
ELEKTRISITETSFORSYNINGENS

ORGANISASJON NORGE

ORGANISASJONSFORHOLD

INNEN DE ENKELTE FYLKER

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen

Energidirektoratet

August 1985

NORGES VASSDRAGS-



OG ENERGIDIREKTORAT

BIBLIOTEKET



ELEKTRISITETSFORSYNINGENS
ORGANISASJON I NORGE

ORGANISASJONSFORHOLD
INNEN DE ENKELTE FYLKER:'

DAGSAKTUELL BESKR1VELSE MED TREKK AV UTVIKLINGEN DE

SISTE 10 ÅR OG ANSLAG FOR VIDEREFØRINGAV ARBE1DET

MED STRUKTURRASJONALISEIRING

Utarbeidet av Organisasjonskontoret ved

Organisasjons - og stønadsavdelingen,

Energidirektoratet August 1985



RETTELSER:

Kart side 4. 7: Forsyningsgrense mellom Ringsaker og
Nes Kraftanlægg (9) og Hamar, Vang
og Furnes komm. kraftselskap (4)
følger Brumunda ned til Brumunddal.

Kart side 18.11: Forsyningsgrense mellom Vesterålen
Kraftlag (17) og Sør-Troms
Elforsyning (22) går utetter Kvæfjorden
og deler således Kvæfjord kommune i
to med hensyn til elektrisitetsfor-
syningen.



FORORD

Utredningen beskriver elektrisitetsforsyningens organisasion
slik den er i dag, arbeidet med rasjonalisering av denne de
siste 10 år, og de mål som en ser for arbeidet videre fremover.

I de vesenglige trekk er utredningen en oppdatering av vedlegg
til Hovedstyrets uttalelse av 21.5.1975 vedrcbrendeelektrisitets-
forsvningens organisasjon i Norge.
Alle data m.m. er stort sett referert til 1983 OQ 1984.

Så omfattende opplysninger som her er gitt, må det tas i
betraktning at feil kan forefinnes.

Dessuten gjQ5resoppmerksom på at tallverdier og forsvnings-
grenser stadig endres.

Det er derfor tilrådelig når man arbeider med konkrete saker,
at opplysninger herfra som brukes, blir kontrollert.
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I. REFERANSER

Data og opplysninger som er benyttet i denne utredningen er i
hovedsak hentet fra feqgende kildemateriale:

Elektrisitetsforsyningens organisasjon i Norge.
Vedlegg til Hovedstyrets uttalelse av 21.5.1975 vedrørende
elektrisitetsforsyningens organisasjon i Norge.
(NVE-E)

Elektrisitetsverkenes årsberetninger for 1983 og 1984.

Utbygd vasskraft pr. 1.1.1985.
(NVE-VU)

Saksmateriale i tilknytning til gitte elektriske konse-
sjoner.
(NVE-E)

Saksmateriale i tilknvtning til statsstønadstildelinger.
(NVE-E)

Utredninger og saksmateriale i tilknytning til
organisasjonsprosjekter.
(NVE-E)

Medlemsliste 1984.
(NEVF)

Norges fylkeskommuner og kommuner 1982-1983.
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II SAMMENDPAG

Ved utgangen av 1974 hadde Elektrisitetsdirektoratet (nå Energi-
direktoratet) registrert 330 fordelingsverk med ansvar for detalj-
forsyning av elektrisk energi.

Antall fordelingsverk ved utgang av 1984 er 265, dvs, en reduksjon
på 20% i antall enheter over en 10-årsperiode.

Med tanke på realistiske målsetninger for det videre arbeide med
rasjonalisering av elforsyningens organisasion, er det gjort en
vurdering av de løsninger en kan tenke seg på kortere og lengre
sikt. Antallet enheter på bakgrunn av dette er gitt i følgende
tabell:

ANTALL FORDELINGSENHETER

Fylke

I DAG
LØSNINGER PÅ
KORTERE SIKT

Alt. 1 Alt. 2

ØNSKET LØSNING

ØSTFOLD 20 5-6 5-6 1

AKERSHUS 23 2 2 1

OSLO 1 1 1 1

HEDMARK 12 4 4 1

OPPLAND 14 8 6 1

BUSKERUD 23 4 4 1

VESTFOLD 19 2 1 1

TELEMARK 13 4 3 1

AUST-AGDER 2 1 1 1

VEST-AGDER 3 2 2 1

ROGALAND 15 3-4 3-4




HORDALAND 27 6 4 3

SOGN OG FJORDANE 16 6 4 1

MØRE OC:ROMSDAL 29 7 4 1

SØR-TRØNDELAG 19 8




1

NORD-TRØNDELAG 1 1 1 1

NORDLAND 19 5-6 5-6 3

TROMS 3 2 2 2

FINNMARK 6 2




1

SUM 265 73-76 56-59 23



iii

III. GENERELL STATISTIKK
Statistiske oversikter over elverkenes antall og
størrelse.

Pr 31.12.74 hadde Elektrisitetsdirektoratet registrert
330 fordelingsverk med ansvar for detaljforsyning av
elektrisk energi.
Siden dengang har antallet fordelingsverk blitt redusert
til 265 pr.31.12.84.
Dette representerer en nedgang på ca. 20% over nevnte
10-års-periode.

Av de 265 enhetene som var registrert ved årsskiftet
84/85, var 1/6 i privat eie, og disse forsynte ca.5% av
det totale antall abonnement.
3/5 av fordelingsverkene(161 enheter) hadde mindre enn
5000 abonnement, men disse forsynte bare 18% av den
totale abonnementsmassen, jfr. tabell 1.

Tabell 1: ANTALL FORDELINGSVERK I 1984

Størrelse av elverk
Antall abonnement

Antall
elverk

Over 100.000 2
40.000 - 100.000 8
20.000 - 40.000 7
10.000 - 20.000 26
5.000 - 10.000 61
1.000 - 5.000 141

Mindre enn 1.000 20

% av totalt
abonnementstall

18,6
18,6
8,4

16,9
19,6
17,4
0,6

De 17 største fordelingsenhetene forsynte i alt 45% av
det totale antall abonnement. Alle 17 er offentlig eide,
og ingen av dem hadde mindre enn 20.000 abonnement,
jfr.tabell 2.

Tabell 2: DISTRIBUSJONSVERKENES FORDELING M.H.P. ANTALL ABONNEMENT

% AV LANDETS TOTALE AB.TALL ANTALL ENHETER /ANT. AB.
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Av de i alt 161 enhetene som hadde under 5000 abonnement, lå
halvparten i de 5 kystfylkene fra og med Rogaland til og med
Sør-Trøndelag. Det totale antall enheter for disse fylkene
tilsvarte 40% av alle fordelingsenheter i landet, jfr.tabell 3.

Tabell 3: GRUPPERING AV FORDELINGSVERKENE PA FYLKE OG STØRRELSE

ELVERRENES STØRRELSE OG EIENDOMSFORROLD FORDELT FYLKESVIS PR.31.12.1984
ANT.AB

F Ike >100.000 40.000-100.000 20.000-40.000 10.000-20,000 5.000-10.000 1.000-5.000 0-1.000
Sum
F lke

ØSTFOLD




1 2 6 9 2 20

AKERSHUS/OSLO 1 1




3 12 5 2 24

HEDMARK





4 3 5




12

OPPLAND





5 2 7 1 14

BUSKERUD




1 1 8 10 3 23

vESTFOLD





1 6 12




19

TELEMARK




1




4 7 1 13

AUST-AGDER




1




1




2

VEST-AGDER




1 1




1




3

ROGALAND




1 1 2 3 6 2 15

HORDALAND





1 5 16 4 27

SOGN





1 1 13 1 16

MORE_OG R.




2 1 2 21 3 29

SOR-TRONDELAG





3 14 1 19

NORD-TRØNDELAG




1






NORDLAND




1 3 2 12 1 19

TROMS





1 1




3

F:NNMARK





1 2 3




6

Sum Elverk 2 8 7 26 61 141 20 265
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Bare 3 fylker; Troms, Nord-Trøndelag og Aust-Agder, hadde ikke
forsvningsenheter med under 5000 abonnement,

Videre var det totalt 20 enheter som hadde under 1000 abonnement,
Disse fordelte seg på 11 av landets 19 fylker. Av disse 20 var 8
private og resten kommunale.

Den desidert største gruppen av fordelingsverk finner vi i gruppen
fra 1000 til 5000 abonnement; hele 53% av det totale antall på 265
enheter.
Gruppen med fra 5.000 til 10.000 abonnement var den nest 'største
og utgjorde til sammenligning 23% av det totale antall.

Som en vil se av dette har norsk elforsyning på fordelingssiden
idag en struktur som er sterkt varierende fra fylke til fylke. Det
er flere Arsaker til dette, men geografi og kommunikasjon har nok
historisk sett hatt en a,Tgjørende betydning.
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IV. FYLKESBESKRIVELSE

I det følgende er elforsyningens organisasjon i de enkelte
fylker beskrevet. Fylkesbeskrivelsene er inndelt slik:

DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR
1.1. Engrosforsyningen
1.2. Industriforsyningen
1.3 Detaljforsyningen

LØPENDE ORGANISASJONSARBEIDE MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 ÅR

FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

VEDLEGG: OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED
FORSYNINGSOMRADER

ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

INDUSTRIVERK

FYLKESKART MED FORSYNINGSOMRADER



1.1

01 øSTFOLD

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen.

østfold Kraftforsyning (0K) er et fylkeskommunalt selskap
som forestår all engrosomsetning av elektrisk energi til
alminnelig forsyning i østfold fylke. Bedriften ble eta-
blert 1.7.1974 som en følge av Smaalensoverenskomstens
utløp samme år.

øK kjøper sin kraft fra A/S Hafslund og staten og har egen
produksjon i Borgund Kraftverk i Lærdal.

Kraftomsetningen i fylket er regulert glennom et eget av-
talekompleks mellom østfold fylke/østfold Kraftforsyning,
A/S Hafslund og elverkene i fylket.

A/S Hafslund er et aksjeselskap hvor fylket og kommune
eier ca. 15% av aksjene, mens det øvrige er fordelt på
private selskaper og enkeltpersoner.

Ifølge nevnte avtalekompleks skal A/S Hafslund selge en
nærmere angitt del av sin kraftproduksjon til øK og stå
ansvarlig for det tekniske driftsapparat som er nødvendig
for utøvelse av den totale engrosfunksjonen innen fylket,
bl.a. bygge og drive hovedfordelingsnettet.

Størstedelen av kråftproduksjonsenhetene i fylket eies av
A/S Hafslund og egne selskaper hvor A/S Hafslund har 100%
av aksjene (Kykkelsrud og Vamma Fossekompani).
Staten v/NVE og Oslo Lysverker (OLV) eier sammen Mørkfoss-
Solbergfossanlegget(henholdsvis 1/3 og 2/3), og OLV har
også andel i Kykkelsrud-Fossumanlegget. Borregaard eier
halvparten av Sarp kraftverk, foruten den egne Borregaard
kraftstasjen.

Utover dette eier Saugbrugsforeningen og Halden Elverk
egne stasjoner med en midlere årsproduksjon større enn
25 GWh.
Treforedlingsindustrien har også egne mindre varme- cg
dampkraftverk.
Kraftproduksjonen i fylket i et midlere år er fordelt slik:

% av total produksjon:

Borregaard 12%

A/S Hafslund 11%

Halden Elverk 1%

Kykkelsrud 16%

Oslo Lysverker 18%

Saugbrugsforeningen 4%

Staten 7%

Vamma Fossekompani 31%



1.2

1.2 Industriforsyningen.

A/S Hafslund forestår den vesentligste del av industri-
forsyningen i fylket, deriblant til egen smelteindustri.
I henhold til det nevnte avtaleverk, skal det i hvert en-
kelt tilfelle vurderes hvem som skal ha ansvaret for indu-
striforsyningen når det blir aktuelt med nye eller forny-
else av bestående kraftleieavtaler, deriblant forsyning
av egen smelteindustri.

Deler av treforedlingsindustrien har egenproduksjon (Por-
regaard og Saugbrugsforeningen). Saugbrugsforeningens
statskraft tas ut direkte i Halden transformatorstasion
og leveres gjennom ØK.

1.3 Detaljforsyningen.

Jfr, liste over fordelingsverkene med kart side 1.4 Og 1.7

Detaljforsyningen forestås av 20 elverker, hvorav 17 er rene
kommunale elverker, mens 3 er interkommunale.
De interkommunale forsyner i alt 8 av fylkets 24 kommuner.
Elverkenes størrelse, målt i antall abonnementer, varierer
fra ca. 800 for det minste til ca. 25 000 for det største
elverk.

2. LØPENDE ORGANISASJONSAPABEID MED OVERSIET OVEP UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AP.

'Høsten 1977 nedsatte Østfold fylkeskrets av Norske Kommu-
ners Sentralforbund et utvalc til å utrede elforsyningens
framtidige organisasjon. Utvalget overleverte 28. august
1980 sin innstilling til fylkeskretsen og tilrådde enstem-
mig regionsvise sammenslutninger i 5 (alternativt 6) for-
syningsområder. Utvalget ble deretter oppløst, og det
videre arbeid med denne saken skulle drives i regi av
fylkeskretsens orcaner, først og fremst energiutvalget.

NVE/Energidirektoratet st-ttet konklusjonene i nevnte
innstilling om regionsvise sammenslutninaer, og da hoved-
saklig på bakgrunn av at denne crganisaslonsstruktur ble
ansett scm et første skritt i retning av en total inte-
grasjcn av detaljforsyningen i fylket.

Etter at innstillingen ble lagt fram, har arbeidet med
elforsyningens organisasion stert sett vært hegrerset til
Energidirektoratets initiativ i forbindelse med statsstø-
nadstildeling.
Moss Lvsverker og Våler Elektrisitetsverk ble fra 1.1.1983
sammensluttet til ett elverk. Energidirektoratet deltok
aktivt i dette arbeidet, bl.a. gernom tildeling av bety-
delige statsstønadsmidler. Ut over dette har ikke direkto-
ratets initiativ resultert i konkrete sammenslutninger.



1.3

De elverk i østfold som har mottatt statsstønad, er blitt
gjort oppmerksom på at videre stønadstildeling ikke kan
påregnes, med mindre slik tildeling inngår i en løsning
som også omfatter organisasjonsmessige endringer i forhold
til dagens struktur.

3. FRAMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR.

A/S Hafslund har konsesjon på drift av overføringsanleg-
gene fram til 31.12.2004. Staten har rett til å innløse
anleggene 31.12.1994, eller når som helst senere.

For detaljforsyningen anser Energidirektoratet en full
integrasjon å være en realistisk løsning på sikt.
Direktoratet vil på denne bakgrunn delta aktivt med dis-
ponible ressurser, for å oppnå en slik løsning og da, som
et første skritt, å søke å oppnå regionale sammenslut-
ninger.

85-07-30
KL/es/SG4



01 ØSTFOLD FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder : Rødt stiplet

P Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

0 Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

ELEKTPISITETSVERK pr. 31,12,84 - Antall: 20

I (0) Halder Elverk

2 (0) Aremark Elektrisitetsverk

3 (0) Marker og Pømskog Elverk

4 (0) Rakkestad komm. Elverk

5 (0) Skjeberg komm. elverk

6 (0) Sarpsborg Elverk

7 (0) Tune Elverk

8 (0) Varteig Elverk

9 (0) Fredrikstad elverk

10 (0) Hvaler komm. Elektrisitetsverk

11 (0) Onsøy elektrisitetsverk

12 (0) Råde komm. Elektrisitetsverk

13 (0) Rygge Elektrisitetsverk

14 (0) Moss Lysverker Interkommunalt Energiverk

16 (C) Skiptvet Elverk

17 (0) Eidsberg Flverk

18 (0) Askim Elektrisitetsverk

19 (0) Trøgstad Flverk

20 (0) Spydeberg komm. elektrisitetsverk

21 (0) Hobøl Elverk

1.4

KS/ra(KAPI)



SELSKAPER FOR PRODUKSJON OG ENGROSFORSYNING

pr. 31.12.84 Antall: 6

1.(0) østfold Kraftforsyning

2.(P) Hafslund A/S

3.(P) Kykkelsrud A/S

4.(P) Kykkelsrud - Fossumfoss anlegget

5.(P) Vamma Fossekompani A/S

6.(0) Mørkfoss - Solbergfossanlegget

1.5



INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedliq tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

Greaker Industrier A/S

1720 GREAKER

M. Petersen & Søn A/S

1500 MOSS

Borregaard A/S

1700 SAPPSBORG

De-No-Fa og Lillehorg Fabrikker A/S

Postboks 40

1601 FREDRIKSTAD

Pygge Hovedflystasjon

1590 RYGGE FLYSTASJON

Saugbruksforeningen

1750 HALDEN

Nye Fredrikstad mek.Verksted A/S

Hafslund-Smelteverk A/S

FREDRIKSTAD

Moss Glasværk A/S

MOSS

1.6
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2.1

02 AKERSHUS

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR.

1.1. Engrosforsyningen.

Akershus Elverk forestår engrosomsetningen og det vesentlig-
ste av produksjonen i fylket. Kraftselskapet er en fylkes-
kommunal bedrift.

Bortsett fra Asker Elverk og Bærum energiverk som gjennom Asker
og Bærum Kraftselskap har betydelig egenproduksjon, forsynes de
øvrige fordelingsverkene i Akershus helt ut av AE.

Av kraftproduksjonen innen fylket eier AEV 98%. AEV er dessuten
deltaker i A/S Opplandskraft (25%),deleier i Asker og Bærum
Kraftselskap's utbygging i Uvdal (1/10) og deleier (1/7) i
fellesutbyggingen i Hallingdal (Usta-Nes). AEV's andeler i de
nevnte selskaper/fellesutbygginger tilsvarer nærmere 1 TWh i
midlere produksjon.

Kraftrettighetene fra Asker og Bærum Kraftselskaps utbygginger
i Numedal eies som følger:

Vrenga og Hølseter kraftverker eies med 4/5 'avBærum
energiverk og 1/5 av Asker Elverk

Uvdal I og II kraftverker eies med 16/30 av Bærum
energiverk, 8/30 av Asker Elverk, 3/30 av Akershus
Energiverk og 3/30 av Oslo Lysverker.

Hovedfordelingsnettet i Akershus eies i alt vesentlig av AEV.
Fordelingsverkene i Asker og Bærum har selv en del 50 kV-anlegg
av mindre omfang.

1.2. Industriforsyningen.

Industriforsyningen ivaretas i alt vesentlig ved leveranser fra
de enkelte fordelingsverkene. Private verk og industriverk har
en del små vannkraftstasjoner som produserer omkring 2% av
totalproduksjonen i fylket. Disse verkene leverer til egen
industri og.egne boliger og/eller som engros til annen industri
og AEV.

1.3. Detaljforsyningen

jfr. oversikt over fordelingsverkene med kart side 2.5 og 2.8.

Fylkets 22 kommuner blir forsynt av 24 elverker (medregnet AEV
i Hurdal. Av disse er 19 kommunale elverk (medregnet AEV's
forsyning i Hurdal), 1 interkommunalt aksjeselskap,
1 statlig (Norges Landbrukshøyskole) og 3 private. Omkring 6%
av det totale abonnenttall i fylket forsynes av de 3 private
fordelingsverkene. Det er bare fordelingsverkene i Asker og
Bærum som har egen produksjon gjennom utbyggingsselskapet Asker
og Bærum Kraftselskap.



2.2.

2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN DE
SISTE 10 ÅR.

Den 7.12.1967 tiltrådte fylkestinget følgende forslag fra
styret i Akershus Elverk:

"Styret antar at engrosforsyningen i Akershus bør samles i
Akershus Elverk og ber om fylkestingets bemyndigelse til å
føre de forhandlinger og utrede de forslag som dette medfører
og legge dem fram for fylkestinget."

Samtidig ble det forutsatt at administrasjonen i AEV skulle
arbeide videre med spørsmålet om organiseringen av detalj-
forsyningen. Organisasjonsspørsmålet hadde cgså tidligere blitt
reist bl.a. gjennom et vedtak av AEV's styre 26/8-1965:

"å henstille til direktøren å utrede spørsmålet om en mer
rasjonell ordning av elforsyningen i fylket."

Dette innehar altså at også andre organisasjonsformer skulle
vurderes.

1970 ble det utarbeidet en organisasjonsutredning av AEV i
samarbeid med Energidirektoratet.
Etter at denne utredningen var behandlet i fylkestinget, ble
det gitt uttrykk for at spørsmålet cm detaliforsyningens
organisasjon skulle utredes videre og deretter behandles på
nytt i fylkestinget.

Etter dette og med initiativ fra styret i Akershus Elektrisi-
tetsverk (nå energistyret), ble det nedsatt et ordførerutvalg
på Nedre Pcmerike. Utvalget hadde scm oppgave å vurdere ulike
organisasjonsformer for den fremtidige elfcrsyningen i-dette
cmrådet. Dette arbeid resulterte bl.a. i at det ble formulert
en målsetting for elforsyningen i området basert på kommunale
enheter innen elforsyningen.

Den 13.september 1978 behandlet så Akershus Energistvre sprsmålet
cm detaljforsyningens organisasjon. Behandlingen resulterte i
et flertallsvedtak og et mindretalisvedtak. I begge vedtakene
er det fcrutsatt at elforsyningen i prinsipp skal bygges opp
omkring kommunene som lokale enheter, dog med et avvikende svn
på den videre utviklingen.

