrgan1sering ved videreføring 

Synspunkter på organisering av faglig arbeid ved videreføring 

(faggrupper m.v.) 



Gruppearbeid sesjon I, KULTURMINNEVERN 
- Borchgrevink,Gaukstad, 

Gustafson,Granum,Birkely,Hoel. 

I Datainnsamling 

1) Sentrale mål for datainnsamlingen har vært: 

- å gi et hovedinntrykk av den eksisterende kulturminnebest 

hvilke kulturminner som finnes, 

- å identifisere hvordan kulturminner vil kunne bli berort 

direkte og Jndirekte av det foreliggende prosjekt. 

En har hatt to stadier i vurderingeringen: i) områdets verdi 

i forhold til kulturminneinteresser, ii) konsekvensvurdering- 

Riktige data er forsøkt samlet inn, men tidspress og manglend, 

ressurser har selvfølgelig skapt problemer i gjennomføringen 

(særlig for arkeologi og samisk etnografi). 

2) Data det er blitt samlet inn for lite av knytter seg særlig 

til vurderinger av kulturlandskap, dette til dels fordi den 

faglige utviklingen her ikke har kommet langt nok. 

3) Det er ikke samlet inn data på for omfattende grunnlag, både 

på grunn av tidspress og manglende ressurser og på grunn av 

den vekt som ligger på kulturlandskap, områdevurderinger og 

framstilling av kulturhistoriske sammenhenger for forståelse 

av kulturminnebestanden. 

Stadige prosjektendringer har skapt problemer, har dratt inn 

områder som ikke har vært befart. 

10-V-prosjektene har også vært problematiske. Områder for 

konkrete inngrep i SP var i mange tilfeller ikke befart og 

supplerende feltarbeid har ikke kunnet utføres. 

4) Kulturminnesektoren har hatt en spesiell, sentralisert 

struktur i SP. En forsøkte i begynnelsen å kople flere av 

sektorens 3.ulike fagfelt sammen i feltarbeidsstadiet. Dette 

hadde ulike e f f e t  med de forskjellige prosjektenes egenarL. 

Ideell løsning hadde vært at 2 fra hvert fagfelt gikk sammen 1 

felt p.g.a. hensynet til sikkerhet og faglig utbytte. Dette 

har ut fra budsjettsituasjonen vært ugjørlig i de fleste 

tilfeller. I Nord-Norge har fagfeltene vært befart i felles- 

skap, mens i Sør-Norge har de som regel vært befart hver for 

seg. 
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5) Tidspressets betydning er selvinnlysende: 

- umulig å gjøre tilfredsstillende bruk av arkiver og 

litteratur, "leting" i tillegg til feltbefaringene. 

- For arkeologiens og sørsamisk etnografis del i særdeleshet 

har det vært for lite tid i felt p.g.a. fagenes og kilde- 

situasjonens/kulturminnenes egenart. Det har gitt liten 

mulighet for formålstjenlig leting. Dette fører til at 

bruken av faglig skjønn må bli omfattende og vesentlig i 

vurderingen. 

Den sentrale faggruppen har gjennom sitt omfattende arbeid 

i SP til dels kompensert mangler i datagrunnlaget og styrket 

det faglige skjønnet vesentlig. 

- Tidspresset har ført til at intervjuer er blitt prioritert 

framfor leting i felt i mange tilfeller. 

- For kulturminner som er gjemt under torva har manglende 

anledning til ålete med spade med ført at en ikke har kommet 

til det nivået i undersøkelsen hvor en kan vente å finne 

noe/bevise sine påstander. 

6) 84-prosjektene er blitt sterkere utsortert m.h.t. muligheten 

for å foreta fruktbare feltbefaringer. Her har virkningene 

av tidspresset blitt enda mer uttalt. Knappere budsjetter 

har ført til kortere tid i felt. Dette vil i mange tilfeller 

øke behovet for omfattende etterarbeid sentral, hvilket gjør 

det viktig med tidlig varsel av fristene for levering av 

bidrag til VR. 

II FORHOLDET TIL KONSESJONSBEHANDLINGEN (KB). 

A SP-undersøkelsene kan fungere som en rekognosering med varieren- 

de omfang og dybde, som et godt grunnlag for planlegging av 

det videre arbed. De vil utgjøre et nyttig startgrunnlag 

for de undersøkelser som er nødvendige for konsesjonsbehand- 

lingen, men de kan på ingen måte erstatte disse. 

B Måten fagfeltet er behandlet på i SP vil kunne komme til nytte. 

I KB har fagfeltet ofte fremmet en vurdering av kulturminne- 

bestanden i et prosjektområde, men konsekvensvurderingene er 

trukket av utbygger. De 3 ulike faggruppene har også kommet 
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med i behandlingen i meget ulikt omfang, særlig har nyere 

tids kulturminner i stor grad blitt utelatt. 

I SP har fagfeltet selv trukket konsekvensene av en evt. utbyg- 

ging. Dette har samtidig skjedd for et samlet fagfelt, alltid 

2 og når det har vært nødvendig 3 ulike fag i fellesskap. 

Denne samlete framstillingen av kulturminnevern-interessene 

har gitt mange verdifulle erfaringer og bør føres videre i KB. 

C Temakart brukes og bør brukes i KB. I SP har dette vært gjort 

for det samlete fagfelt. 

D Det er vesentlig at skikkelige, uttømmende undersøkelser kommer 

igang så tidlig som mulig i §4a-fasen. SP-materialet gjør dette 

lettere mulig, men de kan ikke erstatte de nødvendige under- 

søkelser her. SP vil bidra til å effektivisere denne fasen. 

E Det vises her til K-prosjektets delutredning for kulturminne- 

vernet når det gjelder spørsmål om retningslinjer ad. under-, 

søkelser for KB. Klart ønske om tidlige og'omfattende under- 

søkelser i denne fasen. Dette vil være til fordel både for 

utbygger og fagfeltet, effektiviserer arbeidet videre og letter 

mulighetene for den ønskede dialog mellom partene. 

F Erfaringene med samlet framstilling av kulturminnevernet er 

positive. En koordinering av arbeidet med kulturminnevernet, 

en bedre samkjøring enn idag, er ønskelig. SP-modellen har 

her gitt verdifulle erfaringer. Behovet for et sentralt 

"formidlings-/Koordinerings-kontor" på det organisatoriske 

området ble framhevet. 

A d .  og f: Det skal særlig framheves den betydning som den 

sentrale faggruppen for kulturminnevern med representanter for 

de 3 fagfeltene har hatt som rådgiver, korrektiv og supplerende 

"databank" i arbeidet. En videreføring av denne ordningen ville 

være av stor betydning i KB. 

III Databearbeiding og presentasjon i SP 

7) Fagrapportene for kulturminnevernet finnes bare i arkiveksemplar 
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(ett eks.) og utgjør en oppsummering og vurdering av felt- 

arbeidet fra feltmedarbeider. Denne er både nyttig og helt 

nødvendig. Det foreligger alltid minst 2 fagrapporter, iblant 

3, da de ulike fagfelt utarbeider hver sine rapporter på dette 

stadiet. 

8) De samme behov for fagrapporter ved 84-prosjektene som for de 

de tidligere. For videreføringsprosjektene vil behovet avhenge 

av om det utføres feltarbeid eller ikke. 

9) Ad. kap. I ville det være en fordel om tabellene over befolk- 

ning og yrkesstruktur kunne vært ført lenger tilbake i tid. 

Dette ville gitt en nyttig historisk ramme for framstillingen 

av kulturminnevernets kapittel 2. 

Ad. kapittel 2: En vesentlig mangel fra kulturminnevernets 

synspunkt har vært at en ikke har hatt tid, plass og mulighet 

til å få forklart verdivurderinger ad. kulturminnene. Hvorfor 

visse kulturminner er verdifulle, hvilken verdi de har og 

for hvilket formål/for hvem. Undersøkelsene har sjelden hatt 

et slik nivå og omfang at dette har latt seg vurdere tilfreds- 

stillende. En må ta generelle forbehold om kulturminners 

potensielle verdi basert på faglig skjønn i mange tilfeller. 

10) Ad kap. 3: vurderinger av erosjonsaspektet ofte mangelfulle. 

Det har vært mangler når det gjelder framstillingen av 

endringer i vassføring. Opplysninger her må forholdes til 

elvas karakter. Ofte mangler når det gjelder dammer, spesifi- 

kasjoner ad. dimensjoner, plassering etc. Kartene har ofte 

vært dårlige, mangler inntegning av endel inngrep. 

11) En har brukt mye tid på å begrense omfanget av kap. 5 og 

på formuleringene her. Forutsatt at dette kap. skulle være 

slik formulert at det ikke skulle være nødvendig å lage en 

enda mer sammentrykt versjon, som i fylkesheftene. Det korte .. 
sammendraget burde da vært formulert av fagsystemet. 

12) Bruken av skjema positiv, men det skulle vært nedlagt mere 
u 

arbeid, disse må være riktige, men hervmasser av feil. Følgene 

har blant annet vært at i tillegg til de konkrete feilene, som 

i mange tilfeller har vist seg umulig å utrydde til tross for 



opprettinger i fagsystemet, så framstår fylkesheftene med 

angivelse av endringer av verdier uten at det framgår hvorfor 

endringene er foretatt. Her er en misvisende blanding av rene 

korrekturer av tidligere trykkfeil , og endringer etter 

regionale vurderinger og høringer. 

13) Generelt: Endringer i forbindelse med 84-prosjektene avhenger 

av de enkelte prosjekt og hvordan dette har vært behandlet, 

dette varierer sterkt. 