Dette ble så tatt opp i fylkestinget som sak 15/1979. Hoved-
punktet i dets vedtak, er som følger:

"Som hovedmnster bør detaljforsyningen organiseres som
kommunale verk, bygget på kommunen som den naturlige enhet".

Det ble på administrasjonsplanet i Skedsmo, så tidlig som
1972, tatt et initiativ for å utrede spørsmålet om en
sammenslutning av detaljverkene i Skedsmo-cmrådet. Utred-
ningen fra utvalget ble ikke realitetsbehandlet.
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I 1977 oppnevnte kommunen et nytt utvalg. Bakgrunnen her var at
A/S Kykkelsrud konsesjoner i Akershus gikk ut 1.7.1979. Blant
annet innebar dette at A/S Kykkelsrud konsesjoner på fordelings-
nettet i Strømmen også gikk ut.

Forhandlingene resulterte i at Skedsmo kommune overtok forsyn-
ingen i Strømmen- området fra 1.7.1980 og etablerte Skedsmo
komm, Energiverk hvori også inngikk tidligere Lillestrøm komm.
Elverk. Forhandlingsopplegget innebar også drøftinger med A/L
Skedsmo og Sørum Elektrisitetsforsyning som forsyner en del av
Skedsmo og en del av Sørum kommuner.

Dette har hittil ikke resultert i en videre samling av elfor-
syningen i kommunen. I Sørum kommune har lignende forhand-
linger vært i gang. Her resulterte dette i at kommunen overtok
aksjene i A/S Sørumsand Elektrisitetsverk 1.3.1980 og utvidet
Blaker Elektrisitetsverk's forsyningsområde tilsvarende.
Heller ikke her har man avklart nærmere forholdet til A/L
Skedsmo og Sørum Elektrisitetsforsyning.

Fra 1.1.1975 ble tidligere Høland Elektrisitetsverk og Setskog
Elektrisitetsverk sammensluttet til Høland og Setskog.Elektri-
sitetsverk.
Energidirektoratet har senere tatt initiativet til forhand-
linger om en sammenslutning mellom denne enheten cg Aurskog
komm. Elverk til ett fordelingsverk i Aurskog kommune. Dette
har i prinsippet fått tilslutning, men gjennomføringen har
hittil strandet pa uenighet om organisasjonsform/eierforhold.
Saken er videreført med bistand fra AEV. Energidirektoratet
har bedt om en avklaring innen 1.10.1985 på grunn av stats-
stønadstildelinger.

Det har videre vært kontakt mellom fordelingsverkene i Asker og
Bærum kommuner med tanke p å drøfte mulighetene for en sammen-
slutning.

Et arbeidsutvalg for elforsvningen i Cyjerdrum, Nannestad og
Ullensaker kommuner avga i 1978 en innstilling med anbefaling
om kommunal innløsning av private aksjonærer i A/S Gjermå
Elektrisitetsverk. Dette ble vedtatt av kommunene og umiddel-
bart gjennomført. Videre forutsatte innstillingen at forhand-
linger skulle opptas med Kisa Elektrisitetslag og Forsvarets
Elverk, Trandum. Forhandlingene ble gjennomført relativt raskt
med det resultat at de to enhetene gikk inn i A/S Gjermå
Elektrisitetsverk fra 1.1.1980.

Hølen Elektrisitetsverk A/L gikk inn i Vestby Elektrisitetsverk
pr. 1.1.1975.

I tilknytning til konsesjonsbehandling av Børter Elektrisi-
tetsverk's fordelingsanlegg (Ekebergdalen i Enebakk kommune) oq
tildeling av statsstønad til opprusting av anleggene, har
Energidirektoratet tatt opp spørsmålet om overføring av fordel-
ingsanlleggene til Enebakk komm. Elektrisitetsforsyning. NVE's
avgjørelse er innanket av eierne for Olje- og Energideparte-
mentet.
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I forbindelse med at A/S Kykkelsrud konsesjoner i Akershus gikk
ut 1.7.1979 ble selskapets engrosforsyning i fylket overført
til AEV fra samme tidspunkt.

3.FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR.

I vedlegg til Hovedstyrets uttalelse av 21.5.1975 vedrørende
elektrisitesforsyningens organisasjon i Norge skissert to
mulige organisasjonsmønster for den fremtidige elforsyning i
Akershus.

AEV som fylkesengrosverk med detaljforsyningen samlet i et
lite antall elverksenheter (3 eller 4).

Detalj- og engrosvirksomheten samles i et vertikalt integrert
verk omfattende hele fylket.

Imellomtiden har man imidlertid fått en klar stillingstagen til
elforsyningens organisasjon i fylkestinget (Sak 15/1979).

Fylkestingets vedtak innebærer en mindre reduksjon av antall
fordelingsenheter, fra dagens 23 til 19. Etter Energidirek-
toratets mening er dette ikke en tilfredsstillende løsning. De
to hovedalternativer som ble skissert i 1975 bør fremdeles være
aktuelle på samme måte som at AEV allerede har detaljdistri-
busjon gjennom overtagelse av Hurdal komm. Elverk tidlig i
1970-årene.

Energidirektoratet anser en videre overføring av detaljdistri-
busjon til AEV å være en brukbar modell med sikte på full
vertikal integrering i fremtiden. Imidlertid har Bærum energi-
verk og Asker Elverk adskillig egenproduksjon, noe som kompli-
serer gjennomføring av denne modellen. Det kan derfor bli
nødvendig å akseptere en ordning hvor de nevnte kommuner blir
stående utenfor, i hvert fall en del år fremover.
Energidirektoratet ser en fremtidig vertikal integrasjon som
den beste løsning.



02 AKERSHUS FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense Blått stiplet

Forsyningsområder: Rødt stiplet

0 - Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

P	 Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.8 - Antall:23(+1)i Oslo:Oslo Lysv.

1 (0) As Energiverk

2 (0) Asker Elverk

3 (0) Aurskog komm. Elverk

4 (0) Blaker Elektrisitetsverk

5 (0) Bærum energiverk

6 (0) Eidsvoll Elverk

7 (0) Enebakk komm. Elektrisitetsforsyning

8 (0) Fet Elverk

9 (0) Frogn komm. Elverk

10 (0) Akershus Energiverk avd.Hurdal

11 (P) Høland og Setskog elverk

14 (0) Skedsmo komm. energiverk

15 (0) Lørenskog Elektrisitetsverk

16 (0) Nes Kommunale Elektrisitetsforsyning

17 (0) Nesodden Energiverk A/S

18 (0) Nittedal Energiverk

19 (0) Oppegård komm. elektrisitetsverk

20 (0) Rælingen Elverk

22 (0) Ski komm. Elektrisitetsverk

23 (0) Vestby Elektrisitetsverk

24 (P) Børter Elektrisitetsverk

25 (0) A/S Gjermå Elektrisitetsverk

27 (0) Norges landbrukshøyskole,Elektrisitetsverket

28 (P) A/L Skedsmo og Sørum Elektrisitetsforsyning

2.5



ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

pr. 31.12.84 Antall: 2

1.(0) Akershus Elverk

2..(0) Asker & Bærum kraftselskap

ANDRE

pr. 31.12.84 Antall: 1

2.6

33(P) Rotnes Bruks Elverk



OSLO OG AKERSHUS - INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedlig tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

ASEA Per Kure A/S
Postboks 101
OSLO

Elkem A/S
avd. Cristiania Spigerverk
Postboks 4224
OSLO 6

Kværner Brug A/S
Kværnervn. 10
OSLO 1

A/S NEBB
Postboks 429 Sentrum
OSLO 1

Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S
Postboks 60 Økern
OSLO 5

Fabritius A.S
Brobekkvn. 80,
Alnabru
OSLO 5

Mathiesen - Eidsvoll Værk
2073 BØN

Foss-Cast A/S
Vitaminvn. 7-9,
Storo
OSLO 3

BEDRIFTER SOM MONTERER HØYSPENNINGSUTSTYR

Betonmast A/S
Postboks 2478
OSLO 2

2.7
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03 OSLO

DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen

Energiforsyningen i Oslo ivaretas av et vertikalt integrert
verk, Oslo Lysverker, som eies av Oslo kommune. Oslo Lysverker
dekker strøstedelen av sitt kraftbehov gjennom produksjon oq
egne vannkraftutbygginger eller ved fellesutbygginger med andre
på Vestlandet (aurlandsutbyggingen), i Buskerud (Hallingdal,
Uvdalverkene) og østfold (Glomma) og som andelshaver i K/L
Opplandskraft (25%) og Vinstra Kraftselskap (40/60). Energi-
forsyningen suppleres dertil med en betydelig produksion og
fordeling av fjernvarme. Elverket eier selv hovedfordelings-
nettet i sitt forsyningsområde samt en del overføringslinjer
som inngår i det landsomfattende hovednettet.

' 1.2 Industriforsyninaen

Oslo Lysverker forestår all leveranse av energi til industrien
i Oslo.

1.3 Detaljforsyningen

Jfr, kart side 2.7.

Oslo Lysverker ivaretar all ledningsbåret energidistribusjon i
sitt forsyningsområde som omfatter Oslo kommune samt deler av
Nordmarka i Lunner og Nittedal kommune.

FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUP

Det er ikke aktuelt med endringer i organisasjonsmønsteret.
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04 HEDMARK

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen

Hedmark Energiverk (HEV), som er fylkeskommunalt, forestår
engrosforsyningen i Hedmark fylke.

Ved siden av dette har Mesna Kraftselskap (MK) levering av
andelskraft til Ringsaker og Nes Kraftanlegg (50%) og Vinstra
Kraftselskap har levering av andelskraft til Hamar, Vang og
Furnes komm. kraftselskap (17/60) og Stange komm. Elektrisitets-
verk (3/60).

Av kraftproduksjonen i fylket eier HEV ca. 41% (midlere årspro-
duksjon), medregnet HEV's andel i K/L Opplandskraft.(25%) og i
Kraftverkene i Orkla (30%).

Hovedfordelings-/overføringsnettet (132 og 66 kV) i fylket, eies
vesentlig av HEV. En del overførings/hovedfordelingsnett eies
også av Hamar, Vang og Furnes komm. kraftselskap.

1.2 Industriforsyningen

Industrien i Hedmark dekker sine behov for elektrisk energi fra
HEV og den lokale elektrisitetsforsyning.

1.3 'Detaljforsyningen

Jfr, oversikt over fordelingsverkene med kart side 4.4 og 4.7.

12 enheter forestår detaljforsyningen av fylkets 23 kommuner. Av
disse er 3 interkommunale og 1 større .privat andelslag, og disse
4 forsyner i alt 14 hele kommuner, samt deler av 2 andre (56% av
fylkets abonnementstall).
Av de 8 fordelingsverkene spm forsyner én, eller deler av én
kommune, er 5 kommunale og 3 har privat organisasjonsform.

Fordelingsverkene har en andel av kraftproduksjonen innen fylket
på ca. 24% (midlere årsproduksjon).

2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEIDE MED GVEPSIKT OVER UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AR

Fylkestin.getvedtok på møtet 27,11.74 å nedsette et utvalg til å
utrede spørsmålet om et ensartet el. krafttilbue til alle abon-
nenter i fylket. Følgende ble således enstemmig vedtatt etter
tilråding fra Næringsnemda:

"I forbindelse med generaldebatten ble det fra flere taleres
side pekt på den avgjørende betydning kraftforsyningen og
kraftprisene har.bl.a. sett i sammenheng med fylkesplanen.
Nemda viser til tidligere vedtak i fylkestinget i 1971, 1972
og 1973 vedrørende den betydning kraftforsyningen og kraft-
prisene har i arbeidet for en progressiv og effektiv di-
strikstsutbygging.
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Nemda konstaterer at kraftprisene tross disse vedtak fort-
satt er sterkt differensierte, særlig i landsmålestokk, og
finner i den anledning å ville foreslå for fylkestinget at
det nedsettes et passende utvalg til å utrede dette spørs-
målet og framkomme med forslag til hvorledes kraftforsynin-
gen og kraftprisene framtidig kan organiseres og harmoni-
seres".

Ut fra dette ble det på møtet i fylkestinget i Hedmark 10.12.75
oppnevnt et utvalg på 5 medlemmer (fylkespolitikere) for utredning
av den organisasjonsmessige oppbygging av energiforsyningen
fylket (Henriksen-komitéen). Utvalget ble supplert med 5 elverk-
sjefer som konsultative medlemmer.

Utvalget avga sin innstilling i 1978 som i korthet omfattet
følgende:

Flertallet: Produksjons-engrosverk for hele fylket, eiet som
andelslag av fordelingsverkene og fylkeskommunen. Prisutjevning
forutsettes gjennomført ved f.eks. økonomisk støtte til elverk
med dårlig økonomi. Kostnadene forutsettes dekket ved hjelp av en
avgift pålagt omsatt kraft. Fordelingssektorens organisasjon blir
som før, men produksjons-engrosverket kan, hvis de enkelte
distrikter/kommuner ønsker det, overta detaljforsyningen her
etter behov.

Mindretallet: Fylkesomfattende vertikalt integrert verk med ens
priser, med driftsregioner og med kommunene oq fylkeskommunen som
andelseiere.

Fylkets politiske organer tok denne innstillincen til etterret-
ning og ytterligere initiativ ble ikke tatt.

HEV har imidlertid arbeidet videre med prisspørsmålet som var ett
av de spørsmål som lå til grunn for oppnevnelsen av Henriksen-
kowiteen. For å kunne redusere kraftprisnivet i Hedmark, opptok
HEV et likviditetslån på 300 mill, kr i 1983 for å kunne begrense
økningen i HEV's engrospris de kommende Ar.

Styret fremmet i 1982 forslag til omorganisering av HEV til et
interkommunalt engrosselskap eid av kommunene og fylkeskommunen.
Forslaget ble sendt kommunene til høring i 19$3. Etter en del
korreksjoner ble forslaget sendt til ny høring med svarfrist 1.
april 1984.

Resultatet av den andre høringsrunden gav lite nytt. HEV's
forslag til omorganisering fikk tilslutning fra -16 kommuner.
Blant de 7 som ikke gikk inn for forslaget, var det 6 kommuner
som samlet seg cm krav om et nytt interkommunalt utvalg for å
utrede saken. De stilte seg pcsitivt til en cmorganiserinc. Pare
én kommune ønsket HEV fortsatt fylkeskommunalt eid.
Fylkesutvalget vedtok at det skulle arbeides videre med organi-
sasjonssaken. Et politisk utvalg med representanter fra elverks-
styrene cg fra HEV's styre arbeider n wed saken.

I 1972 ble det nedsatt et utvalg til å utrede elforsyningens
crganisasjon på Hedmarken SOM omfatter forsyningsområdene til



4.3

Hamar, Vang og Furnes komm. kraftselskap, Ringsaker og Nes
Kraftanlegq, Løten Elektrisitetsverk og Stange komm. Elektrisi-
tetsverk. Utredning og forhandlinger har i den senere tid om-
fattet bare de 3 førstnevnte forsvningsområdene. Utvalgets
forslag om sammenslutning av disse 3 fordelingsverkene ligger nå
til behandling i bestemmende organer i fordelingsverkene og i
kommunene.

Amot komm. Elektrisitetsverk og Osen Kraftselskap A/S ble sammen-
sluttet til Amot komm. Elektrisitetsverk 1.1.1975. Bedriften ble
1.7.80 sammensluttet med Rena Kraftselskap A/S. Det nye forde-
lingsverket fikk navnet Rena Kraftselskap A/S, eid av Amot
kommune.

Energidirektoratet har vært engasjert med teknisk-økonomisk
utredning av regulering av forsyningsgrensene mellom Rena Kraft-
selskap A/S og Sagnfossen Kraftanlegg A/S (Trvsil).En endelig
anbefaling vedrørende dette er utsatt, i påvente av resultater av
beregninger i hovedfordelingsnettet.

Rennebu Kraftlag (Sør-Tro5ndelag) og Kvikne Kraftlag (forsynte
deler av Tynset kommune etter kommunereguleringen i 1966) ble
sammensluttet til Kvikne-Rennebu Kraftlag 1.1.1976.

3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUP

Bosetting og industrivirksomhet er meget ujevnt Fordelt i fvlket,
med sterk konsentrasjon i omr,'?Idenerundt MjMsa og med forholdsvis
mindre aktivitet i de mere grisgrente nordlige og østlige omrder
av fylket.

Et tenkelig organisasjonsmmnster for elforsyningen i fylket, som
vil gi bærekraftige elverksenheter og en rasjonell elforsvning,
vil etter Energidirektoratets oppfatning kunne oponås med et
fylkeskraftselskap'som engrosleverandr ng 4 større elverk som
fores,tår detaljforsyningen. En annnen aktuell utvikling av
organisasjonsmønstret er at HEV overtar distribusjonen i de
områder hvor elverkene har liten grad av egendekning (egen
vannkraft). Derved vil antall enheter neppe overstigP 4 og
muligheten til full vertikal integrasjon senere er til stede.

Målet bmr på sikt være en vertikal integrasjon av elektrisitets-
forsyningen i ett fylkesomfattende elverk, for derigjennom
oppnå en tilfredsstillende fordeling av energiforsvningskost-
nadene og ens pris til abonnent.



04 HEDMARK FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense • Blått stiplet

Forsyningsområder Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P) Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 12

1 (0) Elverum Elektrisitetsverk

2 (0) A/S Engerdal Elverk

3 (0) Glåmdal Kraftlag

4 (0) Hamar, Vang og Furnes komm.kraftselskap

6 (0) Løten Elektrisitetsverk

7 (P) A/L Nord-østerdal Kraftlag

9 (0) Ringsaker og Nes Kraftanlægg

10 (0) A/S Sagnfossen Kraftanlegg

11 (0) Solør Kraftlag

12 (0) Stange komm. Elektrisitetsverk

13 (P) Stor-Elvdal Kraftlag A/L

14 (0) Rena Kraftselskap A/S

4.4



ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

pr. 31.12,84 Antall: 1

(0) Hedmark Energiverk

ANDRE

pr. 31.12.84 Antall: 1

4.5

(P) Storfallet Elverk



INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedlig tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

Berger Langmoen A/S

2381 BRUMUNDAL

Rena Karongfabrikk A/S

2451 RENA

Norsk Hydro Aluminiumsprofiler A/S

2244 Magnor

4.6
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05 OPPLAND

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen

Oppland fylkes Elverk (OFE), som er fylkeskommunalt, ivaretar
engrosforsyningen på fylkesbasis. 13 fordelingsverk, som alle har
egne kraftrettigheter i form av egenproduksjon, rettighetskraft
eller konsesjonskraft, har sin krafttilførsel fra OFE.
5 av disse fordelingsverkene (Valdres) har eget engrosomsetnings-
ledd, Valdres Elforsyning, som forestår fordeling av konsesjons-
kraft, rettighetskraft og kontraktskraft (OFE) til eierne.
Tisleidalens Elektrisitetsverk engrosforsynes direkte fra Abjøra
Kraftverk.
Følgende produksjonsselskaper finnes i Oppland:

Bagn Kraftverk (PK)

Storbrofoss Kraftanlegg
(SK)

Vinstra Kraftselskap
(VK)

Abjøra Kraftverk (AK)

eies av Skiensfjordens komm.
kraftselskap (40%),
Vestfold kraftselskap (40%) og
Storbrofoss Kraftanlegg (20%).

eies av Lillehammer (50%) og
Ringsaker (50%) kommuner.

eies av Oslo Lysverker (25%),
Akershus Energiverk (25%),
Hedmark Energiverk (25%) og
Oppland fylkes elektrisitetsverk
(25%).

eies av Vest-Oppland Komm.
Kraftselskap (80%) og
Sør-Aurdal Kraftandelslag (20%).

eies av Oslo Lysverker 40/60,
Hamar, Vang og Furnes komm.
kraftselskap 17/60 og Stange
komm. Elektrisitetsverk 3/60.

eies av Skiensfjordens komm.
kraftselskap (50%) og
Vestfold kraftselskap (50%).

Mesna Kraftselskap (MK)

K/L Opplandskraft

Totalproduksjonen i fylket
slik:

(midlere årsproduksjon) fordeler seg

OFE (egne anlegg) : 10,5%
MK : 3 %
Bagn/Abjøra




Vinstra Kraftselskap




Opplandskraft : 35,5%
Fordelingsverkene
(egne anlegg)

: 10 %

Kistefoss Tresliperi : 0,7%

Det lokale overfringsnettet (hovedfordelinasnett) fordeler seg
med vel 1/3 (132 kV) som eies og drives av OFE og 2/3 (vesentlig



66 kV) som eies og drives av fordelingsverkene.

1.2 Industriforsyningen

Bortsett fra Kistefoss Tresliperi som har noe egenproduksjon, og
Raufoss Ammunisjonsfabrikker som får sin krafttilførsel fra OFE,
blir industrien i fylket forsynt fra fordelingsverkene i sin
helhet.

1.3 Detaljforsyningen

Jfr.oversikt over fordelingsverkene med kart side 5.4 og 5.7.

De 7 største fordelingsverkene, hvorav 6 er interkommunale og 1
kommunalt, har alle mellom 10.000 - 15.000 abonnenter, og for-
syner 20 av fylkets 26 kommuner. Av de øvrige 7 fordelingsver-
kene, hvorav 6 enheter har mellom 1000 - 2000 abonnenter, har 3
kommunal organisasjonsform.

De interkommunale enhetene forsyner i alt 75% av fylkets abon-
nenttall.

Fordelingsverkene eier og driver ca. 2/3 av hovedfordelingsnettet
i fylket (vesentlig 66 kV) og har nærmere 13% av totalproduk-
sjonen i fylket (medregnet andel i MK og Bagn Kraftverk).

2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEIDE MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AR

I 1974 ble det, etter initiativ fra NVE, nedsatt et utvalg for
utredning av elforsyningens organisasjon i Sør-Gudbrandsdalen.

Utvalget la frem sin innstilling i desember 1976, og konkluderte
med en løsning som tilsa at elforsyningen i Lillehammer, Gausdal
og øyer kommuner burde ivaretas av en forsyningsenhet.

I tilknytning til behandlingen av denne saken ble det imidlertid
fra øyer kommune reist spørsmål om elforsyningen i kommunen
(Moksa Kraftanlegg) hadde sin naturlige tilknytning til nabo-
elverket i nord (Fron Ringebu Elverk). En ny komité ble dermed
nedsatt i 1976 til å vurdere dette alternativet.

Denne utredningen ble påbegynt i 1976 og avsluttet i mars 1977,
og komitéens innstilling her var å slutte elforsyningen i øyer
til den eksisterende forsyningsenheten for Fron-Ringebu -
området.

Det endelige resultatet av de påfølgende forhandlinger ble
dannelsen av Midt-Gudbrandsdal Elverk (1.1.78), som ny interkom-
munal fordelingsenhet for kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu
og øyer, og dannelsen av Sør-Gudbrandsdal Elverk (1.7.78) som
forsyningsenhet for Lillehammer og Gausdal kommuner.

I 1974 tok NVE opp spørsmålet om elforsyningens organisasjon i
Valdres-området. I den forbindelse utarbeidet Energidirektoratet
en forhåndsanalyse for området, det det bl.a. heter i konklu-
sjonen:

Etter gjennomgåelse av saksmaterialet finner vi det å være
grunn til å vurdere om og hvordan elforsyningen i Valdres

5.2



5.3

kunne baseres på ens kraftpriser, koordinert ressursanven-
delse med en ensartet abonnentinnflytelse innen elforsynin-
gen ved dannelse av 1.1elverksenhet.
Opprettelse av én elverksenhet for Valdres-området vil da
også kunne danne et rasjonelt utgangspunkt for et eventuelt
medeierskap fra Valdres-områdets side i Faslefoss.

NVE's initiativ førte ikke frem, da samtlige involverte kommuner
og forsyningsenheter gikk imot en sammenslutning.

I 1982 gjennomførte Energidirektoratet en teknisk-økonomisk
analyse av elforsyningssystemet i Valdres.
Analysen påviste tildels betydelige driftsmessige og utbyggings-
messige kostnadsbesparelser ved samordning av elforsyningen i
midtre Valdres, og Energidirektoratet inviterte derfor elforsy-
ningene i de 3 kommunene øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-
Aurdal til forhandlinger om en sammenslutning.
VPstre Slidre ønsket imidlertid ikke å delta.

10. februar 1983 ble det holdt konstituerende møte i forhand-
lingsutvalget, med representanter fra kommuner og elforsyning i
Nord-Aurdal og øystre Slidre. Det regnes med at forhandlings-
utvalget vil legge frem sin utredning til endelig behandling i
besluttende organer i nærmeste fremtid.

Etter initiativ fra NVE ble det i 1974 oppnevnt en komité som
fikk i oppgave å vurdere Mesna Kraft_se.lskapsrolle i kraftfor-
syningen av Ringsaker- og Lillehammer kommuner.
Spørsmålet hadde tildels tilknytning til MK's planer om fornyelse
av produksjonsanleggene. Komiteen har vært i virksomhet til i
dag, og i 1984 fremla MK's styre et forslag til nye vedtekter,
til godkjennelse for eierkommunene.

A/S østlandske Stenexport's aksjer i A/S Eidefoss (50%) ble
midlertidig overført til Vågå kommune i midten'av 1970-årene, i
påvente av resultater av forhandlingene mellom Vågå kommune og de
øvrige kommuner i Eidefoss' forsyningsområde om fordeling av
disse. Saken var tatt opp allerede i 1967, og omorganiseringen
ble endelig vedtatt og gjennomført i 1978. Kommunene Lom, Sel,
Dovre og Lesja kom dermed inn i selskapet med en aksjeandel på
12,5% hver.

Nord-Aurdal kommune og Nord-Aurdal Kraftlag forhandler med eierne
av Abjøra Kraftverk om overtagelse av detaljforsvningen i Tislei-
dalen (Tisleidalen Elverk). Forhandlingene har pAgått i flere år
og noen avgjørelse i nær fremtid synes ikke klart.

3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Da distribusjonen i Oppland er bygget opp med enheter av middels
størrelse, ser Energidirektoratet for tiden som sin nærmeste
oppgave å bidra til samling av elverkene i Valdres, eventuelt ved
at Oppland fylke overtar distribusjonen.

Energidirektoratet anser at det på sikt bør etableres et verti-
kalt integrert engros- og fordelingsverk for hele fylket.
En ser imidlertid de betydelige vanskeligheter som en her vil stå
overfor, på grunn av egne kraftrettigheter som de fleste fordelings-
verkene i fylket i dag disponerer i varierende grad.



05 OPPLAND FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder : Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 14

1 (0) A/S Eidefoss

2 (0) Skjåk Kraftverk

3 (0) Midt-Gudbrandsdal Elverk.




4 (0) Vang komm. Elektrisitetsverk




5 (0) øystre Slidre kommunale Kraftverk




6 (0) Sør-Gudbrandsdal Elverk




7 (0) Vestre Slidre Kraftlag A/S




8 (0) Nord-Aurdal Kraftlag A/S




9 (0) Vest-Oppland Komm.Kraftselskap




10 (0) Gjøvik Elektrisitetsverk




11 (P) Sør-Aurdal Kraftandelslag




12 (0) Toten Komm.Elektrisitetsverk




13 (0) Hadeland Elektrisitetsverk




14 (0)* Tisleidalen Elektrisitetsverk




*) eies av Abjøra Kraftverk som igjen eies av Vestfold

Kr.selskap og Skiensfjorden komm. Kraftselskap.
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

pr. 31.12.84 Antall: 8

(0) Bagn Kraftverk

(0) Mesna Kraftselskap

(0) Oppland fylkes elektrisitetsverk

(0) Kraftlaget Opplandskraft

(0) Storbrofoss Kraftanlegg

(0) Vinstra Kraftselskap

(0) Abjøra Kraftverk

(0) Valdres elforsyning

ANDRE

pr. 31.12.84 Antall: 3

15 (P) Høgfoss El.verk

16 '(P) Svatsum El.verk A/L

17 (P) Imsdal kraftlag

5.5



INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedlig tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

Folldal Verk A/S

2661 HJERKINN

Raufoss Ammunisjonsfabrikker A/S

2830 RAUFOSS
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6.1

06 BUSKERUD

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1. Engrosforsyningen.

Buskerud Energiverk (BE), tidligere Buskerud Kraftverker
(BK), ivaretar engroskraftforsyningen på fylkesbasis.
Krafttilførselen til de enkelte fordelingsområder og
regioner i fylket bærer imidlertid preg av den historiske
utvikling med lokale ordninger for krafttilførsel og et
stort engasjement fra interesser utenom fylket i kraftut-
byggingen.

Buskerud Energiverk (tidligere Elektrisitetsforsyningen i
Buskerud fylke og senere Buskerud Kraftverker) er en
fylkeseid bedrift, opprettet ved fylkestingsbeslutning i
1918 med det formål å forestå levering av kraft til de
enkelte kommuner i fylket. Buskerud fylkesting fastsatte i
1973 nye vedtekter for BK og bedriften fikk seg nylig
tillagt ytterligere oppgaver som energiverk. Navnet ble
samtidig endret til Buskerud Energiverk.

Med hensyn til engrosforsyningen nevnes forøvrig:
Hallingdal Kraftlag har ivaretatt engrosforsyningen til
Hallingdalskommunene. Gjennom kommunenes egne rettigheter
dvs, egne anlegg, erstatningskraft, konsesjonskraft og
avtaler bl.a. i tilknytning til Oslo Lysverkers (OLV)
utbygginger og sameiet Usta-Nes (OLV, BE og Akershus
Energiverk) har Hallingdal dekning for sitt kraftbehov
frem til omkring år 2000.

De tre Ramfoss-kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal har
dekket en del av sitt kraftbehov gjennom andel i Ramfoss
Kraftlag (eies av de tre kommunene,54%, samt Buskerud
fylke, 46%). De tre kommunale fordelingsverkene supplerer
med kjøp av kraft fra BE.

Numedalskommunene (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) har
i stor grad dekket sitt behov med uttak av konsesjonskraft
og med spesielle avtaler med utbyggere i Numedalsregionen.
Kongsberg komm. Elektrisitetsverk har noe egenproduksjon.
Fordelingsverkene supplerer etter behov med kjøp av
kontraktskraft fra BE.

Ringerike Kraftverk har betydelig egenproduksjon, men
supplerer med kjøp fra BE.

Drammen Elektrisitetsverk har betydelig egenproduksjon og
supplerer med noe kjøp fra BE. De øvrige fordelingsverkene
i nedre Buskerud er i hovedsak avhengig av kraftkjøp fra
fylkesverket.



6.2

Av interessenter utenom fylket har Staten v/NVE, Oslo
Lysverker, Vestfold kraftselskap, Tønsberg Elektrisitets-
verk, Akershus Energiverk og Asker og Bærum Kraftselskap
kraftproduksjonsanlegg (og andeler) i fylket. Deres andel av
den totale kraftproduksjon i et midlere år er 62,4%. Buskerud
energiverk har 18,1% og fordelingsverkene 13,1%.
Resten, 6,4%, eies av industritiltak (i alt vesentlig
treforedlingsindustri).

Utbyggingen av hovedfordelingsnettet i fylket bærer i stor
grad preg av at Buskerud Kraftverker i første omgang var en
engrosforsyningsenhet for de midtre og nedre kommuner i
fylket. BK's hovedfordelingsnett, som frem til 1965 stort
sett besto av 66 kV linjer i de midtre og nedre regioner,
hadde sin opprinnelse i "Overføringsanlegget Rjukan -
Kristiania" som, da det ble oppløst, ble overdratt til et
interessentskap med Drammen Elektrisitetsverk og BK som
eiere.

Hovedfordelingsnettet har i de senere år gjennomgått en
omfattende modernisering og ombygging til 132 kV og med
betydelige utvidelser for å forsterke innmatingen til de
forskjellige områder i fylket.

I 1985 ble det avgjort etter anke til Oed at hovedfor-
delingsnettet i Hallingdal skal bygges ut og drives av
Hallingdal Kraftlag frem til år 2000.
Foruten BE og HK har Drammen Elektrisitetsverk en del 132 og
66 kV linjer, hovedsakelig til overføring av kraft fra egne
kraftstasjoner og til overføring innen eget forsyningsområde.
Ramfoss Kraftlag eier 66 kV linjer fra Ramfoss Kraftstasjon
til Sigdal og Eggedal.

	

1.2 Industriforsyningen.

Treforedlingsindustrien i fylket har betydelig egenproduk-
sjon (Follum Fabrikker, Viul Tresliperi, Holmen-Hellefoss,
Union).
Industriforsyningen ivaretas forøvrig enten av BE ved
direkteleveringer, eller av de enkelte fordelingsverk.

	

1.3 Detaljforsyningen.

Jfr, oversikt over fordelingsverkene med kart side 6.5 og
6.8.

Av 23 fordelingsverk i fylket, er 18 kommunale. Bortsett fra
i Nore og Uvdal kommune hvor det er 3 fordelingsverk (1
kommunalt og 1 privat), i Kongsberg kommune hvor det er 2
fordelingsverk (1 kommunalt og 1 privat) og Ringerike
Kraftverk som er blitt interkommunalt etter utskillelse av
Hole kommune fra Ringerike kommune, har hvert fordelingsverk
1 kommune som forsvningsområde.

9 fordelingsverk har egne kraftstasjoner eller disponerer
kraftandeler i produksjonsanlegg. Deres andel av kraftpro-
duksjonen i fylket utgjør 13,1% i midlere Arsproduksjon.



6.3

2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AR

Rasjonalisering av elforsyningen i BK's forsyningsområde
ble tatt opp i BK's styre i 1965. Styret nedsatte en
organisasjonskomité som vurderte 3 alternativer:

Opprettholdelse av nåværende administrasjonsordning.
Delvis sentralisering av de lokale elverk.
BK overtar distribusjonen av all kraft direkte frem
til forbruker.

Alternativ 2, som konkluderte med at fordelingsverkene i
fylket burde grupperes i 5 områder, har siden vært utgangs-
punktet for organisasjonsarbeidet i fylket.

Ett av disse områdene var Ramfoss-området, omfattende
kommunene Krødsherad, Mcdum og Sigdal med hvert sitt
kommunale elverk og med Ramfoss Kraftlag som engroslever-
andør.

Allerede i 1967 nedsatte de 3 kommunene en komit6 til å
videreføre dette arbeidet. Utredningsarbeidet stoppet
imidlertid opp og ble senere fullført av NVE i 1979, på
grunnlag av data fra fordelingsverkene.
I rapporten anbefaler NVE at de 3 kommunene går sammen om
å danne et interkommunalt fordelingsverk. Den påfølgende
behandlingen i kommunestyrene ga ingen endelig avklaring,
idet spørsmålet delvis ble henvist til videre utredning i
samarbeid med BK.

Styret i Hallingdal Kraftlag vedtck i 1974 å nedsette et
utvalg til å utrede organisasjonsforholdene for elforsynin-
gen i Hallingdal. Bakgrunnen for dette var et tiltagende
behov for en samlet koordinering av engrosforsvningen og
utbygging av hovedfordelingsnettet i området. Sentrale
spørsmål i dette var BK's fremtidige stilling som engros-
forsyningsenhet i distriket og tildeling av konsesjoner på
hovedfordelingsnettet. Utvalget leverte sin innstilling i
1978.

Ved den påflgende behandling av kommunene, gikk 5 av disse
inn for å danne en interkommunal enhet for fordeling av
kraft gjennom sammenslutning av Hallingdal Kraftlag og de 5
kommunale fordelingsverkene. En klar forutsetning var
imidlertid at den nye enheten skulle få konsesjon på hoved-
fordelingsnettet innen forsyningsområdet. NVE gikk imot
dette til fordel for Buskerud energiverk. Avgjørelsen ble
imidlertid innanket for Oed som tok denne til følge
(14.3.1985).
Det nye Hallingdal Kraftlag trår dermed i funksjon fra
1.1.1986 som detaljforsyningsenhet for Hol, Al, Gol, Nes og
F1å kommuner, mens Hemsedal forelpig ønsker å opprettholde
sin egen forsyningsenhet.
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Nore og Uvdal kommune (Numedal) er det i alt 3 detaljfor-
syningsenheter. Formannskapet i kommunen oppnevnte i 1979 et
utvalg til å vurdere en sammenslutning av Nore komm. elektri-
sitetsverk (NKE) og Uvdal Kraftforsyning (UK).
Arsmdtet i UK gikk imidlertid imot en sammenslutning, slik
utvalget anbefalte.

Det har også vært forhandlet om en sammenslutning mellom NKE
og Tunhovd Elforsyning (TE).
Avtaleforslaget ble imidlertid forkastet av TE's general-
forsamling i 1982.

3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Buskerud energiverk forutsettes videreutviklet som organ for
engrosforsyning av energi i fylket. Energidirektoratet
forutsetter dessuten at siktemålet bør være en vertikal
integrering av elforsyningen på fylkesbasis. Dette arbeidet
vil imidlertid være vanskelig og by på store utfordringer,
ikke minst sett på bakgrunn av store ulikheter prismessig
mellom regionene og enkelte distrikters betydelige egen-
kraftrettigheter.
Eksempelvis nevnes at Hallingdalregionen antas å kunne dekke
sitt kraftbehov med egenkraft i form av egen kraftproduksjon,
erstatningskraft og konsesjonskraft frem til år 2000. Det er
også adskillig konsesjonskraft i Numedal.

Energidirektoratet ser at det på kortere sikt kan bli
rwsdvendigå arbeide med en trinnvis opptagelse av fordelings-
verk med liten egen produksjon i fylkesengrosverket og eta-
blering av regionale fordelingsverk.
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06 BUSKERUD FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder : Rødt stiplet

0 - Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

P - Enheter med privat eierdominans,dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 23

1 (P) Ytre Sansvær Elektrisitetsverk A/L

2 (0) Kongsberg komm.Elektrisitetsverk

3 (P) L/L Rollag elektrisitetsverk

4 (P) A/L Flesberg Elektrisitetsverk

5 (P) A/L Uvdal Kraftforsyning

6 (0) Krødsherad Elverk

7 (0) Modum elverk

8 (0) Ringerike interkommunale Kraftverk

9 (0) Sigdal elverk

10 (0) Drammens Elektrisitetsverk

11 (0) Hurum El.verk

12 (0) Lier elektrisitetsverk

13 (0) Nedre Eiker Elverk

14 (0) Røyken Elverk

15 (0) Øvre Eiker elverk

16 (0) Gol komm. el.forsyning

17 (0) Hemsedal komm. El.forsyning

18 (0) Hol Elektrisitetsverk

19 (0) Nes komm. Elektrisitetsverk

20 (0) Flå El.forsyning

21 (0) Al kraftverk

22 (0) Nore komm. elektrisitetsverk

23 (P) Tunhovd El.forsyning
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

pr. 31.12.84 Antall: 3

(0) Buskerud Kraftverker

(0) Hallingdal Kraftlag

(0) Ramfoss Kraftlag

ANDRE

pr. 31.12.84 Antall: 2

24 (P) Ruud Gårds El.verk

26 (0) 1/S Buskerudledningen
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INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedlig tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

Drammen Glassverk A/S

Postboks 116

3001 DRAMMEN

Viking Mjøndalen A/S

Postboks 55

3051 MJØNDALEN

Drammenselven Papirfabrikker

3360 GEITHUS

Holmen-Hellefoss A/S

3301 HOKKSUND

A/S Bægna Tresliperi

3500 HØNEFOSS

Tofte Cellulosefabrikk A/S

Postboks 38-40

3840 TOFTE

Ticon Plast

avd. Slemmestad

3470 SLEMMESTAD

6.7
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7.1

07 VESTFOLD

DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1. Engrosforsyningen

Vestfold kraftselskap(VK)som er interkommunalt, forestår engros-
omsetningen i fylket. Kommunene deltar i selskapet i samme forhold
som de betaler fylkesskatt.

Elektrisitetsproduksjonen innen fylket er minimal, og VK's energi-
behov dekkes ved produksjon i egne stasjoner samt deltakelse i
kraftselskap og fellesutbygginger i andre fylker(Telemark,Buskerud,-
Oppland og Aust-Agder). Totalt representerer disse interessene en
midlere årsproduksjon på ca. 1794 GWh. Tønsberg Elektrisitetsverk
har egen produksjon i Buskerud, som overføres over egne linjer.

Hovedfordelingsnettet i fylket eies og drives i det vesentlige av
VK.

1.2. Industriforsyningen

Industrien i Vestfold forsynes fra VK, med unntak av Treschow-
Fritz0e, som har noe egenproduksjon i nedre del av Siljanvass-
draget (16,0 GWh i midlere årsproduksjon).

Detaljforsyningen

Jfr, oversikt over fordelingsverkene med kart side 7.3 og 7.6.

Detaljforsyningen forestås av 19 forsyningsenheter, hvorav 2 er
interkommunale og de resterende verkene er kommunale. De 3 største
enhetene, alle kommunale, forsyner ca.36% av fylkets vel 100.000
abonnement.

LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVEP UTVIKLINGEN DE
SISTE 10 AR.

De kommunale fordelingsverkene i Hedrum og Lardal gikk sammen til
et interkommunalt elverk fra 1.1.1977.

Forøvrig har det ikke vært drevet noe konkret organisasjons-
arbeide innen elforsyningen i fylket i de senere år.

3.FPEMTIDIG OPGANISASJONSSTRUKTUR

Energidirektoratet er av den mening at det bør skj,e en full
integrering av elforsyningen på fvlkesbasis. Forskjellen i boset-
tingsstruktur og næringsliv mellom de ytre og indre områder, er
også med på å understreke dette.



7.2

Tønsberg Elektrisitetsverk som inntar en særstilling i forhold til
de andre fordelingsverkene, i og med betydelig egenproduksjon av
kraft, kan imidlertid tenkes å stå utenfor i første omgang.

Den utredning som ble foretatt i regi av VK, og som ble lagt frem
i 1967, innebærer også at fordelene vil være størst ved en slik
organisasjonsendring.

Utredningen konkluderer med:
Hvis man ønsker å foreta en rasjonalisering av elektrisitetsfor-
syningen i VK's forsyningsområde, bør man gå inn for full inte-
grering av VK og de kommunale fordelingsverkene. Hvis denne
løsning ikke bifalles, og hvis noen av kommunene skulle ønske at
VK overtok deres detaljforsyning, burde det fra VK's side ikke
være noe i veien for dette. En slik løsning forhindrer ikke at en
full integrering eventuelt senere kan finne sted.

Utredningen ble ikke tatt til følge.



07 VESTFOLD FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense • Blått stiplet

Forsyningsområder : Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 19

1 (0) Sandefjord elverk

2 (0) Stokke Elverk

3 (0) Larvik Elverk.