Ad. videreføringer blir det forhåpentligvis ikke nødvendig med 

fulle rapporter, men tillegg. Hvis kap. 2 må endres og det 

blir aktuelt med nye karaktersettinger, kan det bli aktuelt 

med nye rapporter. Inndraging av nye områder kan medføre 

tillegg i kap. 2. Det ansees som en fordel med et skille 
dvs. 

opprinnelig VR/tilleggsrapport,skille mellom de to stadiene 

i behandlingen. 

14) Ad. temakart er det beklagelig at disse ikke er blitt korrektur- 

lest. Verdifullt hvis 84-prosjektene får markering av elve- 

strekninger der vassføringa blir endret. Bruk av kart: for 

84-prosjektene blir det færre kart, her er mange prosjekter 

der det ikke er blitt foretatt befaringer. For videreførings- 

prosjektene må nye konfliktkart utføres for de fleste. 

15) De medfølgende fylkeskartene til hovedrapporten verdifulle. 

Det er beklagelig med de feil som finnes her. 

16) Fylkesheftene for vår del ansett som et uheldig innslag i SP. 

Her er mange feil, mye upresist og en del misforståelser. 

Fylkesrapportene er slik de nå framstår intet faglig bidrag. 

Framstilling av de faglige konsekvenser er ikke formulert 

eller godkjent_av fagsystemet. Utdragene av høringene er ikke 

forholdt til faglige vurderinger, her kommer løst og fast fram 

uten å være underlagt noen faglig kritikk eller satt inn i 

noen forsvarlig faglig ramme. Fylkesrapportene har en sterkere 

høringsprofil enn faglig profil. 

Fylkesheftene burde, hvis nødvendige, b___,.estått av de gule 

sammendragssidene (kap. 5) pluss skjemaene, det vil si de 



79 

faglig formulerte og godkjente oppsummeringene, jfr. spm. 11. 

SKjemaene i fylkesheftene er vanskelig lesbare og belemret med 

feil. Mange trykkfeil fra tidligere stadier har ikke latt seg 

rette opp. 

17) Det kunne vært ønskelig med en egen fagrapport for hvert fag 

på fylkesplan, jfr. NOU-ene til verneplan III. Disse ville 

vært nyttige i forbindelse med SP, samtidig med at de ville 

hatt et vesentlig nytteaspekt utover dette prosjektet som 

de nåværende fylkesheftene ikke kan antas å ville ha. Dette 

gjelder også bruk som referanse i annet planarbeid på •• fylkes- 

nivå. Dette ville gjøre resultatene raskere tilgjengelig, på 

et faglig forsvarlig plan. (Her må huskes at fagrapportene for 

kulturminnevernet ikke blir trykket). Disse fylkesvise faglig( 

framstillingene kunne vært et alternativ til de nåværende 

fylkesheftene, med innholdet fra hvert fagfelts kap.2,4 og 5, 

samt konfliktkart for alle prosjekter i SP. 

IV Datalagring - tilgjengelighet 

18) Lagrin3av SP-data fra fagfeltet blir vurdert og ordnet i sam- 

arbeid med de relevante faginstitusjoner. 

19) Et vesentlig punkt ad. dette er at det bør være prosjektets 

ansvar å bearbeide dette materialet slik at det blir leverings- 

klart, dette må gjøres før lagring. 

V Organisatoriske spørsmål 

20) Faggruppen for kulturminnevernet har vært meget aktiv og sær- 

deles viktig i arbeidet. Her er nedlagt et enormt gratisarbeid, 

og det er meget beklagelig at dette ikke har latt seg godt- 

gjøre (det måtte i tilfelle ha gått av eget knappe budsjett, 

hvilket faggruppen selv vedtok ikke skulle skje). 

Viderebehold av faggruppen ansett som meget viktig, dette 

er akseptert for 1985 av faggruppen. 

Et spørsmål er om ikke en ordning med en slik faggruppe ville 

være en fordel også i det videre arbeid i konsesjonsbehandlinge 

jfr. del II. 
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21) Forholdet til fagsystemet på fylkesnivå og ellers har vært 

av varierende verdi. Endel fylkeskonservatorer har sittet i 

de fylkesvise kontaktgrupper. Et positivt aspekt har vært disse 

institusjoners henvisning til lokale informanter der dette 

har skjedd. 

22) Kulturminnevernet har hatt en litt annen stilling som sentra- 

lisertjfagfelt enn de fleste andre. Dermed har fristene fungert 

noe annerledes for dette fagfeltet enn for de andre, uten 

at dette har skapt vesentlige problemer. Selv om fagfeltet har 

levert ferdige kapitler til VR, har det vært behov for 

faglig sjekk/korrekturlesing. Tidspresset på slutten opphevet 

denne ordningen hvilket var sterkt å beklage. Dette førte til 

endel feil. 

En feilkilde til skjemaene har vært de sentrale satte test- 

karakterene fra de første sammenveiningsprøvene. Disse var 

helt tilfeldige, ikke satt av fagsystemet, og er iblant blitt 

videreført og har vist seg vanskelig å utrydde. 

23) Visse ønsker ad. videreføring,- både for videreføringsprosjekter 

og for SP som helhet: 

En videreføring av en type faggruppe som kan fungere som råd- 

giver og korrektiv vil være positivt. Denne ordningene har 

fungert meget fruktbart i SP. 

Samarbeidet av de tre fagfeltene innenfor kulturminnevernet i 

vurderinger og konsekvensdraging har vist seg verdifullt. 

En ungår her en faglig "bit for bit"-politikk der de forskjel- 

lige fagmiljøene blir spilt ut mot hverandre. Det bør opprettes 

en ordning med kontakt og koordinering når det gjelder en 

videreføring av dette samarbeidet i kraftutbyggingssaker. 

Egerheis forslag om at de fylkesvise kontaktgrupper skal kunne 

angi omfanget v undersøkelsene er ikke akseptabelt. 



Gruppediskusjon I, faggruppe for Landbruk/reindrift 
Swift, Berg, Bøhn, Ueland, Hermansen 

Landbruk 

I Datainnsamling 

1. Landbruksdataene har bare gått på landbruket som næring, og det er 
i hovedd r aq de vassdragsnære arealer og til en viss grad kvaliteten 
av disse (produksjonspotensialet) som er vurdert. Jordarter ned til 
grunnvannsdybde har det ikke vært anledning til å vurdere. 

2. Ingen av de innsamlede data kan utelates, men kunne i mange til- 
felle vært nøyaktigere. Bedre data om hydrologien i vassdraget før 
og etter utbyggingen for å kunne bedømme flom, flomdemping, grunn- 
vann og tørrlagte elvestrekninger, er ønskelig. Dessuten opµJave 
over den minstevasføring som går inn i planen. 

Siden landbruket består i å utnytte de naturressursene som land- 
brukets utøvere eier og forvalter, land- og vannarealer og det 
dyreliv som knytter seg til dette burde både næringsfiske og nær- 
ingsjakt vurderes sammen med landbrukets utnyttelse av jordbruks-, 
skogbruks- og friluftsarealer i deres økonomiske virksomheter, selv 
om det i de fleste tilfelle er jord- og skogbruksnæringen som er 
den dominerende interessen. 

Arealforbruket i forbindelse med kraftverk, anleggsveger, kraft- 
linjer, steintipper og massetak, burde en hatt bedre 'opplysninger 
om. 

3. Landbruksdataene om a a l e r  har vi stort sett begrenset til de 
vassdragsnære arealer, -bortsett fra tekniske inngrep som nevnt 
ovenfor. Vassdragsnære arealer har vi definert som arealer inntil 3 
meter over flomvannstanden i vassdraget. 

4. Sålangt vi har erfart har arbeidsdelingen og organiseringen av 
datainnsamling og datasammenstilling via landbruksetatene på fyl- 
kes- og konmunenivå fungert bra, med enkelte menneske- og priori- 
teringssvikt. 

I visse tilfelle har det vært nødvendig for etatene å leie ekstra- 
hjelp ved kontorene, eller engasjere konsulent som f.eks. Det 
norske Jord- og Myrselskap. Det har vært nødvendig å dekke etatenes 
ekstrautgifter, reiseutgifter i Samlet Plan-forbindelse for 
tjenestemenn og leie av ekstrahjelp. 

<Anrådets følsomhet positiv eller negativ, for de forandringer som 
en kraftutbygging medfører med tanke på bosetting, arbeidsplasser 
og distriktsutbygging, bør vi finne kriterier for å få med i det 
videre arbeide. 



5. Vi har ikke merket noen forskjeller om det har vært fylkesmann 
eller fylkeskommune som har hatt ansvaret på det planet. Det vi har 
merket er at SP-personen har vært uhyre viktig for oss, og at grad- 
en av samarbeide mellom SP-persoen og vår mann på fylkesplanet har 
gjort store utslag. At det har sviktet noe i et par fylker skyldes 
antakelig mere våre ansvarlige enn SP-personene. 

Det er ingen tvil om at våre etater har høstet både kunnnskap og 
erfaring av Samlet Plan-arbeidet som vil bli verdifulle både i 
vannbruksplansammenheng og i konsesjonssammenheng. 

6. Vi ser ingen grunn til noen endring hverken faglig eller admini- 
strativt med hensyn til datainnsamling for 84-prosjektene og vid- 
ereføringsarbeidet hva ·angår landbruksinteressene. 