4 (0) Sem elektrisitetsverk

5 (0) Borre Elektrisitetsverk

6 (0) Tjøme komm. Elverk

7 (0) Holmestrand Elverk

8 (0) Nøtterøy Elektrisitetsverk

9 (0) Våle komm. Elverk

10 (0) Tjølling El.verk

11 (0) Brunlanes og Stavern Elverk

12 (0) Horten elektrisitetsverk

13 (0) Andebu Elverk

14 (0) Svelvik Elverk

15 (0) Sande Komm. Elektrisitetsverk

16 (0) Hof Elverk

17 (0) Ramnes El.verk

18 (0) Hedrum og Lardal Elverk

19 (0) Tønsberg Elektrisitetsverk

7.3



ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPEP

pr. 31.12.84 Antall: 1

(0) Vestfold Kraftselskap

7.4



INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedlig tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

A/S Framnæs mek. Verksted

Postboks 171

3201 SANDEFJORD

Larvik Smelteverk

3250 LARVIK

A/S Norcem

avd. Langøen

3080 HOLMESTRAND

A/S Horten Verft

3190 HORTEN

A/S Nordisk Aluminiumsindustri

3080 HOLMESTRAND

Sande Tresliperi A/S

3070 SANDE I VESTFOLD

Sande Paper Mill A/S

2070 SANDE I VESTFOLD

A/S Svelvik Papirfabrikk

3060 Svelvik

Jahres Fabrikker A/S

3200 SANDEFJORD

A/S Norske Esso

Postboks 388

3101 TØNSBERG

Treschov-Fritsøe

3251 LARVIK

7.5
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8.1
08 TELEMARK

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen.

Fylket har ikke en enhetlig engrosforsyning.
Foruten fylkets geografi, kan følgende trekk kanskje forklare
noe av bakgrunnen for engrosforsyningens oppbygning:

I nedre del av Telemark som har de største befolkningskonsen-
trasjoner ble det på et relativt tidlig tidspunkt (kommune-
endringene 1966) dannet et sterkt vertikalt integrert elverk,
Skiensfjordens kommunale Kraftselskap (SKK).
I tilknytning til de større kraftutbygginger som har blitt
gjort i fylket opp gjennom årene, har mange kom-
muner gjennom uttak av konsesjonskraft og avtaler med den
enkelte kraftutbygger oppnådd en relativt rimelig og sikker
krafttilførsel.

Det eneste selskapet som finnes i fylket med kun engrosforsyn-
ing som oppgave, er Midt-Telemark Kraftlag (MTK) som eies av de
tre kommunene Bø, Nome og Sauherad. MTK har engrosleveransene
til disse tre kommunale fordelingsverkene. Midt-Telemark
Kraftlag har noe egenproduksion gjennom 50% andel i Eidsfoss
kraftstasjon (Norsk Hydro Produksjon A/S eier andre halvparten)
cg supplerer forevrig med kjøp fra bl.a. NVE (kontrakt, Tokke-
kraft og konsesjonskraft), Norsk Hydro og Telemark Fylke
(konsesjonskraft).

Kraftoppdekningen av elverkene foregår ellers ved egen produk-
sjon, deltagelse i utbyggingsselskaper (andelskraft), kontrakts-
kjøp fra andre elverker og eiere av kraftstasjoner i området,
cg utnyttelse av konsesjonskraftrettigheter. Overskuddskvanta
av konsesjonskraft som idag går ut over de enkelte kommuners
behov, disponeres og fordeles av Telemark Fylke. Blant de som
har direkte leveringer til fordelingsverkene fra sine kraft-
stasjoner finner man Norsk Hydro Produksjon A/S, Hjartdøla
Kraftverk (SKK, Vestfold Kraftselskap), Aust-Agder Kraftverk og
staten ved NVE.

Større utenomfylkelige interessenter i kraftproduksjonsbildet i
Telemark foruten Staten/NVE, er Vestfold Kraftselskap (VK) og
Aust-Agder Kraftverk (AAK). De er eiere eller medeiere i flere
utbyggingsselskaper som hovedsakelig er organisert som interes-
sentskap.

Kraftproduksjonen (midlere årsproduksjon) i fvlket fordeler seg
slik:

Staten ved NVE:
Norsk Hydro Produksjon A/S
(inklusive andel i Eidefess)
Vestfold Kraftselskap
Aust-Agder Kraftverk
SKK



Interessentskapene Finndøla Kraftverk,
Hjartdøla Kraftverk, Sundsbarm
Kraftverk, Skalså Kraftverk
Div. industritiltak (utenom Norsk Hydro)
Elverk (Bø, Drangedal) og MTK (andel Eidsfoss)

11,9%
5,8%
0,6%

8.2

Vedrørende interessentskapene er Aust-Agder Kraftverk deleier i
Finndøla Kraftverk (50%), Vestfold Kraftselskap deleier i Finndøla
Kraftverk og Hjartdøla Kraftverk (50% i begge) og SKK deleier i
Hjartdøla Kraftverk (50%) og Sundsbarm Kraftverk (91,5%). Vest-
Telemark Kraftlag har de çvrige 8,5% i Sundsbarm Kraftverk og
29/60 i Skafså Kraftverk (31/60 eies av Norsk Hydro Produksjon).

Den alminnelige kraftforsyning i Telemark, representert ved SKK
og de øvrige fordelingsverkene samt MTK, har en andel på 9,6%
av totalproduksjonen i fylket gjennom egne stasjoner eller
eierandeler i fellesutbygginger.

De enkelte fordelingsverkene har gjennom avtaler ordnet seg med
direkte tilførsel fra kraftutbyggernes anlegg, og behovet for
et samordnet nett til interr transport av kraft i fylket har
dermed ikke vært til stede. Bortsett fra i nedre del av Tele-
mark (SKK) og i noen grad i midtre Telemark (MTK), finnes det
derfor lite 132 og 66 kV linjer med karakter hovedfordelings-
nett. De behov som etter hvert oppstår med hensyn til for-
sterkning av tilførselssystemet, må derfor i mangel av et
samordnende system, løses av de enkelte fordelingsverk, bl.a.
er Vest-Telemark Kraftlag og Rauland Kraftforsyningslag nå i
ferd med å bygge et 66 kV nett fra Lio Kraftverk til Amot og
Libru.

1.2 Industriforsyningen

Treforedlings- cg smelteverksindustrien, Norsk Hydro og andre
private har omkring 35% av totalproC,uksjoneni midlere årsproduk-
sjcn. Dette går stort sett til eget forbruk, og noe til
alminnelig forsyning som konsesjonskraft og levering i henhold
til særkontrakter. Av disse industribedriftene kan foruten
Norsk Hydro, nevnes Tinfos Jernverk, Norsk Elektro-
kemisk Aktieselskab, Union A/S, Vafos Brug A/S, Aall-Ulefoss,
Kammerfoss Brug A/S og Løvenskiold-Fossum.
Fn annen storforbruker av elektrisk kraft er Elkem A/S PEA.
Derne hedriften har sin kraftforsyning fra SKK (i 1984 et
forbruk p 620 GWh).



1.3 Detaljforsyningen

Jfr, liste over fordelingsverkene med kart side 8.5 og 8.9.

13 elverker forestår detaljforsyningen i fylket, derav er 12
kommunale eller interkommunale og 1 er privat (samvirketiltak).
To interkommunale elverker (SKK og Vest-Telemark Kraftlag)
forsyner 7 kommuner helt og 1 kommune delvis av fylkets 18
kommuner, og 61,7% av fylkets abonnenter. Det private elverket
forsyner mindre deler av en kommune. Bortsett fra SKK er ikke
elverkene involvert i nevneverdig grad i eierforhold og drift
av hovedfordelingsnettet.

Av totalproduksjonen i fylket har elverkene 9,2%, enten i eane
kraftstasjoner eller som andelseiere i I/S Skafså Kraftverk,
Hjartdøla Kraftverk og Sundsbarm Kraftverk. Mesteparten av
dette eies av SKK, men Vest-Telemark Kraftlag, Drangedal Elverk
og Bø Kraftverk har også noe. SKK har også en del interesser
utenfor fylket (Sira-Kvina Kraftselskap i Vest-Agder, Åbjøra og
Bagn Kraftverker i Oppland og Folgefonn-anleggene i Hordaland).

2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN DE
SISTE 10 ÅR

Antall fordelingsenheter er i dag det samme som for 10 år
siden.

En endring av organisasjonsforholdet i elektrisitetsforsyningen
i Kragerø og Drangedal har vært drøftet ved flere anledninaer.
Dette har imidlertid ikke ført til endringer på fordelinas-
siden. Imidlertid ble Kragerødistriktets Kraftlag, som etter
1960 var engrosforsyninasenhet bare for Kragerø Elverk, oppløst
1.1.1977 og dets funksjoner overtatt av Kragerø Elverk.

Kilen Kraftlag, et grendeverk, gikk 1.1.1981 sammen med Vest-
Telemark Kraftlag.

Norsk Hydro's detaljforsyning på Rjukan ble overtatt av det
lokale elverk i 1973.

I 1983 tok elverkene i BØ og Sauherad opp spørsmålet cm for-
handlinger em en eventuell sammenslutning. Etter anmodning
utarbeidet Energidirektoratet deretter en forhåndsanalyse av
elforsyningen i de to kommunene. I 1985 nedsatt så de to
kommunene/elverkene et forhandlingsutvalg til å bearbeide saken
videre.

Vest-Telemark Kraftlag og Rauland Kraftforsyningslag har
utredet forutsetningene for å g-(1sammen. En utvalgsrapport ble
lagt frem i 1984, men er ennå ikke behardlet av beste=nde
organer.

8.3
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3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR.

Energidirektoratet har tidligere vært av den mening at antall
fordelingsverk bør reduseres til 3. Disse vil da som vertikalt
integrerte enheter få ansvaret for engrosomsetningen og detalj-
forsyningen i fylket.

Siden dette ble brakt frem i 1975, har det imidlertid skjedd så
lite at det er grunn til å spørre om det er alternative fremgangs-
måter som kan gi en utvikling mot mer rasjonell struktur.
I Telemark er det i fylkets regi arbeidet med spørsmålet om et
fellesskap til å ta seg av krafttilgangen. Det er vanskelig å se
at den løsning med 3 enheter som Energidirektoratet tidligere har
stått på, kan representere en tilfredsstillende løsning av dette
på noe sikt. Dermed ligger det naturlig til rette for at fylkes-
kommunen på en eller annen måte må engasjere seg i likhet med det
som har skjedd i mange andre fylker, eksempelvis i Møre og Romsdal,
Finnmark, Oppland, Østfold og som muligens også kommer i Nordland.

Den mest nærliggende utvikling på fordelingssiden synes å kunne
være:

Sammenslutning av Rauland Kraftforsyningslag og Vest-
Telemark Kraftlag slik at Vinje kommune ble forsynt av å"n
enhet.

Etablering av en vertikal enhet for kommunene Bø, Sauherad
og Nome.

Siljan komm. Elektrisitetsverk går sammen med SKK.

En konkret vurdering av alternativer for den fremtidige
elforsyning i kommunene Nissedal, Drangedal og Kragerø,
og med påfølgende gjennomføring av det beste alternativ.



08 TELEMARK FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder : Rødt stiplet

0 - Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

P - Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 13

1 (0) Kragerø elverk

2 (0) Skiensfjordens komm. kraftselskap

3 (0) Siljan Komm. Elektrisitetsverk

4 (0) Drangedal Elverk

5 (0) Nome El.verk

6 (0) Sauherad Kraftverk

7 (0) Notodden elverk

8 (0) Bø Kraftverk

9 (0) Hjartdal komm.elektrisitetsverk

10 (0) Tinn komm. elektrisitetsverk

11 (0) Nissedal komm. elektrisitetsverk

12 (0) Vest-Telemark Kraftlag

13 (P) Rauland kraftforsyningslag

8.5



ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

pr. 31.12.84 Antall: 6

(0) Finndøla I/S v/Vestfold kraftselskap

(0) Hjartdøla kraftverk

(0) Midt-Telemark Kraftlag

(P) I/S Skafså Kraftverk

(0) Sundsbarm Kraftverk c/o Skiensfjordens komm.kraftselskap

(P) Vrangfoss Kraftverk

ANDRE

pr. 31.12.84 Antall: 2

14 (P) Norsk Hydro avd. Notodden

15 (P) Tinnfoss Kraftlag

8.6



INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedlig tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

A/S Norcem

avd, Dalen

3950 BREVIK

Norsk Hydro A/S Rafnes

3912 HERRE

Brødrene Sørensen A/S

3912 HERRE

Løvenskjold-Fossum

3700 SKIEN

I/S Norpolefin

v/Saga Petroleum a.s. & Co.

3900 RØNNINGEN

Norsk Hydro a.s.

Porsgrunn fabrikker

3901 PORSGRUNN

Rjukan fabrikker

3660 RJUKAN

Skotfos Bruk A/S Union

Postboks 66

3701 SKIEN

Tinfos Papirfabrikk

3670 NOTODDEN

S.D. Cappelen

Ulefos Jernverk

3730 ULEFOSS

8.7



BEDRIFTER SOM MONTERER HØYSPENNINGSUTSTYR

L.O. Kjelemo

3740 LUNDE I TELEMARK

8.8
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9.1

09 AUST-AGDER

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen

Som et vertikalintegrert verk forestår Aust-Agder Kraftverk (AAK)
produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi i Aust-
Agder fylke, unntatt i bykommunen Arendal.

Aust-Agder Kraftverk er et interkommunalt selskap, med deltagelse
fra 18 av fylkets 19 kommuner. Kommunene har like store andeler i
AAK.

Av produksjonen innen fylket eier AAK ca. 33% (midlere årspro-
duksjon), iberegnet AAK's andel (31,4%) av utbyggingsselskapet
I/S øvre Otra (eies av Vestfold Kraftselskap, Kristiansand Elverk
og AAK). AAK er dessuten partshaver (50%) i interessese1skapet
Finndøla (Telemark) sammen med Vestfold Kraftselskap.

Arendal komm. Elektrisitetsverk forestår engrosforsyningen til
eget omeråde gjennom kraftproduksjon i egne stasjoner og kon-
traktskjøp fra AAK og Arendals Fossekompani A/S.

Kristiansand Elektrisitetsverk(Vest-Agder) har forøvrig kraft-
stasjoner i Aust-Agder. Disse produserer omkring 14% av midlere
årsproduksjon innen fylket.

AAK eier og driver det meste av hovedfordelingsnettet i fylket.
Arendal komm. Elektrisitetsverk og Arendals Fossekompani A/S eier
og driver imidlertid noe overførings- og hovedfordelingsnett i
Arendals-området.

1.2 Industriforsyningen

Industrien i Aust-Agder dekker i hovedsak sitt forbruk gjennom
kraftkjøp fra AAK og Arendals Fossekompani A/S (AF).
AF foretok sine utbygginger før konsesjonslovenes ikrafttreden
med tanke på industriforsyning, og har fremdeles betydelige
leveranser til smelteverk og annen industri i Arendalsregionen
(bl.a. Eydehavn). Selskapet har ikke hatt vesentlig betydning for
alminnelig forsyning, og har i dag mindre kontraktsleveranser til
AKE. AF's produksjon representerer omkring 11% av den midlere
årsproduksjon i fylket.

1.3 Detaljforsyningen

Jfr, oversikt over fordelingsverkene med kart side 9.3 og 9.6.

Aust-Agder Kraftverk forsyner 18 av 19 kommuner og 86% av abon-
nentene i fylket. De resterende 14% forsynes av Arendal Komm.
Elektrisitetsverk (AKE).

AKE har en produksjon av elektrisk energi p cmkring 230 GWh i
midlere årsprcduksjon. Dette utgjør 6% av den totale produksjonen
innen fylket.
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2, LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN DE
SISTE 10 ÅR

I 1984 ble det fra "Kontaktutvalget for elforsyning" i Aust-Agder
foreslått en utredning av spørsmålet om et fylkesomfattende
energiverk,

I Aust-Agder Kraftverks representantskapsmøte 8.6.84 ble følgende
vedtatt:

"AAK er enig i at det gjennomføres en utredning om ett
energiverk i Aust-Agder.
Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, utredes overgang til
et energiverk for AAK."

Formannskapet i Arendal kommune vedtok 27.8.84 å opprettholde
sitt vedtak av 31.10.83, der det blant annet heter:

Arendal kommune finner ikke å kunne gå inn på spørsmålet om
en sammenslåing av AKE og AAK, idet Arendal kommune ønsker å
beholde sitt leverings- og distribusjonsverk."

	

3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Etter Energidirektoratets mening vil det være en naturlig ut-
vikling at Arendal komm. Elektrisitetsverk går inn i AAK.



09 AUST-AGDER FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense • Blått stiplet

Forsyningsområder : Rødt stiplet

(0) - Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P) - Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 2

1 (0) Arehdal Komm. El'ektrisitetsverk

2 (0) Aust-Agder Kraftverk

9.3



ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

pr. 31.12.84 Antall: 2

(P) A/S Arendal Fossekompani

(0) Øvre Otra I/S

9.4



INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedlig tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

A/S Arendal Smelteverk

4810 EYDEHAVN

Norton A/S

4790 LILLESAND

Rygene - Smith & Thommesen A/S

4880 RYKENE

Egeland Verk A/S

4990 SØNDELLED

Gjeving A/S

4912 GJEVING

9.5
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10.1

10 VEST-AGDER

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1. Engrosforsyningen.

Vest-Agder Elektrisitetsverk (AEV) er et interkommunalt, vertikal-
integrert verk, som har samtlige 15 kommuner i fylket som andels-
eiere. VAE detaljforsyner 13 av disse.

Av totalproduksjonen i fylket (midlere produksjon pr. 1.1.85) eier
VAE ca. 27%, inklusive andel i Sira-Kvina Kraftselskap's produksjon
innen fylket.

Sira-Kvina Kraftselskap har kraftproduksjonsanlegg i Vest-Agder og
Rogaland og eies av NVE (40,3%), VAE (12,2%), Lyse Kraftverk
(32,9%) og Skiensfjordens komm.Kraftselskap (14,6%).

VAE eier og driver ca.88% av hovedfordelingsnettet i fylket, resten
tilhører Kristiansand Elverk.

1.2. Industriforsyningen.

Industrien i Vest-Agder får stort sett sin krafttilførsel fra de 3
fordelingsverkene.

En del industrier har imidlertid noe kraftproduksjon som i hovedsak
går til eget forbruk (Vigeland Brug, Boen Brug, Sjølingstad Ullvare-
fabrikk og O.C.Axelsens Fabrikker). Trælandsfoss Tresliperi ble
nedlagt i 1981 og selskapet selger nå sin kraftproduksjon til VAE.
Hunsfoss kraftverk,tidligere eiet av Hunsfoss Fabrikker, er kjøpt
av Staten v/NVE, og produksjon kjøpes i dag av VAE. Industriens
andel av kraftproduksjonen i fylket er ca. 3%.

Detaljforsyningen.

Jfr, oversikt over fordelingsverkene med kart side 10.3. og 10.6.

VAE forsyner ca.61% av fylkets ca.68500 abonnement.

De to byene Flekkefjord og Kristiansard detaljforsynes fra sine
respektive kommunale fordelingsverk. Kristiansand Elverk (KE) er
det største av disse, og forsyner ca.37% av fylkets abonnement.

KE står for ca. 4% av produksjonen av elektrisk energi inner fylket
(midlere årsproduksjon), og har i tillegg egne kraftproduksjons-
anlegg i Aust-Agder og er deleier i 1/5 øvre Otra (37,2%). Flekke-
fjord Elektrisitetsverk har litt egenproduksjon i 2 mindre kraft-
stasjoner og er forøvrig avhengig av kraftkjøp fra VAE.
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LØPENDE ORGANISASJONSARBEIDE MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN DE
SISTE 10 ÅR.

Det har ved en rekke anledninger de senere år vært behandlet flere
saker med organisasjonsmessige tilknytning i forholdet Flekkefjord
Elektrisitetsverk (FE)-VAE. Disse saker refererer seg til sam-
ordning av nettet i Flekkefjordområdet og kraftleveringsforhold
vedrørende VAE's levering til FE.

Spørsmålet om sammenslutning av FE med VAE har vært brakt inn i
bildet fra flere hold bl.a. fra VAE, fra Vest-Agder fylke og fra
Energi-direktoratet. Drøftelser og utredninger (bl.a. taksering av
nett) har imidlertid ikke brakt resultater til nå.

FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Kristiansand Elverk (KE) har en meget sterk posisjon i energifor-
syningen i Vest-Agder. Gjenværende utbyggingsmuligheter tilsier
også at KE selv kan ivareta sitt kraftbehov på noe sikt fremover.
Det kan derfor oppstå vansker i arbeidet for å gjennomføre en total
vertikalintegrering av energiforsyningen i fylket.

Energidirektoratet mener allikevel at en må se det som et mål på
sikt, å danne et slikt verk for hele Vest-Agder når
vannkraftressursene er oppbrukt i fylket.
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10 VEST-AGDER FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense .• Blått stiplet

Forsyningsområder : Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 3

1 (0) Vest-Agder Elektrisitetsverk

2 (0) Kristiansand Elektrisitetsverk

3 (0) Flekkefjord Elektrisitetsverk
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

pr. 31.12.84 Antall: 1

(0) Sira-Kvina Kraftselskap
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INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, med ansvar for stedlig tilsyn og evt.

også egen kraftproduksjon).

Elkem Spigerverket A/S

Fiskå Verk

4122 FISKA

Falkonbrigde Nikkelverk

4699 KRISTIANSAND S.

Lista Aluminiumsverk

4451 FARSUND

øye Smelteverk

4484 øYESTRANDA

Kristiansand Jernstøperi A/S

4600 KRISTIANSAND S.

Hunsfoss Fabrikker

4700 VENNESLA

Norsk Wallboardfabrikk

4700 VENNESLA

Vigeland Brug

4700 VENNESLA



VEST-AGDER FYLKE

,
- .5‘

1‘.

- )

\p
,

Rjukan

(

,

„

‘‘,

tre

•

'


k, 'N

HJy(TDAL\

i Srtilen_d

--,-,-

 NOT 

--------- \  Si--: r,./ ‘.. , \ 1.--\',

/

 YKLE1.----r'---r- c\ B )
1 N-------ILYKKE

)----- :
' // / \ `\„,_„,, li!._.;,'_---",'

12, ....., ----;,--(--i-it

	

__,-----/A: /, .,-,-,.---,--,,__---:: ,, v ,,

	

---. s.„ ,,
)-4-,, t. \ \____, , ---._,

\ , _

"-------- r•
1 ,

	

! P
;

	

( Å

!

•
:,lefoss

•
SAUH 


Akke augen
1

f .1 ,3

s(!.JAN4,

\ AN

'

YG ND

--ST"kk
•

JEO

LEK 71;' tnemo'
IV L(Åttl

/

	

AO E- --/
/  

	

-'EVAL %

(

	

..) : S

(iMA k ,),• '
I \ 3>" — . . Io

/ • ,---------

	

. vje ,--<-1-- .-
-----

	

, 1_ HORNNE I ) I,
. ' .-"1 ,...- ,-, -N /
I 4

BIRKENE ,/

'
I GRI

,„, Bir and
NNES



•

/

' Birke veit •

I

OLAND

,

GJER

	

•• • , / •••1

RAs>jN

,

/

WN

ØY
øY STA 85 -

\
ib<ig svik

' GRUNNi
-

—'-‘ 13pau 4,1-1
-• 

Lange7y d t

KRAGE
' /
ai/>••

'/‘

-

.
i

7
-

A N\- .-.4
t ' /

	

1- o el idiN.... .._ 1 • 00 ,

1  SØG E'''. :

	

. ISTI strilf"
 .. A ne al,../MA

	

"0 ,p„' % „„.....
.?,.- , , i'i•

9 I : `,:i, ',.........

.....

Forsyningsområder

^\'

(,‘

31.12.84



11 ROGALAND

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1.Engrosforsyningen

Engrosforsyningen i Rogaland er naturlig delt i to av Bckn-fjorden.
Lyse Kraft (LK) engrosforsyner den sydlige delen. Sunnhordlarld
Kraftlag har engrosforsyningen til Karmsund Kraftlag som er
fordelingsenhet for kommunene Utsira, Karmøy, Bokn, Tysvær og
Vindafjord i Rogaland, samt Sveio i Hordaland. De tre gjenværende
kommunene Haugesund, Sauda og Suldal ivaretar selv engrosfor-
syningen til egne områder gjennom hvert sitt kommunale fordelings-
verk. Haugesund Elektrisitetsverk har betydelig egenproduksjon og
supplerer forøvrig med kjøp fra Staten v/NVE. Sauda og Suldal
kommuner har betydelige konsesjonskraftrettigheter (A/S Sauda-
faldene, Pøldal-Suldal Kraft og Ulla-Førre v/NVE).

LK er interkommunalt og eies av Midtre Pyfvlke Elektrisitetslag,
Jæren Elektrisitetsverk, Dalane Elverk, Maudal Kraftlag og Stavanger
Ellag. Totalt omfatter dette 16 av fylkets 26 kommuner. Eierfor-
holdet i LK beregnes til enhver tid på. crunnlag av
deltagerinnskudd og innbetalte strømavgifter. Fordelinqsverkene i ,
Gjesdal og Forsand er ikke medlemmer av LK, men regnes forøvrig
med til Lyse-området.

Av den totale vannkraftproduksjonen innen fylket i midlererspro-
duksjon, eier LY 20%. Her er medregnet 7,8% andel i Hylen og
Kvilldal kraftstasjoner (Ulla-Førre v/NVE) og eierandelen (41,1%)
i Sira-Kvina Kraftselskap's stasjon Duge.

Stavanger Elverk, et kommunalt pro.duksjonsverk eiet av Stavanger
kommune, har en andel på 3% av totalproduksjonen i fylket i
midlere årsproduksjon.

Maudal Kraftlag (MK) er et interkommunalt engrosverk som eies av
kommunene Klepp, Pandaberg, Sandnes, Scla oa Time. NK har 65%
andel i Maudal Kraftverk der det interkommunale fordelingsverket
Stavanger Ellag.har den øvrige eierandel (35%). Maudal Kraftverks
produksjon utgjør 1,4% av totalproduksjonen i fylket.

LK eier og driver ca.80% av hovedfordelingsnettet i området syd
for Boknfjorden, og Stavanger Ellag og Maudal Kraftverk har
tilsammen ca. 20% av hovedfordelingsnettet i samme område.

1.2 Industriforsyningen

Industrien har en andel i totalproduksjonen i fvlket pNa hele 36%,
med Norsk Hydro (ved 95,2% eierinteresser i Røldal-Suldal Kraft)
og A/S Saudefaldene(Elkem A/S) som de klart største predusertene.
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Produksjonen går i alt vesentlig til smelteverksvirksomhet på
Mongstad og i Sauda.
Stavanger Staal's kraftproduksjon blir delvis kjøpt av Lyse.

1.3 Detaljforsyningen.

Jfr.oversikt over fordelingsverkene med kart side 11.5 og 11.9.

15 enheter forestår detaljforsyningen i fylket. 4 av disse er
interkommunale og forsyner i alt ca. 59% av fylkets totale antall
abonnement (ca.141.000).

Karmsund Kraftlag (interkomm.) forsyner også Sveio kommune i
Hordaland. De resterende 11 forsyningsenhetene er kommunale, og
forsyner hver sine av fylkets i alt 26 kommuner.Fordelingsverkene
eier i alt 8 vannkraftstasjoner i fylket, og disse produserer ca.
1,7% av fylkets totale kraftproduksjon.

2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEID.

Elforsyningens organisasjon i Dalane ble tatt opp på nytt til
drøfting i 1975 etter at spørsmålet tidligere var brakt på bane i
tilknytning til kommunesammenslutningene i 1960-årene. Et utvalg
ble nedsatt. Utvalget leverte sin innstilling i 1976 med forslag
om sammenslutning av de fire kommunale fordelingsverkene i Dalane-
regionen (Sokndal, Egersund, Bjerkreim og Lund) samt:engrosverket
Dalane Elektrisitetslag. Dette ble vedtatt i 1977 og sammenslut-
ningen gjennomført pr. 1.1.1978.

I 1975 nedsatte fylkesutvalget et arbeidsutvalg til å utrede
organisasjonsforholdene innen fordelingssektoren for Jærenregionen,
Kvitsøy og Pennesøy. Dette utvalget avga sin innstilling i februar
1980, og anbefalte at de 10 kommunale elverkene i området skulle
erstattes av 3 interkommunale elverk. Arbeidsutvalget bemerket
også at det var behov for en nærmere vurdering av engrosforsvn-
ingens organisasjon og samarbeidet mellom engros- og, fordelings-
verk.

Parallelt med dette utvalget og delvis som følge av arbeidet der,
ble det i 1979 nedsatt et utvalg i Stavanger.7regionenomfattende
Stavanger, Randaberg, Pennesøy og Kvitsøv. Utvalget avleverte sin
innstilling i 1980. Utvalgets innstilling ble vedtatt og sammen-
slutning av fordelingsverkene med unntak av Kvitsøy komm. -Elektri-
sitetsverk, ble gjennomført 1.1.1984. Det nye interkommunale
fordelingsverket fikk navnet Stavanger Ellag. Tidligere Stavanger
Elektrisitetsverk ble opprettholdt som enhet, nå som kommunalt
produksjonsverk, ved at kraftstasjonene Oltedal og
Oltesvik ble holdt utenom det økonomiske oppgjør ved sammenslut-
ningen .Spørsmålet om Kvitsøv's tilslutning til den interkommunale
enheten ligger nå i Oed til avgjørelse.
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Innstillingen om organisering av fordelingssektoren for Jærregi-
onen, Kvitsøy og Rennesøy, og kommunenes uttalelser til denne, var
den direkte foranledning til at fylkesutvalget 19.oktober 1981
gjorde vedtak om at det skulle nedsettes et utvalg for å vurdere
de organisasjonsmessige sider av elforsyningen i Sør-Rogaland og
deler av Ryfylke. Dette utvalget som ble oppnevnt i november samme
år,la frem sin innstilling i 1984 i en prinsipal løsning og en
sekundær løsning.

Det prinsipale forslaet omfattet etablering av ett nytt selskap
hvor alle produksjons-, engros- og fordelingsverk ville inngå som
divisjoner/avdelinger/områder.
Det sekundære forslaget omfattet omorganisering av produksjons- og
engrossektoren slik at Lyse Kraft ville bli områdets eneste
produksjons- og engrosverk. Detaljdistribusjonen forutsattes
samlet i 4 regionale enheter, Dalane, Stavanger-området, Jæren og
Ryfylke-området.

Fylkestinget behandlet saken 18. september 1984 med følgende
vedtak:

Fylkestinget gir sin tilslutning til Organisasjonsutvalgets
prinsipale løsning.

Fylkestinget går inn for at det arbeides videre for å få
gjennomført de organisasjensmessige endringer som er nødvendig*

' for å etablere et felles integrert energiverk i Lyseområdet
innen utgangen av 1985.

•Fylkesutvalget får fullmakt til å peke ut en arbeidsgruppe på 4
- 6 personer, herav en representant for de ansatte, som skal
forestå arbeidet som nevnt i pkt.2. Arbeidsgruppen får anledning
til å knytte til seg nødvendig sekretærhjelp.

Fylkesutvalget utpekte allerede i november 1984 medlemmer til
arbeidsgruppen (Energiverkutvalget) som nå arbeider med saken i
henhcld til følgende mandat:

"Energiutvalget skal gjennom kontakt med e berrte kommuner og
kraftselskap klarlegge hindringer og muligheter for etablering
av et vertikalt integrert energiverk i Lvseområdet.

Utvalget skal på grunnlag av dette utarbeide forslag t4.1
selskapsform og selskapsstruktur, herunder forslaa til vedtekter
for et nytt selskap. Utvalget skal videre gjøre rede for
hvordan selskapet kan etableres og så langt råd er utarbeide
nødvendig grunnlagsmateriale for de vedtak som må treffes i
ulike organ.

Energiverkutvalget skal legge frem en plan for gjennomføringen
av forslagene og fremme saken overfor berørte organer i samsvar
med denne.



11.4

Fylkesutvalget holdes orientert om Energiverksutvalgets
arbeid".

Med hensyn til arbeidet i ølen-distriktet (søndre Hordaland og
nordre Rogaland) vises til kapitel om Hordaland.

3. FREMTIDIG ORGANISÅSJONSSTRUKTUR.

Under henvisning til det arbeide som er i gang og de vedtak som
er gjort i Fylkestinget, er det et mål å etablere en vertikalt
integrert enhet i det området som betegnes Lyse-området.

Den videre utvikling av elforsyningens organisasjon i nordre
del av Rogaland antas i noen grad å måtte sees i forhold til
utviklingen i Sunnhordland Kraftlag's engrosforsynings-område
(ref. Hordaland). I og med at elektrisitetsforsyningen i
Rogaland i prinsippet er delt av Boknfjorden synes det naturlig
å tilpasse organisasjonsstrukturen sett i fremtidsperspektiv i
3 vertikalt integrerte enheter for de to fylkene Rogaland og
Hordaland.
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11 ROGALAND FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense • Blått stiplet

Forsyningsområder : Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTPISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 15

1 (0) Dalane El.verk

2 (0) Jærens Elektrisitetsverk

3 (0) Time-Elverk

4 (0) Gjesdal komm. elverk

5 (0) Klepp elverk

6 (0) Sola Elektrisitetsverk

7 (0) Sandnes Elektrisitetsverk

8 (0) Forsand Elverk

9 (0) Midtre Ryfylke Elektrisitetslag

10 (0) Stavanger ellag

12 (0) Kvitsøy Komm. Elektrisitetsverk

14 (0) Karmsund Kraftlag

15 (0) Haugesund Elektrisitetsverk

16 (0) Suldal Elverk

17 (0) Sauda komm. Elektrisitetsverk
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER

pr. 31.12.84 Antall: 5

(0) Lyse Kraft

(0) Maudal Kraftlag

(0) Maudal Kraftverk

(0) Stavanger Elverk

(P) A/S Saudefaldene

ANDRE:

pr. 31.12.84 Antall: 11

18 (P) Bjørkheimsbygd kr.V.

Vikeså Kraftverk

Tengesdal Kraftverk

Gjedrem Kraftverk

Skjæveland Kraftverk

Sundvor Kraftverk

Austrumdal Kraftverk

Hovland Kraftverk

Nedrebø Kraftverk

Moi Elektrisitetsverk

Skåland Elektrisitetsverk
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INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr.kons.på egne høyspenningsanlegg, egne

høyspenningsmontører, ansvar for stedlig tilsyn og evt. også

egen kraftproduksjon).

Moss - Rosenberg Verft
4000 STAVANGER

Sandnes Aducerverk A/S
avd. Riska
Postboks 175
4301 SANDNES

Nye Stavanger Staal A/S
4100 JØRPELAND

Sauda Smelteverk A/S
4200 SAUDA

A/S Norske Shell
Sola Raffineriet
4050 SOLA

Titania S/S
4380 HAUGE I DALANE

Haugesund Mek.Verksted A/S
5500 HAUGESUND

Norsk Hydro A/S
Karmøy Fabrikker
4265 HAVIK

Stavanger Lufthavn
4050 SOLA

STATOIL
(Gasstermina1)
5554 KARSTØ.
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BEDRIFTER SOM MONTERER HØYSPENNINGSUTSTYR

A/S Elektrobygg

4000 STAVANGER.
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12.1

12 HORDALAND

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1. Engrosforsyningen

I Hordaland er det 2 større engrosforsyningsenheter, Bergens-
halvøens kommunale Kraftselskap (BKK) som forsyner midtre og
nordre del av fylket, og L/L Sunnhordland Kraftlag (SKL) i
søndre del.

-BKK's forsyningsområde omfatter 22 kommuner helt eller delvis.
Av disse ligger 20 i Hordaland samt Gulen kommune og Høyanger
kommune syd for Sognefjorden (Gulakraft).
Samlet omfatter BKK-området 11 elverk som gjennom sine kommuner
(18) er medlemmer av BKK og 4 elverk som ikke er tilknyttet BKK
gjennom medlemskap (Modalen, Granvin, Samnanger pg Ulvik).

Herlandsfoss kom. Kraftverk (HKK) er et interkommunalt
produksjons- og engrosverk som eies av Bergen, Osterøy, Lindås
og Meland kommuner. Bergen og Osterøy har kcmmunale
fordelingsverk, mens Lindås og Meland er medlemmer av det
interkommunale fordelingsverket Nordhordland Kraftlag.
HKK er engrosforsyningsenhet for Osterøy Elektrisitetsforsyning,
cg Osterøy kommune er i motsetning til de øvrige 17 medlems-
kcmmunene i BKK,ikke direkte medlem, men er tilknyttet gjennom
HKK's medlemskap i BKK. Eierkommunene tar forøvrig ut sin del av
HKK's kraftproduksjon i henhold til eierandel i selskapet.

L/L Sunnhordland Kraftlag er et lutlag (aksjeselskap)scm har
engrosforsyning av 9 elverk i Hordaland ou Karmsund Kraftlag i
Rogaland. De samme 10 fordelingsverkene står som eier av SKL(av
formelle grunner står ytterligere 1 fordelingsverk scm er
opphørt som egen enhet gjennom sammenslutning, fremdeles som
medeier).

Utenom de to hovedengrosområdene (BKK og SKL) finnes følgende
fordelingsverk som forsynes i sin helhet gjennom egenproduksjon,
konsesjonskraft og andre kraftavtaler:
Haugesund Elektrisitetsverk (HE) har egen kraftproduksjon og
overføringslinjer og med direkte kraftleiekontrakter med Staten
v/NVE. I tilleug til engrosforsyning til egen fordelingsvirksom-
het (se Rogaland), har HE også engrosforsyningen av Etne elek-
trisitetslag.
Odda komm. Elverk ou Indre Hardanger kraftlau har tilførsel av
konsesjonskraft m.m. fra større kraftprodusenter i området (NVE,
Tyssefaldene A/S, Røldal-Suldal Kraft). Jondal komm.elverk
dekkes i alt vesentlig opp av egenkraft (ene stasjoner og
erstatningskraft).
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Av totalproduksjonen i fylket i et midlere produksjonsår, har
BKK 35,9% (medregnet andel i Eidfjord), SKL 9,7% (medregnet
andel i Eidfjord) og større industrikraftprodusenter (Bjølve-
fossen A/S, I/S Røldal-Suldal Kraft, Tyssefaldene A/S) 23,8%.
Staten v/NVE har 24% (medregnet andel i Eidfjord og Oksla).
Resten, 6,6% eies av Bergen Lysverker og Haugesund Elektrisitets-
verk, og av en rekke mindre fordelingsverk og industri-
elle/private tiltak som produserer i egne, i alt vesentlig
mindre kraftstasjoner.

Det regionale overførings- og hovedfordelingsnett, 132-66(45)
kV, eies og drives i alt vesentlig av BKK og SKL innen sine
forsyningsområder.
Dessuten har de større fordelingsverkene Bergen Lvsverker,
Haugesund Elektrisitetsverk og Karmsund Kraftlag selv betydelige-
132-66(45) kV anlegg. Noen lokale anlegg av mindre omfang eies
og drives også av en del andre fordelingsverk som Indre
Hardanger, Kvam, Nordhordland, Os, Osterøy, Sotra og Voss.

1.2. Industriforsyninsen.

De 3 store industrikraftprodusentene, Bjølvefossen A/S, I/S
Pøldal-Suldal Kraft og Tyssefaldene A/S, står for nærmere 1/4 av
den totale kraftproduksjon i fylket. Hovedparten av denne
kraftproduksjon går til eiernes kraftkrevende industri, mens noe
går til den lokale kraftforsyning (konsesjonskraft og andre
kontraktsavtaler) og til Staten v/NVE gjennom 8,7% andel i
Røldal-Suldal Kraft A/S.

I/S Røldal-Suldal Kraft eies av Norsk Hydro Produksjon A/S
(45,21%) og Pøldal-Suldal Kraft A/S (54,79%). Røldal-Suldal
Kraft A/S eies av Norsk Hydro Produksjon A/S (91,3%) og Staten
v/NVE (8,7%). I/S Pøldal-Suldal Kraft A/S har også betydelig
kraftproduksjon i Rogaland, kraftproduksjonen i Hordaland utgjør
38% av selskapets totale produksjon i et midlere år.
Tyssefaldene A/S eies av DNN Industrier, Norzink og Odda Smelte-
verk.

En del eksisterende industri eller tiltak som har nedlagt sin
industrivirksomhet, har vedlikeholdt sin kraftproduksjcn
stasjoner (Arna Fabrikker, Bjørke Båtbyggeri, Vaksdal Mølle,
Trengereid Fabrikker, Tøsse Kraftverk m.v.). Der denne
produksjonen nå ikke benyttes i egen virksomhet lenger, selaes
denne til det lokale fordelingsverk eller andre engros-avtagere.

1.3. Detal'forsyninsen.

Jfr. vedlagte kartoversikt med liste over elverk m.m. side 12.6
og 12.9.

Av fylkets 28 fordelingsverk, er 4 interkommunale. Karmsund
Kraftlag, Nordhordland Kraftlag, Sctra Kraftlag og Indre
Hardanger .Kraftlag forsyner i alt 11 komruner i Hordaland cg 5
kommuner i Rogaland. Av de øvrige er 16 kommunale og 8 private.
Elektrisitetsforsyningen i Kvinnherad cg Etne komrurr,er c9elt
mellcm flere fordelingsverk. Blandt flertallet av de 8 private
fordelingsverkene, har de respektive kommuner vesentlige
innskudd i andelskapitalen.
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I alt 11 fordelingsverk medregnet Bergen Lysverker, disponerer
over 600 GWh/år i midlere årsproduksjon fra egne kraftstasjoner.
Ytterligere forholdsvis store kraftmengder disponeres av enkelte
kommuner i form av kcnsesjonskraft; eksempelvis nevnes Ullensvang
og Eidfjord (Indre Hardanger), Odda og Kvinnherad.

2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AP

Elforsyningen på Vestlandet, har vært preget av mange, og
stort sett små enheter. Hordaland er ikke noe unntak i så måte.
Men i motsetning til det som tildels har vært tilfelle for de
øvrige vestlands-fylkene, har lite skjedd i Hordaland med hensyn
på å vurdere og tilpasse elforsyningens organisasjcnsstruktur.
Imidlertid synes dette nå å endre seg i det det både i BKK-
området og i SKL-området nå er tatt initiativ til å utrede og
forhandle om mulige endringer på fordelingssiden. BKK la i 1984
frem et arbeidsnotat som bl.a. var grunnlag for følgende enstem-
mige vedtak 6.12.1984 i BKK's representantskap:

Kraftselskapet inviterer elverkene/kommunene i området
til utredninger om vertikal integrasjon (sammenslåing av
engrosverk og fordelingsverk). Utredningsresultatet
forelegges representantskapet, eventuelt med forslag til
endring av kraftselskapets formålsparagraf.