Vi vil beholde en oppgjørsform hvor landbruket får dobbeltvekt fodi 
det inneholder de to næringsinteresser jordbruk og skogbruk, med et 
forbehold at systemet også vektlegger de svake samlete konsekvenser 
{+1 til -1) og at det blir anledning til å skille landbruk i jord- 
og skogbruk når konsekvensene for de to næringer "spriker" vesent- 
lig. 

Interessene til den del av befolkningen som fortsatt skal bo i om- 
rådet og skal ha sitt næringsutkomne av å utnytte naturinteressene, 
bør veie tungt. I denne forbindelse vil også regionaløkonomien og 
dens betydning for distriktsutbyggingen være vesentlig. 

7. Tidspresset ga seg først og fremst utslag i den utakt som prosjekt- 
planleggingen allerede fra starten av kom i i forhold til datainn- 
samlingen og konsekvensvurderingene. Dette skapte frustrasjon, 
usikkerhet og mye dobbeltarbeide. 1982 års arbeidet var langt på 
vei bortkastet for landbrukets vedkonmende. 

Datainnsamling, sammenstilling, utarbeidelse av fagrapporter og 
tema.karter ble for det all vesentligste utført i løpet av siste 3/4 
av 1983 og første 1/4 av 1984. 

Dette førte også til at prosjektledelsen kom på etterskudd med sine 
beslutninger og informasjon slik at det ble endel frem og tilbake, 
pro et kontra og fastlegging av deadlines som ikke kunne overhol- 
des. Tidspresset i 1984 med ferdigstillelse og gjennomføringen av 
høringene var uforsvarlig. 

På konmunenivå måtte en ofte greie seg uten befaring og kontakt med 
grunneiere. Disse sitter inne med viktig grunnlagsstoff som: mini- 
mums- og maksimumsvasstander, evt. skader i vassdraget m.m. 

II Bearbeiding og presentasjon 

A. Fagrapporter 

For landbrukets vedommende som arbeider desentralt er fagrapportene 
helt nødvendig, både for å kunne følge med sentralt og for å frem- 
skaffe systematisert materiale for de som skulle sammenstille de 



enkelte komponenter i vassdragsrapportene og som et "press" for å 
få våre innsamlere til å prioritere Samlet Plan-arbeidet. 

84-prosjektene er som regel små. Ved å t a  med noe mer detaljer i 
vassdragsrapporten, bør fagrapport kunne sløyfes. 

B. Vassdragsraporter - tekst 

Kap. 1, 2 og 4 

For 84-prosjekter er det uheldig overfor ko11111uner og andre hørings- 
instanser å endre en innarbeidet rutiner. 

Kap. 4 er den viktigste for landbruket og inneholder det alt 
vesentligste fra fagrapporten. Det ville være ønskelig om det for 
mange rapporters vedko11111ende var mere utfyllende. Når det ikke er 
blitt det skyldes det at kap. 3 ikke har gitt grunnlag for mere 
inngående registreringer og vurderinger, og på grunn av tidspress. 

En regulering (kraftutbygging) i et vassdrag har først og fremst 
konsekvenser for enkelteiendo11111er, og vil følgelig ha like stor be- 
tydning for den enkelte eiendom i et lite vassdrag som et stort. 
Antakelig større fordi de er mere sårbare og vanskeligere å korrpen- 
sere i et mindre enn i et stort vassdrag. Derfor bør 84-prosjektene 
få en like god - eller heller bedre vurdering - fordi vi burde få 
bedre tid og bedre presentasjon av dem i vassdragsrapporten. 

Lesbarhet og.praktisk opplegg for brukerne tilpier ny vassdragsrap- 
port for videreføringsprosjektene. Mindre endringer av prosjektet 
kan muligens gjøres enklere. 

Regionaløkonomien bør bli mere seriøst behandlet i fortsettelsen. 

Kap. 3 

inneholder for mye detaljer og fyllstoff som er uinteressante for 
datainnsamlingen og vurderingen av konsekvensene. Det er tungt å 
lese og dette gjør det vanskelig å finne fram til de opplysningene 
en har bruk for for datainnsamling og sammenstilling. 

Det inneholder for lite av opplysninger som er av betydning for å 
vurdere konsekvensene for landbruket. Dette gjelder særlig opplys- 
ninger om hydrologiske forhold i vassdraget før og etter reguler- 
ingen og manøvreringen. Tørrlegging, minstevannsføring og flom- 
vannsføring er av stor betydning. 

Konsulentene synes å ha vært for tradisjonelt bundet til mønsteret 
og systematikken for planlegging for et aktuelt utbyggingsprosjekt. 

Kap. 5 

Generelt gir kap. 4 utfyllende opplysninger og vurderinger. Kap. 5 
bør ha knappe og vesentlige opplysninger. Skjemaet er bra, bortsett 
fra at jord- og skogbruk også burde finne frem til kriterier som 
kunne gi en områdevurdering (følsomhet for forandringer innen nær- 
ingsutøvelsen). 



Utfyllingen av "headingen" bør bli mere nøyaktig og i overensstem- 
melse med alternativ, navn, nummer m.v. som ellers er brukt i Sam- 
let Plan sammenheng. Merknadsrubrikken burde brukes i større ut- 
strekning for utfyllende opplysninger. 

c. Vassdragsrapporter - kart 

Kartet gir en visuell oversikt, uten detaljinformasjon. Det må leg- 
ges vekt på at denne visuelle oversikt blir best mulig ved at sym- 
bolene blir klart adskilt. 

For landbrukets vedkommende har kombinasjonen med erosjonssymbolene 
ofte forkludret billedet. I visse tilfelle også reindriftssymbol- 
ene. Det er viktig å få visuelle opplysninger om anleggsveier og 
kompensasjonsveier, kraftlinjer, anleggsbebyggelse (midlertidig og 
permanent), massetak og steintipper med deres eventuelle anvendelse. 

Kartene for videreføringsprosjektene bør vise de tilleggssymboler 
som er nødvndig for å få et klart inntrykk av hva videreføringen 
består av. 

d. SPU, Del I - Hovedrapport 

Gruppen vil her trekke frem noen vesentlige punkt. Landbruket er 
uenig i de vurderinger som består i å ekskludere de små konsekven- 
sene (+l til -1). Likeledes at den skjønnsmessige behandling av 
materialet har ført til at det minst konfliktfylte er stort sett 
små vassdrag som for lokalbefolkningen og for landruket har stor 
interesse og hvor de negative konsekvensene kan være vanskelig å 
kompensere. Bla. vil utbygging av mange små vassdrag gi uforholds- 
messig mye kraftlinjegater til skade for landbruket, og særlig 
skogen. 

Med bakgrunn i Verneplanene I-III mot utbygging av vassdrag, er vi 
heller ikke enig i at verneaspektene har fått en så tung plass i 
Samlet Plan både generelt og ved å fremheve betydningen av type- og 
referansevassdrag. 

Vi er imidlertid enig i at arbeidet med å rangere vassdrag etter 
økonomi, både kraftøkonomi og regionaløkonomi med andre interesser 
bør fortsette som en kontinuerlig prosess (flerbruksplanlegging). I 
den anledning har Samlet Plan-arbeidet gitt oss et godt grunnlag å 
arbeide på. 

e. SPU - Del II Fylkesrapporter 

Etter vår vurdering vil fylkesrapportene få større betydning som 
kildemateriale i fremtiden, enn hovedrapporten. Både fylkesrapport- 
ene, vassdragsrapportene og fagrapportene bør lagres på fylkesnivå. 
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III Datalagring - tilgjengelighet 

Siden både utbyggingsplanen (kap. 3), datainnsamlingen, sammenstil- 
lingen av data og vurderingene (rangeringen) er usikre, bør materi- 
alet brukes (eller misbrukes) av utenforstående som sikre kilder, 
og derfor heller ikke lagres i en databank uten forbehold som en- 
hver kan tappe. 

IV Organisatoriske spørsmål 
Genrelt 
Faggruppens arbeide var intenst og med mange møter ved oppstart- 
ingen av Samlet Plan-arbeidet og ved utarbeidelsen av veiledningen 
for landbruk (jord-, skogbruk, reindrift og klima). Senere har 
arbeidet vesentlig bestått i gruppelederkontakt med enkeltpersonet 
i gruppen som dekket det aktuelle fagfelt. For gruppelederen har 
dette vært rasjonelt og tidsbesparende, særlig etter at reindrift 
og klima begynte å operere mere selvstendig. Gruppens medlemner er 
kontinuerlig holdt ajour med fremdriften av arbeidet med kopier av 
viktige dokumenter. 

Den nevnte veiledning bør revideres med tanke på videreførings- 
arbeid og fremtidig vannbruksplanlegging. 

Forholdet til andre faggrupper har vesentlig bestått ved de fag- 
gruppemøter som har vært avholdt. 

Erosjon, flom og transport er vesentlige interesser for landbruk, 
men en egen gruppe for disse har fungert bra pga. forbygningsavdel- 
ingens desentraliserte fagkompteanse. Det kunne vært intimere sam- 
arbeide med denne gruppe. Det samme kan sies om transport, spesielt 
i forbindelse med tømmerfløting og isveier for landbrukstransport. 

Det samme kan til en viss grad sies om grunnvanns- og vannforsyn- 
ingsgruppen i forbindelse med interessen for plantenes vannforsy- 
ning. 

Forholdet til fagsystemet på fylkesnivå. Det er landbrukets fagsy- 
stem på fylkes- og kommunenivå som har hatt ansvaret både for fag- 
rapporten, tema.kart og kontroll av vassdragsrapportens landbruks- 
del. Som nevnt tidligere har disse etatene nå fått et godt innblikk 
i rutinene. 

Prosjektadministrasjonen har også arbeidet under sterkt tidspress. 
Den har tilsynelatende hatt sine spesielle interesser på vernesiden 
og i mindre grad på næringsinteressesiden, regional økonomi og 
distriktsutbyggingssiden. Landbruksdepartementet har ved ett par 
anledninger måttet gå ut med skriftlige markeringer om uenighet med 
prosjektledelsens vurderinger. Forøvrig har det daglige arbeidet og 
det kollegiale forhold vært utmerket. 

vassdragsrapporter 

Arbeidet med vassdragsrapporter er preget av hastverk, og derav- 
følgende forsinkelser. Dette gjelder også faglig sjekk som i den 
grad det var spørsmål om nødvendig lokalkjennskap ble utført av 
landbruets etater på fylkes- og kommuneplan. Generell sjekk ble ut- 
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ført av fagkoordinator på sentralt nivå, med enkeltkontakt med ved- 
komnende gruppemedlem som dekket det aktuelle fagfelt. Det må inn- 
rømmes at den faglige sjekk Izja. tidspress i enkelte tilfelle ikke 
har vært god nok. Komnunale og organisasjoners høringsuttalelser 
viser også dette, og at viktige data ikke er kommet med i fagrap- 
portene {vassdragsrapportene). 

Vi vil likevel hevde at vassdragsrapportene ligger på det ambi- 
sjonsnivå SP-ledelsen tilstreber. 

Organisering ved videreføring 
Arbeidet med videreføring bør fortsette med landbrukets fagetater 
på fylkes- og kommunenivå som de vesentligste ledd i arbeidet med 
landbruksinteressene. Vi antar at det fortsatt vil være behov for 
at landbruksdepartementet har en koordinator. 

Noe spesielt fagutvalg utenom en spesiell gruppe i landbruksdepar- 
tementet som representerer jord, skog og reindrift, skulle ikke 
være nødvendig når det kan trekkes fagkompetanse i spesielle saker 
fra NLH og andre institusjoner som står landbruket nær. 

V Forholdet til konsesjonsbehandlingen 

I alminnelighet synes det som landbrukets faglige etater vil kunne 
mestre det vesentligste av utredninger i forbindelse med S4a-fasen. 
Det vil være nødvendig å kunne hjelpe seg med konsulenter i endel 
tilfell·e, og vi vil særlig peke på Det Norske Jord- og Myrselskaps 
kompetanse og på GEFO under NLVF i denne forbindelse. 

Landbruket må selv få avgjørende innflytelse på hvilke deler av 
landbruket som skal utredes spesielt i forbindelse med en 4a-fase 
behandling. 

Mer om hovedspørsmål V 

SP kan til en viss grad {i visse tilfelle) erstatte S4a-fasen. Men 
SP-undersøkelsene kan ikke erstatte de krav som en vanlig konse- 
sjonssak medfører. Dette gjelder jordbruk, skogbruk og reindrift. 
Men vassdragsrapporten vil kunne underbygge de krav landbruket vil 
stille under konsesjonsbehandlingen. 

Systemet i SP, jordbruk, skogbruk og reindrift, {vassdragsrappor- 
ten) gir en god oversikt og vil kunne være et mønster for landbru- 
ket sin veiledning for konsesjonsbehandling. 

Ja, viktig for oversikten. For reindrift er det definert med 1 kart 
i 1:5000 og ett i 1:250 000 for å gi oversikt over det berørte 
reindriftssystem. 

Sem i 1. avsnitt. 

Ja. Viser til Egerhei sitt innlegg om fylkesmedarbeiderens og kon- 
taktgruppens rolle. Landbruksdep. vil tilpasse sin veiledning etter 
dette opplegget. 

Vi viser til det som er sagt tidligere og den fagkompetanse SP har 
gitt landbruket på landbruks- og fylkesnivå. Landbruksdepartementet 
vil nytte denne kompetanse under senere konsesjonsbehandling. 



REINIRIFI' 

I Datainnsamling 

1. Dataene er i stor grad knyttet til de vassragsnære områdene. Ideelt 
sett burde hele det berørte reindriftssystemet vært analysert, og 
inngrepet vurdert mer nøye i tilknytning til dette. Dataene til- 
fredsstiller allikevel nivået i Samlet Plan. 

2. Ingen data kunne vært utelatt. Har stort sett med de nødvendige 
data, men disse kunne ofte vært mer presise. De berørte områdenes 
kultur- og identifikasjonsverdi er bevisst, som en hovedregel, 
holdt utenfor vurderingene. 

3. Dataene er (nødvendigvis) samlet inn på et for snevert geografisk 
område. Sammenlign antalen under punkt 7. 

4. Klare fordeler med en sentral faggruppe/arbeidsgruppe som har sam- 
arbeidet med den sentrale reindriftsadministrasjonen, de lokale 
reindriftskontorene og tillitsutvalgene i distriktet. Det at arbei- 
det med datainnsamling og konsekvensvurderingene er utført av den 
samme arbeidsgruppen har sikret en stor grad av konsistens og sam- 
menlignbarhet i konsekvensvurderingene. 

s. Av praktiske grunner har samarbeidet i kontaktgruppene vært rela- 
tivt lavt prioritert. Kontakten til SP-medarbeiderne, operasjons- 
senteret, vannkraftgruppa og prosjektledelsen har vært særlig vik- 
tig. Eneste løsning å legge ansvaret for de faglige vurderingene 
til den sentrale reindriftsadministrasjonen. 

6. 84-prosjektene er og vil bli utarbeidet etter samme retningslinjer 
som 82- og 83-prosjektene. Arbeidet med videreføringsprosjektene 
vil i hovedregelen bli utført som de v9nlie prosjektene - i enkelte 
tilfelle med en noe forenklet versjon av utredningsprosedyrene - 
avhengig av prosjektets karakter. Minner også om at arbeidet med 
reindrift ikke kom i gang før september 1982. 

7. Tidselementet avgjør selvfølgelig datamaterialets kvalitet og om- 
fang. Nok om tidspresset. Dataene ligger på et akseptabelt 
"SP-nivå n. 

II Databearbeiding og presentasjon 

a. Fagrapporter 

Fagrapportene foreligger bare i ubearbeidet form. Disse vil bli be- 
arbeidet videre og sammenstilt til en rapport: "Reindriften i Sam- 
let Plan" som en del av BS-programmet. Arbeidet med reindrift har 
vært konsentrert om bidragene til vassdragsrapportene. 

b. Vassdragsrapporter 

Kap. 1, 2 og 4 

84-prosjektene: Ingen endringer 



Videreføringsprosjekter: Legges i størst mulig grad opp som et 
"vanlig" prosjekt og presenteres i egen vassdragsrapport (som 
hovedregel). 

Kap. 3 

Ingen særlige merknader til kap. 3. Prosjektskissene har imidlertid 
( Æ r  eller mindre) manglet vesentlige opplysninger som anleggs- 
veier, kraftlinjer m.m. 

Kap. 5 

Dette kap. er viktig, særlig fordi det først og fremst er dette som 
blir lest. Sammendragene for reindrift vil stort sett bli som før - 
muligens noe lengere og mer detaljert (kanskje i telegramstil/- 
stikkordsform) . 

Skjemaene i kap. 5 er ok (når de er korrekte). 

I:bkumentasjonsbehovet for VF-prosjektene vil variere. I mange til- 
felle vil det være tilstrekkelig med en forkortet versjon av kap. 
3-5 (eller 2-5) . 

c. VassdragsrappOrter - kart 

Temakartene for reindrift fungerer bra. Ikke aktuelt med endringer. 
Omfanget kunne i hovedregelen ikke vært redusert, men enkelte kart 
inneholder nok såpass lite informasjon at de kunne vært kuttet ut. 
I og med at reindrifta presenteres sammen med andre interesser på 
kartet har det imidlertid vært lite å spare her. 

Kartbehovet for 84-prosjektene skiller seg ikke ut fra 82- og 83- 
prosjektene. Behovet for videreføringsprosjektene vil variere - fra 
"ikke kartbehov" til helt vanlig kartproduksjon. 

d. SPU - Del I - Hovedrapport 

Ingen konmentarer til framstillingen om reindrift, men i tegnfor- 
klaringen til tabellen på s. 48-56 mangler forklaringer på hva RE 
(reindrift) er. Ikke helt fortrolig med begrepet "kulturell påvirk- 
ningsfaktor" saner nevnt under omtalen av prosjekter i Troms og 
Finnmark. 

e. SPU - Del II - Fylkesrapporter 

Ingen merknader. 

III Datalagring/tilgjengelighet 

Hovedrapporten, fylkesrapportene og de tilhørende vassdragsrapport- 
ene lagres i den sentrale Reindriftsadm., ved det enkelte rein- 
driftskontor og i de berørte tillitsutvalg i distriktene. Ellers 
ingen Ærknader. 
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IV Organisatoriske spørsmål 

Generelt 
Liten kontakt med faggruppene for landbruk, reindrift og klima. Det 
bør vurderes om ikke reindrifta skal ha en egen faggruppe. 

Forøvrig svært godt forhold til SP-systemet. 

Vas sd ragsrappor ter 

Kap. 3 har kommet for seint i forhold til feltsesongen. Det var 
svært uheldig å kutte ut faglig sjekk av endel vassa ragsrapporter. 

Organisering ved videreføring 

De samme leddene som har vært involvert i SP-utredningen må inn 
her. N::>tat om dette vil bli utarbeidet i begynnelsen av 1985. Ord- 
ningen med representasjon i fagutvalget må fortsette. Som nevnt bør 
det vurderes om ikke reindriften skal ha en egen faggruppe. 