Kraftselskapet bør forberede overgangen til energiverk
° ved å fremme forslag til endring av vedtektene i tråd med
dette.

Dette er nå fulgt opp gjenncm henvendelser til fordelingsverkene
i området, og det regnes med at forberedende kontakter og
utredningsarbeid vil starte allerede høsten 1985.

Med utgangspunkt i prisforholdene på kraft til abonnentene i de
enkelte fordelingsverk og fordelingssektorens organisasjons-
struktur, ble det etter initiativ fra Kvinnherad kommune holdt
et møte med fordelingsverk og kommuner i SKL-området i mars 1985
for å drøfte muligheter for utredning av disse spørsmål.
Møtet konkluderte i en henstilling til SKL om å kalle inn
fordelingsverkene i forsyningsområdet til et nytt møte for å
sette ned et utredningsutvalg. Arbeidet med dette er nå i gang.

I 1972 ble det fra Energidirektoratets side tatt initiativ til
utredning av elforsyningens organisasjon i Nordre Pogaland og
deler av Sunnhordland. Utvalgets innstilling ble avgitt i 1974
og denne konkluderte bl.a. med at:

Sandeid Elektrisitetslag og Vikedal Elektrisitetslag går
sammen med Karmsund Kraftlag.

Ølen, Bjøra og Vj:kebygd Kraftlag og Etne Elektrisitetslag
går sammen med Skånevik Kraftlag.

3, Fjelberg Kraftiag går sammen med Kvinnherad Kraftverk.
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4. Hatlestrand, Varaldsøy og ølve Kraftlag går sammen med
Fusa Kraftlag.

Etter videre forhandlinger ble pkt.1 gjennomført pr. 1.7.75.
Pkt.2. er delvis gjennomført ved at Skånevik Kraftlag og ølen,
Bjoa og Vikebygd Kraftlag gikk sammen til Skånevik og ølen
Kraftlag fra 1.1.1979.

Vedrørende Etne Elektrisitetslag er forhandlingene videreført
uten at man har kommet til enighet om enkelte praktiske spørsmål.
Etter initiativ fra Energidirektoratet er saken brakt videre i
henhold til "Alminnelige regler og vilkår for statsstønad til
elektrisitetsforsyningen" og NVE har fremmet saken for Olje- og
Energidepartementet til avgjørelse.

Vedrørende pkt.3 har forhandlinger foreløpig ikke ført frem.

Forhandlinger med hensyn til tilknytning for Hatlestrand,
Varaldsøy og ølve Kraftlag (pkt.4) resulterte i at kraftlaget
gikk inn i Kvinnherad Kraftverk 1.1.1978.

Etter initiativ fra Energidirektoratet ble det ført forhand-
linger mellom de to kommunale elverkene i Fjell og Sund på
Sotra. Resultatet av forhandlingene ble etablering av det
interkcmmunale fordelingsverket Sotra Kraftlag fra 1.1.1976.

For noen år siden tok Energidirektoratet opp spørsmålet om en
utvidelse av daværende Hardanger Kraftlags virksomhet, med sikte
på å bli en fellesorgan for distribusjon i indre Hardanger, men
initiativet førte ikke fram, og dette laget er senere blitt
oppløst.

I brev til Voss Elverk i 1981 ba Energidirektoratet Voss Elverk
vurdere mulighetene for et nærmere samarbeid mellom Voss og
Granvin elverker, med sikte på å samle elforsyningen nord for
Hardanger-fjorden.

Det ble senere nedsatt et utvalg med representanter fra Granvin,
Voss og Ulvik, for å utrede en mulig sammenslåing av de tre
elverkene.

Ulvik trakk seg ut av forhandlingene, mens Voss og Granvin har
fulgt opp utredningen frem til en innstilling. Pesultatet av de
påfølgende forhandlinger har ført fram til vedtak om gjennom-
føring av sammenslutning til interkommunalt fordelingsverk fra
1.1.1986.

En del kontakt og foreløpige forhandlinger mellom fordelingsverk
i kommunene omkring Bergen, medførte at Samnanger Elverk og
Bergen Lysverker kom i konkrete forhandlinger om en sammenslut-
ning. Resultatet av forhandlingene resulterte i en avtale om at
Samnanger Elverk går inn i Bergen Lysverker 1.1.1986.

I forbindelse med den siste kommuneregulering der Ullensvang
kommune ble delt i to; Ullensvang og Eidfjord kommuner, ble
Ullensvang Kraftverk omorganisert til interkommunalt fordelings-
verk pr. 1.1.81, og med nytt navn Indre Hardanger Kraftlag.
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Det lille fordelingsverket Rosendal Elverk gikk 1.1.1982 inn i
Kvinnherad Kraftverk.

Gulakraft A/S (Sogn og Fjordane) som er medlem av BKK, ble
etablert 1.1.1975 etter sammenslutning av de tre fordelings-
verkene Brekke og Gulen komm. Kraftlag (Gulen kommune), Eike-
fjorden Kraftlag L/L og Kyrkjebø Søre Kraftlag L/L (Høyanger
kommune).

3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Hordaland er idag det fylket som ved siden av Møre og Romsdal,
har flest enheter til å ivareta distribusjon av elektrisitet til
forbrukerne.

I og med at det ikke er foretatt noen samordnet gjennomgang og
vurdering av elforsyningen i Hordaland på fylkesbasis, foreligger
det få holdepunkter med hensyn på elforsyningens og lokale
politiske organers synspunkter på hovedtrekkene til utviklingen
av elektrisitets- (energi-) forsyningens organisasjon i fylket.

Imidlertid synes det naturlig at delingen SKL-området og BKK-
området videreføres også for den fremtidige elforsyningen,
eventuelt med en viss utvidelse av områdene til å omfatte
fordelingsverk/kommuner som i dag ikke er medlemmer i en av
disse engrosforsyningsenhetene.

Et arbeidsnotat fremlagt av BKK i 1984 skisserer mange alter-
nativer for fordelingssvstemets fremtidige organisasjon; mellom
disse å opprettholde dagens struktur til full vertikal integrer-
ing av engros- og detaljforsvningen. Den utredings- og forhand-

° lingsfase som nå er innledet både i BKK- og SKL-områdene bør
bringe en avklaring.

Det mål som vi antar det her bør ligge til rette for å sette
seg, er en vertikal integrering i både SKL - og BKK - områdene til
2 vertikalt integrerte enheter. Integreringen kan eventuelt skje
over tid, men dette innebærer dermed at begge engrosverkenes
vedtekter må endres slik at fordelingsverkene kan tas opp etter
behov og når det forøvrig ligger til rette for dette. Alterna-7
tivt kan en i første omgang arbeide parallelt med å etablere
større regionale fordelingsenheter i de to områdene.

Forholdene i indre del av Hardanger er tildels spesielle. Her er
det i overveiende grad dekning av kraftbehov gjennom egen
kraftproduksjon og tilgang på konsesjonskraft. Dette forholdet
som angår bl.a. kommunene Ullensvang; Eidfjord, Ulvik, Odda og
Jondal, kompliserer strukturendringer i disse områder.
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12 HORDALAND

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRÅDER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense Blått stiplet
Forsyningsområder: Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.
(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 27

1
2
3
4
5

(0)-
(P)-
(P)-
(P)-
(0)-

Jondal komm.elverk
Etne elektrisitetslag
P/L Fjelberg Kraftlag
Finnås Kraftlag
Stord Komm.Elektrisitetsverk

6 (P)- P/L Fitjar Kraftlag
7 (P)- P/L Tysnes Kraftlag
8 (P)- P/L Austevoll Kraftlag
9 (0)- Kvinnherad Kraftverk
11 (P)- Fusa Kraftlag
12 (0)- Odda Komm.Elverk
13 (0)- Indre Hardanger Kraftlag
14 (0)- Karmsund Kraftlag, se Rogaland
15 (0)- Ulvik Komm.Elektrisitetsverk
16 (0)- Granvin Elektrisitetsverk
17 (0)- Voss Elverk
18 (0)- Kvam Kraftverk
19 (P)- Skånevik Ølen Kraftlag
20 (0)- Samnanger komm.Elektrisitetsverk
21 (0)- Os Elektrisitetsverk
22 (0)- Bergen Lysverker
23 (0)- Sotra Kraftlag
24 (0)- Askøy Elektrisitetsforsyning
25 (0)- Nordhordland Kraftlag
26 (0)- Masfjorden komm.kraftlag
27 (0)- Modalen Kraftlag
28 (0)- Vaksdal Elektrisitetsforsyning
29 (0)- Osterøy Elektrisitetsforsyning
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER
pr. 31.12.84. Antall: 7

(0) Bergenhalvøens Komm.Kraftselskap

(0) Herlandsfoss Kommunale Kra.ftverk

(P) I/S Røldal - Suldal kraft

(P) Røldal-Suldal kraft A/S

(P) L/L Sunnhordland Kraftlag

(P) Rosendal elektrisitetsverk

(P) Tyssefaldene A/S

Andre
pr. 31.12.84 Antall: 3

30 (P) Tøsse Kraftverk
(P) Flatehval og Nesse Kraftlag (Eksingdalen)
(P) Olav Gullbrå ( _,u_, )



12.8

INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr.kons.på egne høyspenningsalegg, egne
høyspenningsmontører, avsvar for stedlig tilsyn og evt.også
egen kraftproduksjon).

Det Norske Zinkkompani
Eitrheim
5750 ODDA

DNN - Aluminium A/S
5770 TYSSEDAL

A/S Norwegian Talc
5355 KNARREVIK

Sør-Norge Aluminium A/S
5460 HUSNES

Rafinor & Co A/S
5154 MONGSTAD

A/S Bjølvefossen
5614 ALVIK

Haakonsvern Orlogsstasjon
5070 MATKIPEN

BEDRIFTER SOM MONTERER HØYSPENNINGSUTSTYR

Siv.ing.Olav Aga
Nybøveien 24
5043 HOP
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14 SOGN OG FJORDANE

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1. Engrosforsyningen

Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) forestår engrosforsyningen av
kraft innen fylket med leveranse til fordelingsverkene og de
regionale engrosverkene. SFE er en fylkeskommunal bedrift . De
to regionale engrosverkene L/L Firdakraft og L/L Svultingen, og
de to vertikalt integrerte regionale fordelingsverkene A/S
Sognekraft og Ytre Fjordane Kraftlag deltar i styret for SFE.

Da fylkestinget vedtok etableringen av Sogn og Fjordane Kraft-
verk (SFK) i 1968, var det med formål å sikre fremtidig kraft-
tilførsel til alminnelig forsyning og industri i fylket gjennom
kjøp, utbygging og drift av kraftkilder, produksjon og kjøp av
kraft, utbygging av overføringsnettet samt overføring og utveks-
ling av kraft. Da fylkestinget vedtok omdanne SFK til energi-
verk 1.1.84 fikk bedriften seg tillagt et utvidet ansvar med å
utrede og fremme forvaltningssaker samt ivareta funksjonene som
hører inn under et energiverks oppgaver.

Fylkestingets vedtak i 1968 om etableringen av SFK tok utgangs-
punkt i en tilråding fra en fylkesvalgt komite. Komiteen behand-
let også spørsmålene cm omorganisering på distribusjonssiden, og
dens konklusjon var som følger:

I. L/L Sognekraft og A/S Arøy går saman. Den nye eininga
tek opp i seg dei lokale kraftlaga i koMmunane frå og
med Vik og Balestrand innetter, og får til føremål å
eiga og driva dei noverande kraftverk og å distribuere
kraft frå desse- og kraft kjøpt frå fylkesverket- til
forbrukarane.

Ein reknar med at Ardal komm. kraftforsvning til vidare
bør verte ståande som eiga eining p.g.a. serlege
tilhøve.

L/L Svultingen vert omskipa og tek opp i seg dei lokale
kraftlaga i sitt område, kraftlaga i Gulen kommune og i
Høyanger kommune si sørside. Føremål som under I.

L/L Firdakraft vert omskipa og tek opp i seg dei lokale
kraftlaga i sitt område.
Føremål som under I og II.

Ein reknar med at Ytre Fjordane Kraftlag held fram med
forsyningsområde og føremål som no.
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L/L Firdakraft (L/L FK) er et aksjeselskap(lutlag) som eies av 5
kommuner (derav-f-kOMMUne i Møre og Romsdal) og de to interkom-
munale fordelingsverkene Yft_reFjordane Kraftlag (YFK) og Sunnfjord
Elektrisitetsverk (SE). Den ene av medlemskommunene er Stranda
kommune i Møre og Romsdal som bare delvis får dekket sitt
kraftbehov fra L/L FK (jfr. Hellesylt-området, tidligere forsynt
av Sunnylven Kraftlag; nå integrert i Stranda Komm. Elverk).
YFK og SE er medlemmer både av L/L FK og av L/L Svultingen. Alt
i alt er det 7 fordelingsverk som helt eller delvis får sin
krafttilførsel fra L/L FK.

L/L Svultin en er et aksjeselskap (lutlag) som eies av fylket (1
aksje) og 5 fordelingsverk, derav 3 interkommunale, 1 kommunalt
og 1 privat. Selskapet har engrosleveranse til eierne samt til
Vadheim El.chemiske Fabrikker A/S.

A/S Sognekraft eies av 6 kommunar (87,1% av aksjekapitalen) og
fordelingsverket L/L Luster Kraftlag (12,9%). A/S Sognekraft
har detaljforsyningen av 4 kommuner (Vik, Balestrand, Leikanger
og Sogndal), engrosforsyning av Høyanger komm. Kraftlag
(Høyanger), leveranse til Ardal og Sunndal Verk (ASV), samt en
mindre engrosleveranse til Gulakraft (jfr. Hordaland -
Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap).

Ytre F'ordane Kraftlas_(YFK) eies av 8 kommuner og har detalj-
forsyning i de samn-lekomMurene. I 3 av disse kommunene forsyner
YFK bare mindre deler (10-20% av innbyggertallet).

Forøvrig ivaretas engrosforsyning til alminnelig forbruk i
fylket på følgende vis:

Elkem A/S Bremanger Smelteverk har engros- og detaljforsvn-
ingen i Bremanger (600 abonnement), Ardal og Sunndal Verk (ASV)
har engrosforsyningen av Ardal komm. Kraftforsyning og delvis
L/L Luster Kraftlag samt at ASV v/Høyanger Verk har engros- og
detaljforsyningen av Høyanger tettsted (1050 abonnement).
Gulakraft får sin engrosforsyning i alt vesentlig fra
Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap (BKK). L/L Lærdal Kraftverk
har sin krafttilfrsel fra Borgund Kraftverk gjennom kommunens
avtale med østfold Kraftforsyning (konsesjonskraft) og Aurland
komm. Kraftlag har kraft fra Aurlandsutbyggingen v/Oslo
Lysverker (konsesjonskraft).

SFE eier og driver 132 kV hovedfordelingsnettet i fylket. Den
øvrige del av hovedfordelingsnettet som har spenningsnivået 66
kV, utgjør en stor del av hovedfordelingsnettets totale lengde
(3/4), og deles mellom Sognekraft, Svultingen, Firdakraft, YFK
og Lærdal Kraftverk.
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Sameiet Vikfalli er en fellesutbygging (med 3 stasjoner i
Viksdraget) mellom Staten v/NVE(88%) og A/S Sognekraft (12%).
Staten V/NVE har videre en andel på 7% i Aurlandsutbyggingen
(Oslo Lysverker).
Den alminnelige forsyningens andel av den totale kraftproduksjon
i fylket, fordeler seg mellom SFE (5%),de regionale enhetene
Firdakraft, Svultingen, Sognekraft og Ytre Fjordane Kraftlag
(7,5%) og lokale fordelingsverk (1,2%).

1.2 Industriforsyningen.

Den kraftkrevende industri har en betydelig egenproduksjon i
fylket (39,3% av totalproduksjonen i et midlere år) og A/S Ardal
og Sunndal Verk står alene for en stor del av dette. ASV har
engrosleveranse til 2 elverk i Indre Sogn (Årda1 komm.
Kraftforsvning og Luster Kraftlag) samt detaljforsyningen av
tettstedet Høyanger (1050 abonnement).

Elkem A/S Bremanger Smelteverk har detaljforsyningen av
tettstedet Svelgen (600 ahonnement). Foruten sin egenproduksjon
kjøper smelteverket betydelige kraftmengder fra Staten v/NVE.

Vadheim El.chemiske Fabrikker er stort sett dekket med kraft fra
egen produksjon, men har noe kraftkjøp fra Svultingen.

Smelteverksindustriens overføringslinjer benyttes bare
begrenset grad til overføring av kraft til alminnelig forsyning.

1.3.,Detaljforsyningen.

Jfr. vedlagte oversikt over forsyningsenheter med kart side 14.7
og 14.10.

Etter at L/L Jølster Kraftlag gikk sammen med Førde og Naustdal
Elektrisitetsverk pr. 1.1.85, er det idag 15 fordelingsverk i
fylket, en reduksjon på 18 enheter; fra 33 fordelingsverk ved
årsskiftet 1974/75.
Av de 15 fordelingsverkene er 5 interkommunale som forsyner i
alt 16 kommuner samt deler av 2 andre kommuner, 6 kommunale
fordelingsverk og 4 private fordelingsverk.

7 fordelingsverk har egenproduksjon, heri medregnet de regionale
elverkene Sognekraft og YFK. Hovedfordelingsnettet eies i alt
vesentlig av fylkesverket og de 4 regionale enhetene. Bare ett
lokalt fordelingsverk, Lærdal Kraftverk, har noe 66 kV lednings-
nett.

Av fylkets godt og vel 50.000 abonnementer, dekker YFK-området
26%, Firda-området 16,5%, Svultingen-området 24%, Sognekraft-
Gula-området og Indre Sogn 29,5% og Gulakraft 4%.

2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN DE
SISTE 10 AR

L/L Holmedal Kraftlag sluttet seg til Ytre Fjordane Kraftlag fra
1.1.1981. Forøvrig har YFK's forsyningsområde hestått som i dag
helt fra etableringen pr. 1.1.1966.
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Det vises videre til pkt.1.1 om utredningen som den fylkesopp-
nevnte komiteen la frem for behandling i fylkestinget i 1968. I
Sognekraft-området har dette blitt fulgt opp på følgende vis:

En innstilling datert 28.4.1972 om sammenslutning av A/S
Sognekraft og A/S Arøy ble vedtatt på Sognekrafts årsmøte
1.6.1972. På samme årsmøte ble også vedtektene endret slik
at det ble åpnet for å ta opp fordelingsverk. Følgende
kraftlag har gått inn i selskapet:

A/S Arøy
L/L Vik Kraftlag
L/L Fjærland Kraftlag
L/L Feios og Fresvik Kr.lag
L/L Balestrand Kraftlag,
L/L Kvamsøy Kraftlag og
L/L Vetle- og Sværefjorden Kr.lag
L/L Sogndal Kraftlag
Leikanger kommunale Elverk

01.07.73
01.01.74
01.07.74
01.01.75

01.01.76
01.01.78
01.01.83

Med utgangspunkt i driftsmessige og tekniske forhold i elforsyn-
ingen i Luster kommune, vedtok de tre kraftlagene L/L Luster
Kraftlag, L/L Jostedal Kraftlag og L/L Hafslo Kraftlag å gå
sammen til en ny enhet L/L Luster Kraftlag fra 1.1.1983.

For å forsyne halvøya mellom Sognefjorden og Dalsfjorden med
elektrisk kraft, ble det omkring 1939 i kommunene Lavik, Hyllestad,
Solund, Askvoll, Fjaler og Gaular (;lannetflere utlag som skulle
hygge ledningsnett og overta forsyningen i hvert sitt distrikt.
Disse lutlagene dannet, sammen med Dale Sokns Elektrisitetsverk
(senere Fjalerkraft) og Ytre Fjordane Kraftlag, L/L Svultingen -
som engrosverk for disse elverkene. Senere kom også elforsyningen
i Førde, Høyanger og Naustdal med. L/L Svultingen har bygget
Ovre og Nedre Svultingen samt Stakaldefossen kraftstasjoner for
forsyning av dette området.

Organisaionsforholdene i Svultingenområdet har vært vurdert av
to lokale komiteer som gav sin utredning henholdsvis i 1968 og
1975. Den politiske behandling av utredningere førte til vedtak
om å beholde L/L Svultingen som engrosorgan og å samle fordelings-
verkene i komunale enheter.

Organisasjonsarbeidet har dermed i de senere år vært konsentrert
om fordelingsverkene. En hel rekke utredninger og et betydelig
engasjement fra Energidirektoratet har ført til følgende sammen-
slutninger:

Førde Komm.Elektrisitetsverk og Naustdal Elektrisitetsverk A/S
gikk sammen til den interkommunale enheten Førde og Naustdal
Elektrisitetsverk pr. 1.1.1975.

De 4 minste lutlagene i Fjaler kommune qikk sammen med Fjaler-
kraft 1.9.198.0.
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Vadheim komm.Lysverk og L/L Lavik Kraftlag gikk sammen 1.1.82
til Høyanger Kraftlag. Grendeverket Måren Kraftlag ble videre
tatt opp 1.7.83.