V Forholdet til konsesjonsbehandlingen 

. 
1. SP kan bare erstatte deler av - i enkelte tilfelle hele - S4a-fas- 

en. Dessuten kan vurderingene fungere som et startpunkt for det ut- 
valget som skal foreta konsesjonsutredningene. 

2. Prinsippet for redigering av vassdragsrapportene virker svært klar- 
gjørende - det er lett å finne fram til detaljer og også få over- 
sikt over utb.prosjektet og interesser knyttet til dette. Kan bru- 
kes som modell for konsesjonsdokumentene. 

3. Absolutt. For reindrift er det aktuelt med et kart i 1:50 000 
(vassdragsnære områder/nedbørsfeltet) og (som regel) et i 1:250 000 
(distriktet/reindriftssystemet). 

4. Se omtalen under punkt 7. 

5. Henviser til Egerheis forslag til fylkesmedarb. og kontaktgrupen 
sin rolle i §4a-fasen. Reindriftsadm./LD utarbeider nærmere in- 
struks for arb. med de reindriftsfaglige vurderingene. 

6. Organiseringen av KB vil bli noe anderledes i og med koplingen til 
SP-systemet (: ?) . 

64440/IMB 
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GRUPPEDISKUSJON I, faggruppe for kart og data, Homstvedt, Sortehaug, 
Nesje 

A) VASSDRAG.5RAPP0RTENE 

Operasjonssenteret hadde samlet ansvar for all innsamling og første 
godkjenning av kart. Faggruppene sentralt godkjente. Systemet var 
tungvint, men antakelig det beste. 

Stort sett fungerte kartfestinga etter sin hensikt, som var å fram- 
stille tema på en lettfattelig måte. Vi tar imidlertid sikte på en 
del forbedringer scrn skal gjøre at både tema og utbyggingsprosjekt 
kommer tydeligere fram. 

Omfanget av kartproduksjonen kunne vært redusert noe: 

ved sammenslåing av alternativer (det ble også gjort) 

sammenslåing av tema. Dete vil nå bli gjort for vannforsyning/ 
forurensning. OPS ønsker frihet til å slå sammen· andre tema der 
det er lite informasjon, men øvrige faggrupper er i mot dette. 

ved at OPS hadde vært strengere med å luke ut kart med lite 
informasjonsverdi 

største format burde vært A3. Målestokken burde vært tilpasset 
dette 

kartorienteringen (nord/sør, øst/vest) burde vært tilpasset 
formatet heller enn tradisjoner 

Vi kan tenke oss følgende rutineendringer for det videre kartarbeid: 

OPS må så tidlig som mulig få oversikt over hvilke manuskart vi 
kan vente for hvert enkelt prosjekt, og når vi kan vente dem. 
OPS på sin side må holde miljøet i Bø løpende orientert, både 
om manusfolier og rissefolier fra NGO. 

Vi tar sikte på å framstille flest mulig tema og prosjekt digi- 
talt, men vil holde det manuelle produksjonsapparatet i bered- 
skap. Hvor mye scrn skal digitaliseres avhenger av om fristene 
for de ferdige vassdragsrapportene kan tøyes noe. 

Vassdragsrawortene bør skrives inn på EDB (fortrinnsvis NOTIS 
WP) for så å leveres på diskett til reproinstans. Reproinstans 
bør muligens også få ansvar for opptrykk av både rapport og 
kart. Vi kan i alle fall ikke regne med å nytte hustrykkeriet i 
NVE i denne omgangen. 

Av kostnadsmessige hensyn bør derfor tekstdelen kuttes ned. Man 
bør se på muligheten av omredigering av kap. 1, 2 og 4 (på 
temakartene er både brukerinteresse og konflikt framstilt sam- 
men). 



Vi reiser spørsmålet om ikke de fleste av 84-prosjektene kan 
framstilles i fylkeshefter direkte, sammen med videreførings- 
prosjektene der endringene er marginale. Store videreførings- 
prosjekter med store endringer i prosjektutforming kan derimot 
framstilles i vassdragsrapporter. 

MD bør spesifisere hvordan nøkkeldata skal settes opp i vass- 
dragsrapport, slik at de kan hentes direkte ut i MD's database 
for Samlet Plan. 

Nøkkeldata fra prosjektet vil bli tatt vare på i MD's database, og 
noe må også legges inn i det sentrale, landsomfattende vassdrags- 
registeret. 

Blanketten "Beskrivelse av dataserie" tar vi sikte på å legge inn i 
det sentrale vassdragsregisteret. Dette har OPS ikke fått tid til å 
gjøre noe med ennå. 

Blanketten "Beskrivelse av temakart" har hittil fungert mest som 
oppslag for hvem som har produsert kart og fagrapport. De har inne- 
holdt få vurderende opplysninger ut over det vi finner i de gule 
skjemaene i kap. 5 i vassdragsrapporten. 

B) HOVEIRAPPORT OG FYLKESRAPPORTER 

Kartene i hovedrapporten er vi i hovedsak godt fornøyd med, men det 
er synd at vi ikke fikk lest korrektur før de ble trykket. 

Bruk av EDB i framstillingsprosessen av tekstdelen i hovedrapport 
og fylkesrapport gjort det mulig å foreta redigeringer like fram 
til trykking. Erfaringene bør komme til nytte videre. 

Prosjektkartene i fylkesheftene er av blandet kvalitet, fordi 
grunnlagsopplysningene for enkelte prosjekt nesten er radert bort. 

5 6 0 0 0 / H H  
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GRUPPEDISKUSJON I, Faggruppe for Flom-erosjon-is-vanntemperatur- 
transport. Lahaug, Tvede, Roen, Wold, Sæverås. 

Gruppen har trukket ut endel av spørsmålene i det utdelte skriv og 
omarbeidet disse noe for å tilpasse faggruppens arbeidsfelt. Neden- 
for er stilt opp de uttrukne spørsmål og svar på disse vurdert for 
faggruppen. 

I DATAINNSAMLING 

Sp Hvilke typer data/opplysninger savnet vi mest under rapporte- 
ringen for 82-83-prosjektene? 

Sv For endel prosjekter mer utfyllende data/opplysninger om 
dagens forhold når det gjelder is/vanntemperatur og transport. 

Sp Hvordan vil vi legge opp datainnsamlingen for 84-prosjektene? 

Sv Stort sett som til nå. I mangel av hovedbefaringer må tele- 
fonen brukes mer for vanskelige prosjekter, evt. supplert med 
egne vinterbefaringer. 

II DATABEARBEIDNG OG PRESENTASJON 

Sp Bør fagrapportene endres noe for 84-prosjektene? 

Sv Nei 

Sp Bør presentasjonen av fagfeltene våre endres mer i vassdrags- 
rapportene? 

Sv Nei. Det er notert at skillet mellom ferdsel og transport kan 
være vanskelig for fylkesmedarbeiderne i noen tilfeller. 

Sp s k e r  vi andre opplysninger i kap 3? 

Sv Ja. Forslag til manøvreringsreglement, spesielt for flomvurde- 
ringen. Kjøreplan for de prosjektene i de tilfeller det kan 
bli valg mellom stans av vinterens start/stopp-kjøring, spe- 
sielt for is. Vassføringsforhold før og etter utbygging burde 
vært mer utfyllende og konkret. Aktuelle kompensasjonstiltak 
burde nevnes. 

Sp Hvordan skal vi rapportere videreføringsprosjektene+ 

Sv Dette må vurderes for hvert prosjekt. For noen må det vel til 
en helt ny fagrapport. For andre kan det holde med nye kap. 4- 
delen. Generelt bør vel en ny vassdragsrapport lages. 

Sp Synspunkter for temakartene? 

Sv Alle var skeptiske i starten. Dette endret seg etterhvert til 
en mer positiv holdning. Vi synes dette er en god framstil- 
lingsform og vil bruke den også utenfor SP-arbeidet (gjelder 
is) . 
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Sp Kommentarer til SPU-del I? 

Sv De som hadde lest den (2 stk) synes at fagfeltet var godt 
be hand let. Ingen spesielle kommentarer. 

III DATAIAGRING 

Under dette punktet har vi ikke spesielle synspunkter. 

IV ORGANISATORISKE SPØRSMÅL 

Sp Hvordan har faggruppen fungert sammen? 

Sv Stort sett godt. Koplingen is-flom kunne nok vært bedre i 
første delen av arbeidet. Transport har kunnet benytte israp- 
po r tene i sitt arbeid. 

Sp Hvordan har vi fungert i forhold til andre faggrupper? 

Sv Meget variabelt. God kontakt med klimafolket og isfolket. 
Hovedproblemet har vært at israpportene burde ha vært skrevet 
før endel av de andre faggruppene og lest av disse. Dette var 
ikke mulig pga. tidsnød og sen oppstarting av faggruppen. Kon- 
takten med landbruket har vært god for flom og transport i 
noen tilfeller. 

Sp Er det gjort egne vurderinger av "vårt" fagfelt i andre fag- 
grupper? 

Sv Ja. Eksempler friluftsliv-is, friluftsliv-vanntemperatur, 
landbruk-flom, land bruk-transport. 

Sp Problemer i forholdet SP-personene/prosjektadministrasjonen? 

Sv Stort sett lite pro b Leræ r , Under toppbelastningen noe "utidig" 
masing fra flere SP-personer samtidig. 

Sp Problell'er med personellressurser? 

Sv En mer positiv holdning til SP-arbeidet fra V-direktoratets 
ledelse ville ha lettet arbeidet, konflikt SP-arbeid/annet 
arbeid oppsto ofte. 

Sp Forslag til forbedringer i 84-arbeidet? 

Sv Ikke utover det som er nevnt i siste rundskriv om temakart- 
arbeidet (31=10. 84). 



V FCRHOLDETI' TIL KONSESJONSBEHANDLINGEN 

Sp Kan SP-undersøkelsene erstatte/supplere/avlaste undersøkelsene 
san i dag kreves? 

Sv Det blir lettere å komme i gang med de riktige undersøkelser 
på de riktige steder. Kan ikke erstatte KB-undersøkelser ut- 
over dette. 

Sp Kan måten fagfeltet er behandlet på i SP komme til nytte i KB? 

Sv Is/vanntemperatur skriver sine rapporter til KB omtrent som i 
SP allerede i dag. Bør transport bli eget tema i KB? 

Sp Bør temakart vurderes brukt i KB-prosessen? 

Sv Ja for is/vanntemperatur. Tja for flom/erosjon/transport. 
Transport har nytte av andres kart. 

Sp Nye retningslinjer i §4a-fasen når SP-materialet foreligger? 

Sv Ingen spesielle synspunkter 

Sp Har SP-arbeidet gitt impulser for justering av organiseringen 
av de faglige KB-undersøkelser? 

Sv Neppe direkte for vår del. Generelt bør det vurderes om en 
rapport a la vassdragsrapporten kan bli konsesjonssøknaden. 

5605o /HH 
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GRUPPEDISKUSJON I, generell gruppe I - Ohm, T.B. Larsen, Molle, 
Soll i, Thaulow 

1. Konsesjonsbehandlingen 

Bindingen av SP og ansvarsfordelingen vil være avgjørende for 
strukturen og omfanget av arbeidet i §4a-fasen. SP-materialet vil 
imidlertid uansett gi viktige innspill for søkerens planlegging. 

Gruppen mente at §4a-fasen i stor grad er overflødiggjort for kat. 
I. Undersøkelsesbehovet for søknaden må imidlertid bestemmes. Dette 
kan skje i en kontaktgruppe av fagfolk, men Vassdragsdirektoratet 
må fortsatt ha det formelle ansvaret dersom det oppstår uenighet om 
ansvaret. 

Det er uavhengig av SP bestemt at Vassdragsdirektoratets rolle skal 
utvides under §4a-fasen da denne har fungert dårlig. Vassdrags- 
direktoratet har nå bedt om at potensielle søkere bl.a. arrangerer 
lokale møter. SP-personen bør møte på slike møter. 

Slike møter kan være et viktig virkemiddel for å sikre lokal med- 
virkning i tillegg til at høringsuttalelsene i SP vil være et 
verdifullt materiale for planleggingen. 

Gruppen kom ikke til avklaring i det viktige spørsmålet om en søker 
bør tillates å legge fram alternativer i kategori II-III til vurde- 
ring samtidig san et prosjekt i kat. I fremmes. En helhetsvurdering 
for et område er allerede foretatt i SP, men det kan hevdes at et 
område (f.eks. Otta, Rauma) må gjennom en konsesjonsprosess for at 
helhetsvurderingen skal være fullverdig. Dette er en spesielt ak- 
tuell problemstilling dersom realisering av et alternativ i kat. I 
utelukker· påbyqn i nq se Lt.e r na t i ve r som nå er plassert i kat. II/III. 

Det var imidlertid enighet om at nye rutiner for prosjektvurdering 
må finnes som en mellomløsning mellom en videreføring av Samlet 
Plan og den nåværende konsesjonsbehandling. 

2. Verneplan for vassdrag 

Problemstillingen med at Stortinget ikke vedtar vern av Vp.III- 
vassdrag som er i kat. III ble reist. Det ble påpekt at slike pro- 
sjekter kanskje kan plasseres i en egen kategori III. 

3. Videreføring av SP 

Det var full enighet om at SP må videreføres/rulleres. Det var 
imidlertid ikke full enighet om at den nåværende organisasjons- 
modellen nødvendigvis er den beste, selv om det kan være uheldig å 
endre et produksjonssystem som har fungert rimelig godt. Organise- 
ringen vil imidlertid være avhengig av det økonomiske grunnlaget 
san blir stilt tii disposisjon. Det laveste nivå vil være å tilføre 
eksisterende system nødvendige midler, det høyeste realistiske 10 
årsverk lokalt og 5 sentralt. Vassdragsrapporter av samme omfang 
som før, virker noe ambisiøst. 
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Er det enighet i SP's organer, er det ikke nødvendig å forelegge 
plasseringsbehandlingen av et nytt alternativ for Regjering/Stor- 
ting. Ved uenighet må saken forelegges Regjering eller Storting; 
hvilke av disse ble det ikke enighet om. 

4. Virkemidler 

Det var enighet om at det kunne være aktuelt å opprette et eget 
kontor i OED/NVE, men at det vil være meget vanskelig å få tilført 
økonomiske midler til dette arbeidet selv med politisk g(X)dwill, 
jfr E N .  

Arbeidet bør ha en vinkling på konkrete prosjekter. 

5 5 9 0 0 / H H  
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GRUPPEDISKUSJON I, GENERELL GRUPPE II - Kjølberg, Haagensen, Aabel, 
Adeler, Sverdrup og Evensen 

Diskusjonen er konsentrert om noen spørsmål/problemstillinger: 

I Generelt 

Ansvarsfordeling stat/fylke/kommune 

Det må snarest avklares om SP skal videreføres slik at bl.a. 
personell kan beholdes. Gruppa mente at SP burde videreføres. 
SP bør fortsatt være et statlig prosjekt og ha en koordine- 
ringsperson på fylkesnivå som bør ligge under fylkesmannen. 
Det forutsettes nær kontakt mellom fylkesmannsebete og fylkes- 
kommunen. Det kan være aktuelt at den bør få gi merknader til 
vassdragsrapportene, særlig regionaløkonomi, før disse er ende- 
lige (1984-prosjektene). Datamaterialet bør gjøres tilgjenge- 
lig for fylkeskommLD1en. 

Tidspresset 

Stramme tidsfrister kan ha ført til at særskilte kvaliteter i 
vassdragene kan ha blitt oversett. Det har videre vært forut- 
satt en utstrakt standardisering av arbeidsopplegget. Dette 
har også vært nødvendig for å kunne foreta sammenlikninger mel- 
lom vassdrag og regioner. Men de nasjonale vurderingene har av 
samme grunn fått liten tid. Kan ha resultert i at noen fag- 
grupper har helgardert, andre undervurdert. Dialoger på alle 
plan, særlig mellom utbyggerside og fagsystemet har fått lide 
av tidspresset. 

II Databehandling og presentasjon 

B Vassdragsrapportene 

Vurderingene er for lite konsekvensretta, som kan ha sammenheng med 
for dårlig datagrunnlag. Pæitivt at alle prosjektene er laget 
over samme lest. Til spesielle punkter: Kap 3 bør en prøve å lage 
mer forståelig (lettleste) og reg.øk.delen bør gjøres mer vass- 
dragsrelevant. Unødvendig generelt stoff bør unngås. 

III Datalagring - tilgjengelighet 

Dataene bør lagres i et dataregister som gjøres tilgjengelig for 
brukerne. Dette arbeidet skal fortrinnsvis legges til vassdrags- 
registeret (NVE). 

VU må få i oppgave å lage et ensartet og funksjonelt prosjektnum- 
mersystem. Problemene vi har hatt med navnebetegnelsene i SP-ar- 
beidet) viser at dette er nødvendig. 
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IV Organisatoriske spørsmål 

En opprettholdelse av SP-systemet er ønskelig, men funksjon og form 
kan endres. I en overgangsfase vil systemet kunne fungere som nå, 
men en rullering av SP vil gjøre det nødvendig å knytte apparatet i 
større grad til konsesjonsbehandlingsprosessen mm. 

Ved rullering bør en beholde fylkesmedarbeiderne og kontaktgruppene 
i fylkene. Apparatet bør også bli brukt i arbeidet med konsesjons- 
behandling, vannbruksplanlegging mm. Et sekretariat må oppretthol- 
des i Miljøverndepartementet, for en nødvendig koordinering på sen- 
tralt nivå (Det er jo tross alt en sentral plan). Et faglig kon- 
taktutvalg/ledd er også nødvendig, men kan sannsynligvis knyttes 
til en modell a la KKV (Kontaktutvalget for koordinering av vass- 
dragsundersøkelser) for alle fagfelt. Det er viktig at opplegget 
aksepteres av de etablerte "aktørene" i konsesjonsbehandlingssaker. 

V Forholdet til konsesjonsbehandling 

Det er utbygger som i dag har initiativet og ansvaret for utrednin- 
ger/planer, i §4a-fasen. NVE kommer først inn som konsesjonsmyn- 
dighet når konsesjonssøknad ønskes fremmet (§5). Slik det er i dag 
har NVE et praktisk ansvar for kunngjøring av forhåndsmelding+ 
godkjennelse av brosjyre i §4a-fasen. Alt i denne informasjonsbro- 
sjyren bør informasjon fra SP inn, så som hvilke alternativ som er 
vurdert og hvor de er plassert i SP. 