Solund Kraftlag L/L, Fjalerkraft og Hyllestad Kraftlag L/L
dannet 1.1.84 den interkommunale enheten Ytre Sogn og Sunnfjord
Energiverk.

I indre Sunnfjord konstituerte et forhandlingsutvalg seg i 1983.
Utvalget hadde som oppgave å vurdere elforsyningen i Førde og
Naustdal, Jølster, Gaular og Gloppen kommuner. Da forhandlingene
brøt sammen ble arbeidet videreført av Førde, Naustdal og
Jølster, og dette resulterte i en sammenslutning av disse to
kraftlagene pr. 1.1.85 til den interkommunale enheten Sunnfjord
Elektrisitetsverk.

På sørsiden av ytre del av Sognefjorden gikk Brekke og Gulen
komm. Kraftlag, Eikefjorden Kraftlag L/L og Kyrkjebø Søre
Kraftlag L/L sammen i en ny enhet, Gulakraft, fra 1.1.1975.
Det nye kraftlaget ble samtidig medlem av Bergenshalvøens
komm. Kraftlag (BKK). Brekke og Gulen komm. Kraftlag hadde
forøvrig blitt medlem av BKK ett år tidligere.

I 1983 ble det innledet forhandlinger mellom Firdakraft og Sogn
og Fjordane Energiverk om sammenslutning. En utredning ble
fremlagt til behandling i 1984. Utfallet av disse forhandlingene
er foreløpig ikke kjent. I Firda-området har det tidligere blitt
gjennomført flere utredninger om elforsyningens organisasjon. I
1971 la et utvalg frem sin innstilling. Resultatet av behandl'ingen
i kommunestyrene ble et vedtak om at Firdakraft skulle fortsette
som før og at fordelingsverkene skulle ordnes som kommunale
enheter. Senere ble et nytt utvalg oppnevnt. Dette utvalget avga
sin innstilling i 1975.Resultatet av den videre behandling av
innstillingen ble som første gang. Denne avgjørelsen ble ytter-
ligere stadfestet i forbindelse med et møte på Sandane i 1980. I
1982 fremmet styret i Firdakraft et forslag om endring av
vedtektene med følgende tillegg: "L/L Firdakraft kan og ta over
kraftlag med detaljsal". Forslaget falt da det ikke fikk tilstrek-
kelig flertall i årsmøtet 10.6.1982. På fordelingssiden har
følgende skjedd:

Stryft komm.Elverk overtok detaljforsyningen i P/L Utviks for-
syningsområde 1.1.1976. P/L Utvik fortsetter sin virksomhet som
produksjonsselskap og selger kraft til det kommunale elverket.

Hornindal Kraftlag har vurdert 3 forskjellige alternativer for
sin freMtidige virksomhet:

Opptagelse i Firdakraft
Fortsatt selvstendig enhet
Sammenslutning med Stryn komm. Elverk

Firdakraft har avvist alternativ 1. Den videre behandling av
alternativ 3 ble i sin tid utsatt og er senere ikke fulgt opp
gjennom videre forhandlinger.
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3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Arbeidet med rasjonalisering av elforsyningen i fylket har de
siste 10 år gitt en betydelig effekt da det for en del år siden
var en meget sterkt oppdelt og uoversiktlig elforsyning. Utvik-
lingen har gått klart i retning av anbefalingen fra den fylkes-
oppnevnte komiteen i 1968 med integrering av den lokale engros-
og distribusjonsvirksomhet i 4 regionale enheter.

Ytterligere endringer av YFK-området synes ikke aktuelt innenfor
dette konseptet.

Siden Sognekraft endret sine vedtekter til også å kunne omfatte
detaljfordeling, har fordelingsvirksomheten i selskapet stadig
øket i omfang gjennom opptak av mindre fordelingsverk fra Vik og
Fjærland kom med som de første i 1974 til Leikanger komm. Elverk
med som det hittil siste pr. 1.1.83. Selv om forsyningsforhol-
dene i Indre Sogn til dels er noe spesielle, synes det naturlig
at Sognekraftsamarbeidet etter hvert også bør kunne omfatte
detaljforsyningen i kommunene Luster, Ardal, Lærdal og Aurland.

Detaljforsyningen i Svultingen-området har i løpet av de siste
10 år gjennomgått store endringer i det antallet enheter er
redusert fra 14 til 4. Selv om ytterligere reduksjon til 3
enheter bør være høyst aktuelt, bør hovedendringen nå bli at
Svultingens vedtekter endres og at engros- og detaljforsyningen
i området integreres.

I Firda-området har det vært små endringer. Energidirektoratet
har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det også her bør
åpnes for en integrering av engros- og detaljfunksjonen.
Imidlertid har det i den senere tid vært ført forhandlinger
mellom SFE og Firdakraft med sikte på en viss omorganisering. I
tilfelle dette blir gjennomført, er det klart at en samordnet
detaljforsvning vil kunne få en annen basis enn det som synes å
være det naturlige resultat for de øvrige 3 regionene. Eventuelt
kan dette også introdusere andre samordningsalternativer for
detaljforsyningen i Firda-området.

Gulakraft-området er både geografisk og forsyningsmessig isolert
fra de øvrige områdene. Krafttilførselen skjer i dag fra BKK.
Det synes derfor naturliq at området or:ienteresi retning mot et
samarbeide innenfor dette området j.fr. også Hordaland.

Eiendomsretten til vannkraft har stor betydning og kompliserer
videre organisasjonsarbeid i fylket. Energidirektoratet ser det
imidlertid som et fremtidig mål å komme over til 1 vertikalt
integrert enhet for elforsyningen i Sogn og Fjordane.
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14 SOGN OG FJORDANE FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder:Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.
(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr.31.12.84 Antall 16

1 (0)- Ytre Fjordane Kraftlag
2 (0)- Eids Komm, El.verk
3 (0)- Gloppen Elektrisitetsverk
4 (P)- Hornindal Kraftlag L/L
5 (0)- Stryn komm.Elverk




7 (P)- L/L Luster Kraftlag




9 (0)- L/L Jølster Kraftlag




10 (0)- Ytre Sogn og Sunnfjord Energiverk




11 (P)- L/L Gaular Kraftlag




12 (0)- Førde og Naustdal Elektrisitetsverk Interkommunalt
14 (0)- Ardal Komm.Kraftforsyning




15 (P)- L/L Lærdal Kraftverk




16 (0)- Aurland Komm.Kraftlag




17 (0)- A/S Sognekraft




19 (0)- Høyanger komm. Kraftlag




22 (0)- Gulakraft
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER
pr. 31.12.84. Antall: 5

(0)- L/L Firdakraft

(0)- Sogn og Fjordane Energiverk

(P)- L/L Svultingen

(P)- P/L Utvik Elverk

(0)- Vikfalli
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INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons. på egne høyspenningsanlegg, egne
høyspenningsmontører, ansvar for stedlig tilsyn og evt. også
egen kraftproduksjon).

Elkem Spigerverket A/S
Bremanger Smelteverk
6930 ARDALSTANGEN

Ardal og Sunndal verk
5875 ARDALSTANGEN

ASV Høyanger Verk
5900 HØYANGER

Ardal og Sunndal Verk
Fortunanleggene
5834 FORTUN



Forsyningsområder

31.12.84
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15 MØRE OG ROMSDAL

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1. Engrosforsyningen.

A/S Møre og Romsdal Kraftselskap (MRK) ble dannet i 1973 med
formål å forestå engrosforsyningen og løse felles elektrisitets-
forsynings oppgaver innen fylket. Følgende er aksjonærer i
selskapet:

Tussa Kraft L/L 12%
Tafjord Kraftselskap 16%
Istad Kraftselskap A/S 10%
Nordmøre Interkommunale Kraftlag 7%
Svorka Kraftselskap A/S 5%
Sunndal Kraftforsyning 2%
Rauma kommunale Kraftverk 2%
Mdre og Romsdal fylkeskommune 46%

Avtalen om etablering av MPK innebar bl.a. at fylkeskommunen
overførte sin andel i Driva Kraftverk og at Staten v/NVE
overførte de linjer, transformator- og koblingsstasjoner som
L/L Vestlandske Kraftsamband i sin tid bygget ut i fylket.
Driva Kraftverk eies med 25% av MRK og 75% av Sør-Trøndelag
Kraftselskap.

Foruten den fylkesomfattende engrosforsyningen som forestås av
MRK, ivaretas den regionale/lokale engrosforsyningen i hovedsak
av 4 større enheter:

L/L Tussa Kraft
Taflord Kraftselskap
A/S Istad Kraftselskap
Nordmøre Interkommunale Kraftlag

oa den mindre enheten:

A/S Svorka Kraftselskap.

L/L Tussa Kraft (L/L TK) er et interkommunalt produksjons- og
engrosverk, organisert som lutlag (aksjeselskap). Det eies av 9
kommuner på Sunnmøre (82%) og fylkeskommunen (18%).Kraftselskapet
engrosforsyner i alt 7 fordelingsverk. Ett av disse elverkene,
Søre Sunnmøre Kraftlag, har forøvrig engrosforsyning av et
mindre elverk. Ett annet elverk, Stranda komm. Elverk, er
foruten å være medeier i L/L TK, også medeier i engroskraftsel-
skapet L/L Firdakraft (Sogn og Fjordane). Ytterligere engros-
kraftleveranse skjer fra Norddal Elverk som har sin krafttil-
førsel fra Tafjord Kraftselskap.

Tafjord Kraftselskap (TK) er et interkommunalt interessentskap
med oppgave å produsere og forsyne de 10 eierkommunene med
elektrisk energi. TK engrosforsyner 7 fordelingsverk.
TK eier 12% av kraftproduksjonen i Grytten, den øvrige del
(88%) eies av staten v/NVE.
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A/S Istad Kraftselskap er et interkommunalt produksjons-,
engros- og fordelingsverk organisert som aksjeselskap.
Selskapet eies av 7 kommuner (80%) og fylkeskommuner (20%).

Nordmøre Interkommunale Kraftlag(NIK) eies av 8 kommuner og
engrosforsyner 8 fordelingsverk. Kraftlaget har selv ingen
kraftproduksjon.

A/S Svorka Kraftselskap (A/S SK) er et mindre engrosselskap
organisert som et interkommunalt aksjeselskap som eies av 3
kommuner og fylkeskommunen. A/S SK engrosforsyner 1
fordelingsverk direkte og 2 fordelingsverk indirekte gjennom
engroskraftselskapet Nordre Nordmøre Kraftsamskipnad (N.N.K.).
N.N.K. eies av Rindal og Surnadal kommuner.A/S Svorka Kraftsel-
skap står sammen med Staten v/NVE som eier av Svorka Kraftverk
(50%)

Kraftforsyningsmessig står de kommunale fordelingsverkene Rauma
komm. Kraftverk (RKK) og Sunndal komm. Kraftforsyning (SKK) i
en noe særstilling i Møre og Romsdal. Begge er direkte medlemmer
i MRK. RKK får sin suppleringskraft fra MRK gjennom kontrakt
som også inkluderer kommunens konsesjonskraftrettigheter (fra
Staten v/NVE). SKK er også mdlem av NIK, mens den vesentlige
krafttilførsel skjer ved direkte uttak av konsesjonskraft fra
Aura-verkene (Staten v/NVE) og fra Driva Kraftverk (MRK og
S-TK).

Av kraftproduksjonen i et midlere år, eier Tafjord
Kraftselskap 19,1% (medregnet 18% andel i Grytten), Tussa Kraft
eier 6,7%, MRK (andel i Driva) eier 2,7% og Staten v/NVE 57,5%
(medregnet andel i Grytten 88% og Svorka 50%). Sør-Trøndelag
Kraftselskaps andel i Driva utgjør 8%. Den øvrige kraftproduk-
sjonen(6%) er spredd på en rekke små kraftverk som eies av 12
fordelingsverk inklusive Istad Kraftselskap, samt Svorka
Kraftselskap's andel i Svorka Kraftverk.

Hovedfordelingsnettet (132-66 kV) eies og drives av Tafjord
Kraftselskap (38%) og resten er noenlunde jevnt fordelt mellom
MRK, Tussa Kraft, Nordmøre Interkommunale Kraftlag, Kristiansund
Elverk og Istad Kraftselskap. Søre Sunnmøre Kraftlag og Svorka
Kraftselskap har noen mindre 66 kV linjestrekninger.

1.2. Industriforsyningen.

Industrien har ikke egen kraftprodukslon i fylket, og forbruket
dekkes ved kjøp fra Staten v/NVE (A/S Ardal og Sunndal Verk) og
fra engrosselskapene og fordelingsverkene,

1.3. Detaljforsyningen.

Jfr. vedlagte kartoversikt med liste over elverk m.m. side 15.6
og 15.9.

Av de 29 fordelingsverkene som forsyner fylkets 38 kommuner, er
4 interkommunale.Tilsammen har disse 4 enhetene forsvningen av
14 kommuner samt deler av 2 andre kommuner. Deres andel av
fylkets totale abonnementstall er 44%.
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22 enheter dekker hver for seg områder som i hovedsak faller
sammen med kommunegrensene. 5 av fordelingsverkene er andelslag
uten avgjørende kommunal innflytelse i styringsorganene. De 12
fordelingsverkene med egenproduksjon, har 6% av totalproduk-
sjonen i fylket. Imidlertid utgjør dette nærmere 300 GWh/år i
midlere årsproduksjon. Dessuten er det flere kommuner som
disponerer relativt sett store konsesjonskraftmengder.

2.LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AR.

I den fylkesutredning som ble lagt frem i 1970 etter samarbeide
mellom Elektrisitetsdirektoratet og Elektrisitetskontoret i
Møre og Romsdal, skisseres følgende fremtidige organisasions-
struktur i fylket:

1 fylkesomfattende engrosverk (nå: MRK)
4-7 vertikalt integrerte elverk.

Fylkesutredningen ble forelagt alle kommuner og kraftlag til
uttalelse. Svarene var svært ulike og det går frem av materialet
som kom inn at de fleste ville ha nærmere 1;tredethvorledes den
lokale servisetjeneste videre skulle bli utført.

Ved den påfølgende behandling i fylkestinget i juni 1971 ble
det bl.a. gjort følgende vedtak:

"Fylkestinget seier sea i prinsippet samd i at det
vert arbeidd vidare med organisasjonsforma for kraftfor-
syninga i fylket".

Med utgangspunkt i dette ble det i 1971/72 nedsatt et fylkes-
kommunalt utvalg til å vurdere fylkeskommunens deltagelse i
engrosforsyningen og 4 lokale/regionale utvalg til å analysere
detaljforsvningen.

Det førstnevnte utvalg avga sin innstilling allerede i 1972 og
dette resulterte i etableringen av Møre og Romsdal Kraftselskap
fra 1.1.1974.
Av de øvrige 4 utvalgene, har kun ett av utvalgene, "Kraftfor-
syningskomiteen for Pomsdalsregionen", avgitt sin innstilling.
Dette skjedde i 1977. Den påfølgende behandling av utredningen
resulterte i vedtak om integrering av engros- og detaljforsyn-
ingen i Istad-området 1.1.1981 ved sammenslutning av tidligere
A/S Istad Kraftselskap, Aukra Kraftlag, Eide Kraftlag, Gjemnes
komm. Kraftverk, Molde komm. Elektrisitetsverk og Romsdalshalv-
øya Kraftlag A/L.

De øvrige 3 utvalgene, i Tussa-området, i Tafjord-området og
Nordmørskomiteen, har ikke gjennomført utredningsarbeid av
større betydning. I Nordre Nordmøre har imidlertid den tekniske
utvikling ført til en viss bevegelse. Den nye 132 kV-linjen fra
Kristiansund til Nordheim Aure og videre til Trollheim,
knyttet Nordheim- kommunene Smøla, Aure og Tustna nærmere
Kristiansund. Dette førte til at disse kommunene tok opp
spørsmålet om tilknytning til Nordmøre Interkommunale Kraftlag
(NIK). De 3 kommunene ble medlemmer av NIK 27.11.1981 og
Nordheim Transformatorlag ble dermed oppløst og lagets anlegg
overtatt av NIK.
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I 1980/81 ble det oppnevnt representanter fra kommunene Halsa,
Rindal og Surnadal samt av A/S Svorka Kraftselskap til "Svorka-
komiteen 1980" med mandat å utrede spørsmålet om elforsyningens
organisasjon i Svorka-området.Svorka-området er en del av det
området som i sin tid var omfattet av Nordmørskomiteen.
Svorka-komiteen la i 1985 frem sitt forslag om en integrering
av de tre fordelingsverkene samt Nordre Nordmøre
Kraftsamskibnad og A/S Svorka Kraftselskap i et nytt vertikalt
integrert selskap, A/S Svorka Kraftselskap. Forslaget er ennå
ikke ferdigbehandlet av kommunene.

I 1985 er det oppnevnt et utvalg i NIK-området til å utrede
nærmere om Nordmøre Interkommunale Kraftlag (NIK) skal gå over
til å bli et engros- og fordelingsverk. Dette initiativet er
tatt bl.a. med bakgrunn i vilkår stilt i forbindelse med
statsstønad til enkelte av fordelingsverkene i NIK-området.
Dermed er knyttet forbindelse tilbake til Nordmørskomiteen og
vedtak i NIK's styre i 1974:

"Styret i Nordmøre Interkommunale Kraftlag er av den
mening at en integrering av kraftforsyningen for deler av
fylket scm omfatter Nordmørs-kommunene, unntatt Sunndal
Kraftforsyning, Eide og Gjemnes, bør etableres ved at NIK
utbygges til et engrosverk for hele nevnte område.

Det bør åpnes mulighet for at NIK kan overta detaljforsyn-
ingen der dette innebærer praktiske fcrdeler og der de
lokale kraftlag ørsker det.,

Det administrative samarbeid mellom et utvidet Nordmre
Interkommunale Kraftlag og Kristiansund Elektrisitetsverk
forutsettes å fortsette og bygges videre ut for å dekke
de nye behov".

Forøvrig nevnes at øksendal Kraftlag gikk inn i Sunndal Kraftfor-
syning 1.1.1978.

Som tidligere nevnt har det i den sndre delen av fylket, i
Tafjord- og Tussa-områdene skjedd lite med tanke på prinsippiell
avklaring av elforsyningens organisasjon. Imidlertid har det
fcregått mindre endringer:

Stranda komm. Elverk tok opp Liabvgda Kraftlag og Sunnylven
Kraftlag pr.1.1.1977.oc' Geiranger Kraftlag 1.1. 1981.

Alesund Elverk ble pr.1.1.1980 omdannet til interkommunalt
fordelingsverk p.g.a. utskillelse av Sula som egen kommune.

Gjerdsvika Elektrisitetsverk fikk i juli 1979 forlenget sin
konsesjon til 1.7.84. Samtidig fikk elverket og Søre Sunnm¢re
Kraftlaq pålegg om å forhandle sea frem til en avt?,le cm
sammenslåing. Slike forhandlinger er imidlertid ikke sluttførte,
og den tidligere ordning med at SSK's driftsleder også var
driftsleder fcr G'ierdsvika Elektrisitetsverk, er opphørt.
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3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR.

Det videre arbeid med endring av elforsyningens organisasjons-
struktur i Møre og Romsdal bør følge de hovedlinjer som ble
trukket opp i 1970 i utredningen om kraftforsyninga i fylket,
dvs, i tilknytning til de 4 hovedregionene; Nordmøre,
Romsdalen, Tafjord-området og Tussa-området, jfr. pkt.2.
Siktemålet de nærmeste år bør derfor være å etablere 2
vertikalt integrerte verk på Nordmøre, Svorka-området og
NIK-området samt å reaktivisere arbeidet i Tussa- og
Tafjord-områdene for å åpne for en vertikal integrering til en
enhet i hvert av områdene.

En ytterligere integrering vil rimeligvis måtte omfatte en
videre sammenslutning på Nordmøre dvs. av Svorka- og NIK-
områdene; eventuelt også Sunnal Kraftforsyning.

Det andre fordelingsverket, Rauma komm.Kraftverk, som i likhet
med Sunndal Kraftforsyning har en noe spesiell stilling i
fylket i dag i forhold til de øvrige fordelingsverkene, bør
finne sin tilknytning til ett av de to tilstøtende regionene,
og kanskje mest naturlig til Istad-området.

Alternativet med en vertikal integrering på fylkesbasis synes i
dag lite realistisk. Om den foran skisserte utvikling ikke lar
seg gjennomføre, vil imidlertid dette alternativet ganske raskt
bli mer aktuelt, og da i første omgang soM delløsning for de
økonomisk svakere forsyningsområdene.
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15 MØRE OG ROMSDAL FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet
Forsyningsområder: Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.
(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av

eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84. - Antall: 29

1 (P) Smøla Kraftlag A/L
2 (0) Aure og Stemshaug kraftiag
3 (P) Tustna Kraftlag A/L
4 (0) Halsa komm.Kraftlag
5 (0) Rindal komm.Kraftlag
6 (0) Surnadal komm.Kraftlag
7 (0) Sunndal Kraftforsyning
8 (0) Tingvoll Komm.Kraftlag
9 (P) Freiøya Kraftlag
10 (0) Kristiansund Elektrisitetsverk
11 (P) Averøya Kraftlag A/L
12 (0) Nesset komm.kraftverk
13 (0) A/S Istad Kraftselskap
14 (0) Rauma komm.Kraftverk
15 (0) Vestnes komm. elverk
16 (0) Sandøy Elverk
17 (0) Haram Elverk
18 (0) Giske Elverk
19 (0) Alesund og Sula Elverk
20 (0) Ørskog Interkomm.Kraftlag
21 (0) Norddal Elverk
22 (0) Stranda Kommunale Elektrisitetsverk
23 (0) Sykkylven komm.kraftverk
24 (0) Ørsta elverk
25 (0) Hareid komm.elektrisitetsverk
26 (0) Ulstein Komm. Elektrisitetsverk
27 (0) L/L Søre Sunnmøre Kraftlag A/L
28 (0) Volda komm.Elverk
30 (P) Gjerdsvik Elverk
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER
pr. 31.12.84 Antall:7

(0) A/S Møre og Romsdal Kraftselskap

(0) Nordmøre Interkommunale Kraftlag

(0) Nordre Nordmøre Kraftsamskipnad

(0) Svorka Kraftselskap A/S

(0) Tussa Kraft L/L

(0) Tafjord Kraftselskap

(0) Svorka Kraftverk

ANDRE
pr.31.12.84 Antall: 2

(P) T.O. Breili Elverk

(P) Vedeld Elverk
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INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr.kons.på egne høyspenningsanlegg,
egne høyspenningsmontører, ansvar for stedlig tilsyn og
evt også egen kraftproduksjon).