SP-undersøkelsene kan ikke erstatte konsesjonsundersøkelsene·, men 
vil selvsagt være til hjelp ved vurdering av hvilke undersøkelser 
som er nødvendig. Bør bl.a. kunne effektivisere saksbehandlingen. 
Temakart bør kunne nyttes i konsesjossøknaden. Andre tiltak som 
kan gjøre konsesjonssøknaden mer leselig, bør vurderes på bakgrunn 
av erfaringene i SP. Konsesjonsmyndighetene bør videre vurdere om 
ikke vassdragsrapportformen vil være hensiktsmessig å bruke, også i 
konsesjonsbehandling en. 

Det foreligger forslag til lovendring som vil aktivisere NVE også i 
§4a-fasen. Dette vil nok kunne sikre en mer systematisk bruk av 
SP-dokumentasjon i den del av planleggings- og høringsprosessen som 
finner sted i §4a-fasen. 

51150/HH 



Gruppediskusjon II, Gruppe I - Thaulow, Hoel, T. Wold, Blomdal, 
Rikardsen, Berg, Sortehaug, Adeler. 

Tema 4 Videreføring av SP, organiering og dokumentasjon 

Tema 5 Organisasjons- og samarbeidsformer, erfaringer og framtids- 
utsikter 

1984-prosjek ter: 

Vassdragsrapporter bør utarbeides på samme form som i dag. Kap. 1 
kan med fordel kortes ned, særlig avsnitt 1.2. 

Tilleggsalternativer/videreføringsprosjekter: 

Det er behov for en standardisert presentasjonsform. Samtidig lig- 
ger det an til en viss fleksibilitet, idet endringer i planer kan 
være av svært forskjellig omfang. Når nye nedbørfelt trekkes inn og 
planene forandres vesentlig, kan en forsvare å lage ny VR. Men en 
antar dette er unntaket og at det i de fleste tilfeller bør være 
tilstrekkelig med et kort notat, evt. bare en henvisning til VR. 
Men rapporteringer bør som sagt skje på en standardisert måte som 
på en oversiktlig måte kan innarbeides i systemet. Det vil i mange 
tilfeller være nødvendig å utarbeide nye temakart. 

Organisering: 

Det er viktig å opprettholde organisasjonssystemet i SP også etter 
1985. Nåværende modell synes i hovedtrekk tilfredsstillene, men 
arbeidet vii i stor grad måtte foregå innenfor rammen av faste 
stillinger. 

Organiseringen på fylkesnivå vil være avhengig av hvilket departe- 
ment som får ansvaret for videreføringen av SP utover 1985. Dersom 
dette blir MD, vil miljøvernavdelingene som basis være mer naturlig 
enn fy Lk eskommunen , da det er direkte "kommandolinje" mellom MD og 
m-avd. 

Kontaktgruppa i fylkene bør organiseres bedre og gis en formell 
status i SP-systemet. Dette vil kunne gi mer meningsfullt arbeid og 
hedre resultater. 

Samarbeidsformer: 

Det er viktig å opprettholde/styrke graden av personlig kontakt i 
arbeidet i form av forskjellige fag- og kontaktgrupper. 

Organisering!!: 

Det er viktig å gi mulighet for behandling av videreføingsprosjek- 
tene i nulleringsperioden. Hvis ikke kan det føre til opphoping av 
prosjektene ved neste revisjon av SP og vanskeligheter mht. el-for- 
syningen. ("silesystem" som muliggjør gjennomslipning av prosjek- 
ter). 

65040/HH 
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Gruppediskusjon II, Gruppe II - Faugli, Pallesen, Bjørnbakk, Gunne- 
rød, Borchgrevink, Bøhn, Tvede, Molle. 

Tl Samlet Plans betydning for faglig og organisatorisk opplegg for 
konsesjonsundersøkelsene 

Problemfeltene er overveiende godt skissert i SP. Den gir godt 
grunnlag for planleggingen av konesjansundersøkelsene som dermed 
kan gjennomføres lettere og bli mer "to the point". Spesielle områ- 
der/tema kan prioriteres, andre kan nedprioriteres. evt. utelukkes. 
Men verdien av SP i så måte varierer fra fagfelt til fagfelt og fra 
vassdrag til vassdrag. 

For enkelte tema er materialet i Samlet Plan bedre enn det som i 
enkelte tilfeller har vært med i konsesjonsdokumenter. F.eks. er 
friluftslivsdokumentasjonen og beskrivelsen av nyere kulturminner 

gjennomgående bedre. Disse kan til dels stå som mønster for konse- 
sjonsdokumentasjonen. Men SP kan ikke erstatte konsesjonsundersøk- 
elser/dokumentasjon, som må være mer omfattende. Dersom vesentlig 
nye alternatier fremnes må man begynne på nytt mht. konsekvens- 
beskrivelsen og i noen tilfeler også verdivurderingen. Samkjøring 
mellom ulike grener av fagfelt (f.eks. kulturdelen) for samkjørte 
feltopplegg og vurderingsprosesser etter "SP-mønster". Dette vil ha 
både praktiske og faglige fortrinn. SP har lært fagfeltene nye sam- 
arbeidsprosedyrer. 

Tema 2 Forholdet Samlet Plan/konsesjonsbehandling 

Det nasjonale system for fagutvalg og faggrupper for de fagfelt som 
føler behov for slike bør opprettholdes både for videreføringen av 

SP og i forbindelse med konsesjonsbehandling. I konsesjonsbehand- 
lingen bør fagutvalget spille en konstruktiv rolle både tidlig i 
§4a-fasen, med hensyn på klarlegging av dokumentasjonsbehov og opp- 
legg for undersøkelser, men også i konsesjonsfasen hva gjelder vur- 
dering av søknadenes faglige innhold. 

Det bør tas sikte på at konsesjonssøknaden blir utformet etter møn- 
ster av vassdragsrapportene. De faginstitusjoner som utarbeider 
undersøkelsesrapportene bør også skrive innspill til VR inkludert 
sammendrag (kap 5). Fagutvalget bør vurdere disse. Det bør være en 
nøytral "redaktør" a la SP-personen i fylket som samordner og står 
for den praktiske framstilling av VR (ikke søker). 

Det må klarlegges presist hvilke vassdrag som skal kunne konse- 
sjonsbehandles og hvordan ulike alternativer, som f.eks. står i 

ulike kategorier, skal behandles. Det må etableres en ordning for 
godkjennelse av konsesjonssøknadens ordning og om alternativene er 
"gamle" som er godkjent i SP eller nye som må gjennom en SP-rulle- 
ring. 
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Gruppediskusjon II, Gruppe III - Mobæk, K. Wold, Kielland, Kismul, 
. Swift, Homstvedt, T.B. Larsen, Gaukstad. 

Tema 2 

Vassdragsrapporten bør være veiledende for konsesjonsbehandlingen, 

i den grad en gjelder for samme prosjektalternativ, (at prosjektet 
ikke er endret ved K.B). 

Det bør understrekes at en ikke må se for mye på sluttkarakteren, 
da denne kan stå for et middel av temmelig sprikende interesser 
innenfor vassdraget. 

Vassdragsrapporten kan rasjonalisere arbeidet med konsesjonsbehand- 
lingen. 

TEMA 4 

Verdien ved at SP som organisasjon fotsetter ligger først og 
fremst i erfaringen med den innarbeidete metodikken. Men det må 
forutsettes at data som vurderingene bygger på må ajourføres før et 
prosjekt skal vurderes som egnet for forhåndsmeldt i 4a-fasen. 

For å ivareta de statlige interesser bør en ha noe fast personell, 
dels på fylkesplan, dels i MD. Dette er bl.a. viktig for å komme 
til livs den eksisterende ordning med at hvert fylke skal sørge for 
den lokale el-dekning. 
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Gruppeaiskusjon II, Gruppe IV - Kjølberg, Gustafson, Aspen, 
Lengås, rørde, Høvik, Sæverås, Evensen 

Terna 2 

Man diskuterte om det burde innføres en "Samla Plan-fase" 

før forhåndsmeldingen, for nye prosjekter som ønskes 

Konsesjonssøkt, o ikke er behandlet i Samla Plan. 

Forutsetningen er allikevel at nye alternativer som måtte utformes 

blir behandlet ved Rulleringen av SP i 1986/7 

SP' nytteeffekt for framtidig konsesjonsbehandling: 

* alle brukerinteresser er med - samarbeidsformer 

*fagfelteneutformer selv de æm.endrag som skal fremlegges 

for politikere, og konfliktvurderinger 

*oversiktligpresentasjonsform med temakart 

ERfaringene fra SP vil kunne forbedre og effektivisere konsesjons- 

behandlingen. 

T 6 

Hvilken holdning har kommuner og fylker til SP? 

De fleste aksepterer prnsippet, men hvordan få dem til å 

akseptere innholdet. 

Bedring av forholdet må skje gjennom bedre informasjon 

og kommunikajson. 

Det vil bli lettere for fylkene å godta SP, hvis det 

blir klart at SP er fleksibel og at det vil bli foretatt 

rullering og oppdatering av vurderingene., - 

og at det blir mulig å fremlegge nye prosjekter som er justert 

i forhold til konflikter som er beskrevet i SP. 

Det må informeres bedre over for politikerne hva "Type- og 

referanseverdiene" står for, og at Verneplan III har store 

mangler i forhold til behovet for slike vassdrag. 

POLitikere har en oppfatning at Verneplan III har løst alle 

problemer m. h. t .. vernebehov, mens det faktisk er store 

mangler - også for kulturminneverninteressene. 

Dette har oetydning for vurderingene i Samla Plan. 

Organisasjonene, kommuner og fylker må fortsatt være 

høringsinstanser. 



SESJON II 

Referat fra gruppe V. Egerhei, Rannem, Jensen, Vindedal, 
Granum, Hermansen, Aabel, Halvorsen. 

Terna 3: 

Forholdet mellom Samla plan/regional planlegging og 

sektorplanlegging. 

Gruppen korn i hovedsak inn på regional planlegging - som 

fylkesplan, generalplan, generell kommunal planlegging og tildels 

vassbruksplanlegging. 

Gruppen definerte terna 3 som "konsekvenser fra Samla plan og 

utnyttelse av Samla plan-materialet i regional 

planlegging/sektorplanlegging." 

a) Den endelige Samla plan er direkte anvendelig i 

fylkesplanprbeidet og bør innarbeides i Fylkesplanen hva 

angår energiplanlegging og vassbruksplanlegging. Fra Samla 

plan ·gis vesentlig rammebetingelser, som utbyggingsrekkefølge 

og det totale utbyggingsnivå for vasskraftressursen i 

gjenværende vassdrag. 

Utbyggingsnivå er i noen grad "bevegelig". Bl.a. dette 

tilsier at en kan forvente at forslag om revurderte 

planskisser vil foreslås gjennom det løpende 

fylkesplanarbeidet (gjelder kategori II og III). 

Et gitt utbyggingsnivå av vasskrafta vil også kunne dreie 

energisektorens behandling i fylkesplanen mot andre energikilder, 

ENØK osv., i større grad enn uten Samla plan. 

Ved den rulleringsprosess det legges opp til for Samla plan, er 

det av betydning at denne skjer parallelt med rullering av 

fylkesplanen. 
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Organisering og metodikk fra Samla plan-arbeidet bør også kunne 

anvendes innen vassbruksplanleggings-prosjekter. Dette gjelder 

kanskje spesielt den "fler-sektorielle" samarbeidsform for 

konsekvensutredninger knytta opp mot en hovedsektor (f.eks. 

smoltproduksjon/oppdrett, vassbehov, lokaliseringskriterier). Men 

også ved oppfølgingsprosjekter i vassbruksplansammenheng for 

Samla plan-vassdrag bør organisering og metodikk kunne 

videreføres. 

b) Også i generalplanarbeidet og generell kommunal planlegging 

må antas at Samla plan-materialet vil være anvendelig. 

Ressurskartleggingsaspektet i kommunal arealplanlegging. 

Dette vil gjelde vassdrag innen alle kategorier. 

Tiltaksretta planlegging knytta opp mot vassdrag i 

kategori I. Kommuner med aktuellt utbyggingsprosjekt får 

"beskjed" om dette i god tid før formell melding sendes. 

Kommunen gis mulighet til aktiv utnytting av en kommende 

anleggsperiode. Dette vil kunne gi tid for tilrettelegging 

for bl.a. boliger/skole, industriareal, fellesanlegg i 

,-turismesammenheng. 

Begrensende faktor kan her være uavklart virkemiddelbruk 

for forsering av prosjekter. 

c) Sektorplanlegging. 

Samla plan kan få vesentlig betydning for sektorplanlegging. 

Auka d a t ame'nqde z sy s t ema t i se r ing av data fra sektorene som er 

behandla innen Samla plan vil kunne brukes ved seinere 

planlegging innen andre sektorer. 

Rein bruk av datamaterialet i Samla plan 

"andre" sektorers bruk av nå systematisert materiale. 

prosjektgjennomføring (kat. I-vassdrag) som premissgiver 

for sektorenes planlegging (f.eks. 

vassforsyning/forurensing). 

Kat. III-vassdrag, hvilken "annen bruk?" 



Det må presiseres at materialet/vurderingene innen Samla plan 

ikke er statisk evigvarende. Samla plans forhold til 

sektorplanlegginga må vurderes som tidsbegrensa. Dette igjen 

tilsier at data rn.v. innen samla plan må oppdateres/rulleres. 

E forutsetning for bruk av Samla plan-materialet innen n . . 
sektorplanlegging er at grunnlagsmateriale/kart m.v. ma gis en 

• · 1 · for seinere bruk. Fylkeskartkontorene bør 
tilgJengel1g agr1ng 

stå sentralt i denne sammenheng. 

Terna 6: 

Forholdet til omverdenen (Kommuner, fylkeskommune, 

organisasjoner, kraftutbygger). 

I hovedsak mener gruppa at den organisering og informering ved 

SP-prosjektet lokalt bør videreføres. Fast organisering er 

vesentlig, SP-perse og kontaktgruppe. 

Det er rom for forbedringer i kontaktforholdet mot kommunene (og 

org an isasj oner) . 

Stikkord: Apen planlegging og meddeltakelse. 

Gruppen var delt i synet på hovedansvarlig for 

videreføringsopplegg for Samla plan. 

Enkelte var av den mening at fylkesmannens miljøvernavdeling var 

det naturlige oppfølgingsorgan, gjerne gjennom en egen 

vassbruksseksjon innen miljøvernavdelinga. 

Andre fremhevet at fylkeskommunene bør tillegges vesentlig 

betydning og innpass i videreføringsopplegg for SP, ut ifra: 

ansvar energiplanlegging 

fylkesplanprosessen: må anta at forslag om 

prosjektjusteringer kommer herfra. 

Vedrørende kraftutbygger: Omfattende spørsmål, berører også 

energilovutvalget og framplukk av prosjekter. På plansida bør 

utbyggingsida trekkes mer aktivt inn, ved 

videreføringsprosjektene, jfr. vekselspillproblematikk. 
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Gruppearbeid sesjon II: Blandede grupper. 

Med i gruppen: Korsvold, Habberstad, Pedersen, 
Kolås, Roen Sverdrup, Solli, 
Nesj e (ref.) 

=Terna=_T=2_:. Forholdet Samlet 
behandling. 

Plan/konsesjons- 

Samlet Plan vil i første rekke ha betydning for 
4a-fasen (forhåndsmelding) i konsesjonsbehand- 
lingen. Det ble påpekt at 4a-fasen i dag er 
sununarisk og at Vassdragsdirektoratet er for 
passive i denne fasen, uten at det siste ble 
konkretisert i gruppen. 

Med Samlet Plan blir datagrunnlaget for en videre 
konsesjonsbehandling vesentlig forbedret. Dette 
betyr at 4a-fasen kan forberedes grundigere,noe 
som vil ha betydning både for starttidspunkt og 
videre utredninger. Tidligere start får en blant 
annet fordi Vassdragsdirektoratet i kraft av sitt 
engasjement i SP, trekkes tidligere med i 
arbeidet, kjenner prosjektene bed.re og får tidlig 
reaksjoner på utbyggingsskissen. På samme måte er 
også utredningsapparatet på andre fagfelt gjort 
kjent med prosjektene gjennom SP-arbeidet, og kan 
dermed lettere og mer nøyaktig peke på behovet for 
videre undersøkelser. 

Gjennom høringen i SP, blir også fylkr, konrinuner 
og regionale organer gjort kjent med noen av de 
mulige utbyggingsplanene i vassdrag som angår dem. 
For det første kan de da gi tilbakemelding om 
reaksjoner på planene, for det andre er de bed.re 
forberedt dersom 4a-fasen innebærer andre planer. 

Gruppen påpekte at SP bør være ranunesettende. 
Dette innebærer blant annet at Vassdrags- 
direktoratet må legge resultatene fra SP til grunn 
for videre planlegging. Videre bør SP holdes 
operativt som virkemiddel for å fange·opp nye 

planløsninger. 

=Tema==----=T=3...._: Forholdet Samlet Plan/regional plan- 
legging og sektorplanlegging. 

Samlet Plans status etter Stortingets behandling 
av meldingen gir rammene for hvordan SP vi påvirke 
regional planlegging og sektorplaner. I 
utgangspunktet må vi forutsette at SP binder opp 
en rekkefølge for konsesjonsbehandlingen. 

For den regionale planleggingen vil SP indikere 
rammene for vannkraftdelen av energiforsyningen. 
Fylkene får klarere signaler om vannkraftens rolle 
i energiplanleggingen (sum av SP/ENØK/energimel- 
ding/energilovutvalget). 

(Ingen av gruppens medlenuner følte at de kjente 
godt nok til innholdet i regional planlegging og 
sektorplaner til å føre noen uttømmende 
diskusjon). 
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=T=e=rn=a'--_T=S: Organisasjons- og samarbeidsformer, 
erfaringer og framtidsutsikter. 

Gruppen fant at spørsmålet var svært generelt 
formulert. Med den knappe tida som sto til 
rådighet måtte vi avgrense oss. Når det gjaldt 
siste del av spørsmålet (framtidsutsiktene) valgte 
vi å gi vår tilslutning til tankene Egerhei la 
fram i innledningsforedraget. 

For øvrig ble følgende av betydning for temaet 
påpekt (uten at tida strakk til for utdyping av 
innleggene) : 
- Det bør opprettes eget organ for SP-arbeidet i 
Miljøvernavdelingene. 
Det har vært dårlig kontakt mellom 
SP-medarbeider og faggrupper. Faggruppene 
fungerte best i oppstartingsfasen og ved 
utarbeidelse av veiledningsmateriell. 
Faggruppene bør likevel opprettholdes i 
framtida, men kontakten kan bedres ved • at 
informasjonsflyten forsterkes begge veier, f. 
eks ved at referater fra møter sendes ut etc. 
Bedre nununerering/datering av stoff som sendes 
ut. 
Uklare/skiftende beskjeder fra prosjektledelsen 
ble pekt på som et problem. Dette kan bedres ved 
at SP-personene trekkes sterkere med i 
utarbeiding av _prosedyrer/materiell/skjemaer 
o . l .  