Ardal og Sunndal verk
Sunndal verk

6600 SUNNDALSØRA

BEDRIFTER SOM MONTERER HØYSPENNINGSUTSTYR

A/S Linjebygg
F.Strandsv.54

6400 MOLDE
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16.1
16 SØR-TRØNDELAG

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen

Sør-Trøndelag Kraftselskap (STK) eies av fylket og 20 av
fylkets 25 kommuner. Selskapets engrosforsyningsområde omfatter
eierkommunene samt Kvikne-Rennebu Kraftlag som forsyner Rennebu
kommune (ikke medlem) og deler av Tynset kommune i Hedmark. De
øvrige 4 kommuner forsynes slik:

Trondheim og Klæbu kommuner forsynes av Trondheim
Elektrisitetsverk (TEV)

Røros kommune forsynes av Røros Elektrisitetsverk
som har betydelig egenproduksjon, men kjøper også
noe kraft fra STK

Tydal kommune forsynes av Tydal Komm. Kraftverk.
Kommunen har dekket sitt behov ved konsesjonskraft.

Energiproduksjonen (vannkraft) i fylket eies med ca.64% av TE
(inklusive 35% andel i Kraftverkene i Orkla), og ca.23% av STK
(inklusive 35% andel i Kraftverkene i Orkla og 75% i Driva
Kraftverk). Tallene gjelder midlere års produksjon.
TEV har dessuten betydelig produksjon og fordeling av
fjernvarme.

STK eier og driver hovedfordelingsnettet i sitt forsynings-
område.

1.2 Industriforsyningen

Fylket har endel smelteverks- og trefordelingsindustri, som
foruten energikjøp fra Statskraftverkene, STK og TE, har noe
egenproduksjon, som i sin helhet går til eget bruk.

Egenprodukjsonen utgjør pr. 1.1.85 ca.0,9% av midlere års
produksjon innen fylket.

1.3 Detaljforsyningen

Jfr, oversikt over fordelingsverkene med kart side 16.4 og 16.7

Detaljforsyningen ivaretas av i alt 19 enheter, hvorav 2 er
interkommunale, 4 er private cg de resterende kommunale be-
drifter. De interkommunale enhetene forsyner ca.7% av fylkets
totale antall abonnement, og de private ca. 7%. Av kraftproduk-
sjonen innen fylket, har forsvningsenhetene en andel på ca.4%
(eksklusive TEV's egenproduksjon).

2. LØPENDE ORGANISSONSARBEIDE MED OVEPSIKT OVER UTVIKLINGEN DE
SISTE 10 ÅR

Fylket vedtok i 1962 å nedsette en nemnd for å utrede organisa-
sjonsforholdene i Sør-Tr25nde1ag. Nemndas innstilling konklu-
derte bl.a. med at elektrisitetsforsvningen burde samordnes
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med et fylkesomfattende kraftselskap til å forestå engrosom-
setningen og ett elverk i hver av de 8 soner til å forestå
detaljforsyningen. Dette ble vedtatt i avtaleform mellon
fylket og S-TK (og eierkommunene). Disse 8 sonene er:

Sone 1: Trondheim, Klæbu
It 2: Malvik, Selbu, Tvdal
it 3: Midtre Gauldal, Haltdalen, Alen og Røros
ft 4: Melhus, Skaun

Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Hemne og Meldal
Oppdal og Rennebu

If 7: Hitra og Frøya
11 8: Rissa, Bjugn, erland, Afjord, Rcan og Osen.

Arbeidet i de enkelte soner:
sone 1 og 7 : er egne forsyningsenheter.
sone 3 : I tilknytning til kommunereguleringen ble det

dannet et interkommunalt elverk for kommunene
Holtålen og Midtre Gauldal (Gauldal Elverk).

Etter initiativ fra Energidirektoratet ble
Pøros Elektrisitetsverk omorganisert i 1976
til Røros Elektrisitetsverk A/S og med 50% av
aksjene på kommunens hånd.

Brekken Kraftlag gikk inn i Røros Elektrisi-
tetsverk pr. 1.1.1976.

sone 5 Ved flere anledninger har organisas'Ions-
spørsmålet blitt drøftet i denne scnen.
Allerede i 1967-68 ble det foretatt
en del utredningsarbeide med sikte på
sammenslutning av Byficrden Kraftlag og
Orkdal Elverk.

Saken ble tatt opp på nytt i 1972 cc senere i
1974 og denne gang var cgså Meldal Komm.
Kraftforsyning trukket med i drftinger.e.
Inaen av disse initiativene har ført til
konkret politisk bebandling av samifenslutnings-
saken til tross for betydelig utredningsarbeide.

sone

scne

scre

6 Kvikne Kraftlag og Rennebu Kraftlag ble
sammensluttet til Kvikne-Rennebu Kraftlaq
pr.1.1.1976.

8 Sammenslutningstanken innen sonen 1-Jleavist
av de beste=ende organer i 1977 etter at et
flertall i et utvalc omfattenc3e alle 4
fcrdelingserhetene på Fosenha1vya, gikk inr
fcr å oppretthclde de bestende enheten.

2 og 4 Crgarisasjcnsarbeide har ikke pågått.

tilknytning til tildeling av sttsstrad til ETY i 1974 -For
fremføring av 66 kV linje til Osen oc.Pcan Kraftlags
forsvningscmråde, cg tildelinc av statE;strad til Or,pr oc Poen
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Kraftlag i 1977, ble det stilt betingelse om overdragelse av
detaljforsyningen i området til S-TK.

Med utgangspunkt i at en rekke fordelingsverk i S - TK's
forsyningsområde mottar statsstønad, og at tilsvarende vilkår
som for Osen og Roan Kraftlag, var aktuelle, tok Energidirekto-
ratet senere opp med S - TK spørsmålet om å utarbeide en modell
for hvordan distribusjonsvirksomheten burde innebygges i sel-
skapets daglige drift. S - TK's styre behandlet henvendelsen i
1982 og ga sin tilslutning til at dette ble gjort. Drøftingene
av S TK's forslag til modell ble fulgt opp med en spørrerunde
hos fordelingsverkene. Resultatet av denne forelå i 1984.
Saken følges nå opp gjennom konkrete drøftelser mellom S - TK
og de fordelingsverkene som har gitt tilslutning til deltagelse
i slike drøftinger.

3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Etter de forsøk som er gjort med å komme frem til tilfredsstil-
lende løsninger bl.a. i Fosen (sone 8) og Orkdalsregionen (sone
5), og som ikke har ført til resultater, finner Energidirekto-
ratet det lite realistisk med en annen løsning enn en gradvis
overføring av detaljforsyningen til S - TK. S - TK's vedtekter
er også slik utformet at selskapet kan overta ansvar for
detaljfordeling av elektrisk kraft. Fra §1 siteres:

Selskapet vil også kunne overta forsyningen av energi
til abonnent i en eller flere kommuner der dette
finnes formålstjenelig og er i pakt med kommunens
interesser."

Selv om de mindre fordelingsverkene i Røros og Tydal i dag ikke
omfattes av S - TK's forsyningsområde, anses det rimelig at
også disse på sikt vil komme inn i et slikt system.

I Sør-Trøndelag bør det fremtidige mål være at forsvningen av
landsdistriktene (S - TK) og byforsyningen (TEV) går sammen i
en vertikalt integrert enhet for hele fylket.
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16 SØR-TRØNDELAG FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet
Forsyningsomrdåer: Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av
eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 - Antall: 19

1 (0) A/L Osen og Roan Kraftlag

2 (0) A/S Oppdal Elektrisitetsverk

3 (P) Kvikne - Rennebu Kraftlag A/L

4 (0) Gauldal Elverk

5 (P) Røros Elektrisitetsverk A/S

6 (0) Tydal komm.Kraftverk

7 (0) Selbu komm.Elverk

8 (0) Melhus Elverk

9 (0) Meldal komm. Kraftforsyning

10(0) Orkdal Elverk

11(0) Skaun elverk

12(0) Trondheim Elektrisitetsverk

13(0) Malvik komm.Elverk

14(0) Hemne Kraftlag A/L

15(0) Hitra og Frya Kraftlag

16(P) A/L Byfjorden Kraftlag

17(P) Rissa og Stadsbygd Kraftlag

18(0) Fosen komm.kraftlag

19(0) Afjord komm. E.verk
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ENGROSSVERK OG KRAFTSELSKAPER
pr. 31.12.84. Antall: 1

(Driva Kraftverk)
Sør-Trøndelag Kraftselskap

ANDRE
pr. 31.12.84 Antall: 2

Amundset

Amundal
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INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr.kons.på egne høyspenningsanlegg,
egne høyspenningsmontører, ansvar for stedlig tilsyn og
evt. også egen kraftproduksjon).

A/S Ila og Lilleby smelteverker
7000 TRONDHEIM

Orkla Industrier A/S
7340 LØKKEN VERK

A/S Killingdal Grubeselskap
Postboks 279
7000 TRONDHEIM

Norske Skogindustrier A/S
Divisjon Randheim Papirfabrikk
7053 RANHEIM

Løkken Kraft A/S
7300 ORKANGER

Sjøforsvarskommondo Trøndelag
Gruppe Agdenes
7112 HASSELVIKA

I.C. Piene og Søn A/S
7350 BUVIKA
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17 NORD-TRØNDELAG

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) forestår produksjon,
engros- og detaljforsyningen i fylket samt engrosforsyningen
til Bindal Kraftlag i Nordland. NTE er en fylkeskommunal
bedrift.

NTE er, sammen med NVE, Statskraftverkene, deleier i Kraft-
verkene i øvre Namsen. Dette sameie (KøN) har bygget ut og
driver Tunnsjødal, Tunnsjø og Røyrvikfoss kraftverk, hvorav
partene eier 50% hver. NTE er overlatt administrasjon og drift
av sameiet. KØN er videre deleier i det norsk/svenske Linn-
vasselv Kraftlag som har bygget ut og driver Linnvasselv
kraftverk ved Kvarnbergvatnet i Sverige. På vegne av NTE og
NVE deltar KøN med 50% i andelskapitalen. Den annen halvpart
eies av Brgnndlvens Kraftaktiebclag gjennom hovedsammenslutn-
ingen AB Skandinaviska Elverk i Stockholm. Linnvasselv Kraft-
lag er organisert som et norsk kraftlag og administreres av
NTE.

NTE er videre deleier (50%) i Abjørakraft/Kolsvik Krafttverk
sammen med Helgeland Kraftlag.

KøY cg NTE (andel Linnvasselv Kraftlag medregnet) eier 90% av
kraftproduksjonen i fylket. Den øvrige del av kraftproduk-
sjonen eies av Meråker Smelteverk (8%) og av Salsbruket Tre-
sliperi.

NTE eier og driver hovedfordelingsnettet.

1.2 Industriforsyningen

All industrikraftlevering i Nord-Trøndelag forestås av NTE
unntatt for Meråker Smelteverk som supplerer egenproduksion med
statskraft og utveksling med Samkjøringen.

1.2 Detaljforsyningen

Jfr. kartoversikt m.m.side 17.3 og 17.6.

NTE har detaljforsyningen i hele fylket unntatt søndre del av
Leksvik Kommune som forsynes av Kirsa og Stadsbygd Kraftlag og

Kopperc-!,(Meråker kommune) som forsynes av Merker Smelteverk.



17.2

LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AR.

Siden 1975 har følgende elverk gått inn i Nord-Trøndelag Elektri-
sitetsverk.

Vannebo Kraftlag 1.1.1977
Øysletta Kraftlag 1.7.1978
Meråker komm. Elverk 1.1.1979.

Leksvik kommune som delvis forsynes fra NTE og delvis fra Rissa og
Stadsbygd Kraftlag (Vanvikan), har ved flere anledninger tatt opp
spørsmålet om overføring av Vanvikan-området til NTE. I 1984 ble
det nedsatt et utvalg til å foreta de nødvendige utredninger og
beregninger for å klarlegge konsekvensene. Utredningen forutsettes
sluttført medio 1985 på grunn av konsesjonsbehandling for Rissa og
Stadsbygd Kraftlags nett.

Energidirektoratet har vært i kontakt med NTE og Bindal Kraftlag
(BK) for å drøfte en eventuell mulighet for at BK går inn i NTE.
Denne kontakten har ikke gitt grunnlag for videre drøftinger på
nåværende tidspunkt.

FREMTIDIG ORGANISASJONSFORHOLD

Arbeidet-med elforsyningens arbeid i Nord-Trøndelag må sies å være
fullført i og med at et vertikalt integrert verk dekker hele
fylket. De endringer som eventuelt måtte bli aktuelt vil være som
tidligere nevnt en overføring av Vanvikan-området til NTE og en
eventuell integrering av Bindal Kraftlag.
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17 NORD-TRØNDELAG FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNVORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder: Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer
av eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84. Antall: 1

' 1 (0) Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

17 (P) Rissa og Stadsbvgd Kraftlag (Se Sør-Trøndelag)
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER
pr. 31.12.84. Antall: 2

Kraftverkene i øvre Namsen
Linnvasselv Kraftlag

ANDRE:
pr. 31.12.84 Antall: 3

2 (P) Malmo Elverk

4 (P) Røstad Elverk

5 (P) Hestdal Elverk
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INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr.kons.på egne høyspenningsanlegg, egne
høyspenningsmontører, ansvar for stedlig tilsyn og evt. også
egen kraftproduksjon).

Norske Skogindustrier A/S
A/S van Severen & Co. Ltd
Ing.K.Svarliaunet
c/o Norske Skogindustrier A/S

7800 NAMSOS

Elkem-Spikerverket A/S
Skorovas Gruber

7893 SKOROVATN

Grong Gruber A/S

7894 LIMINGEN

A/S Meraker Smelteverk

7533 KOPPERA

Norske Skogindustrier A/S
Divisjon Nordenfjeldske Treforedling

7620 SKOGN.

Fosdalen Bergverk
Salsbruket Tresliperi
Helge-Rein-By Bruk
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18 NORDLAND

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.0 Trekk i utviklingen.

Elektrisitetsutviklingen i Nordland må ses i lys av de særegne
geografiske forhold i dette fylket. Det har den største
utstrekning av samtlige fylker, er sterkt innskåret av flord-
armer mellom vanskelig fremkommelige fjellmassiver og har
derfor et begrenset kommunikasjonsnett.

Ledningsbygging byr av denne grunn på problemer og er kostbar
både i utførelse cg drift. Bebyggelsen er meget spredt og over
store områder grisgrendt.

Dette forklarer at Nordland, som har meget store vannkraftres-
surser fremdeles mangler samkjøringsforbindelser sydover fra
Nord-Salten og med sterkt begrensede overføringsmuligheter
mellom Rana- og Salten-områdene.
Planlagte 380 kV og 132 kV forbindelser vil endre bildet de
nærmeste år.

1.1. Engrosforsyningen

Engrosforsyningen kan grupperes i tre hovedområder:

Helgeland
Salten-området
Nordkraft-området

Utenom disse tre områdene finner vi Bindal Kraftlag i syd som
har sin engrosforsyning fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.
Helgeland-regionen dekkes stort sett av det integrerte Helge-
land Kraftlag A/L (HK) som dekker sitt kraftbehov ved
kjøp fra Statskraftverkene utover det som skaffes til veie ved
produksjon i egne stasjoner. HK deltar også med 50% i fel-
lesutbyggingen Åbiørakraft (Kolsvik), der den andre delen eies
av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

HK har detaljforsyningen av 14 kommuner samt deler av 1 kom-
mune.

Norske Jernverk i Mo i Pana og Mosjøen Aluminiumsverk har sin
forsyning direkte fra Statskraftverkere.

A/S Salten Kraftsamband (SKS) er engrosforsyningsenheten til
distriktet fra Rana og til og med Sørfold, og leverer kraft
til de 8 detaljforsyningsenhetene i dette området (11 kom-
muner). Av de i alt 9 aksonærene scm eier SKS er 3 kommuner,
5 elverk og dessuten Balmi Kraftlag A/S som har 25% av aksjene.

Balmi Kraftlag A/S Er et utbyggings- og produksionsverk der
eierinteressene er fordelt med 60% til SKS cc A/S Sulitjelma
Gruber/Elkem 40%. I tilknytning til opphør av A/S Sulitjelma
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Grubers virkscmhet, har staten gjort klart at hjemfall vil bli
gjort gjeldende fra 6.7.1983 fcr de aktuelle kraftproduksjons-
interesser som er knyttet til Balmi Kraftlag. Omfanaet og
glennomføringen av hjemfallet er ikke ferdig behandlet.

I SYS's forsyningsområde finnes også Sundsfjord Kraftlag A/S
(SK) som eier og driver Sundsfjord, Forså og Langvatn
kraftverker. Dessuten driver selskapet Sjøfossen kraftverk på
vegne av Sjøfossen Kraftlag. Sundsfjord Kraftlag eies av SKS
(39,3%) og Norsk Hydro A/S (60,7%). Sjøfossen Kraftlag var
tidligere også eier i selskapet, men overdro 1.1.1975 sin andel
til SKS.

A/S Nordkraft som ble stiftet i 1978, engrosforsyner Nordre
Nordland og Søndre Trcms. Aksjonærene i selskapet er alle
fordelingsverkene i regionen fra Salten Kraftlag i syd ca til
Sør-Troms Elforsyning i ncrd (10 kraftlag) samt Tysfjord
kommune.

Produksjonssamarbeidet mellom samtlige aksjonærverk i Nordkraft-
området ble iverksatt fra 01.07.81. Produksjonssamarbeidet
innebærer at Nordkraft disponerer alle kraftkontrakter utad,
fcrestår kjøringen av aksjonærenes kraftstasjcner og er ansvar-
lig for at kontraktene cg produksjonen utnyttes på beste måte
for fellesskapet. Fra og med 1983 inngår også Niingen Kraft-
lag's (NK) løpende produksjon i samarbeidet innen Nordkraftcm-
rådet. Niingen Kraftlag A/S var før Nordkraft ble dannet,
engrosforsyningsenhet for 7 kraftlag. Samtlige aksjonærer i NK
er nå medlemmer av Nordkraft. Niingens kraftproduksjonsanlegg
hjemfaller i 1986 til staten.

Fordelingen av den tctale kraftproduksjonen i et midlere år er
som følger:

Statskraftverkene
Nordkraft
Salten Kraftsamband
Helgeland Kraftlag
Niingen Kraftlag
Balmi Kraftlag
Sundsfjord kraftlag
Abjørakraftt
Elkem, Norsk Hydro Produksjon,
Bjørkåsen Gruber
Elverkene (13 elverk)

58,5%
4,3%
7,6%
5,0%
0,96
1,2%
5,7%
4,3%

7,8%
5,1%

100,0% 


I hovedfordelingsnettet (132 cg 66 kV) i Nordland er det i alt
11 interessenter. Halvparten av dette nettet eies av
Nordkraft, Salten Kraftsamband og Helgeland Kraftleg. Den
andre halvparten eies og drives j a2t vesertlig av
fordelingsverkene i Nordkraftcmrådet (heri inkludert Niincen
Kraftlag og Nord-Salten Kraftlag).
Staten v/NVE har hovednettet til Rana-distriktet (132 kV) og
fra Narvik-distriktet mot Lofoten cg Troms (132 kv).
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1.2 Industriforsyningen

Industrien i Nordland har vært og er fremdeles involvert i
betydelig grad i kraftforsyningen enten som utbygger eller som
deltager i utbygging- og engroskraftselskaper.

Industriens deltagelse tidligere i detaljfordelingen bl.annet i
Ballangen (Bjørkåsen Gruber), Kjøpsvik (Norcem) og Sulitjelma
(Elkem) er nå overført til de lokale elverk. Norsk Hydro
ivaretar fremdeles detaljforsyningen i Glomfjord. De store
industrietableringene i Mosjøen Aluminium, Norsk Koksverk og
Norsk Jernverk i Mo i Rana forsynes direkte fra Statskraft-
verkene. Salten Verk v/Elkem fornsynes direkte fra egen
kraftstasjon (Siso) og Norsk Hydro forsynes fra egen stasjon
(Neverdalsåga) samt gjennom andel (60,9%) i Sundsfjord Kraft-
lag. Etter opphør av Elkems engasjement i gruve- og smelte-
industrien i Sulitjelma, er hjemfall gjort gjeldende for Elkems
vassdragsinteresser i Sulitjelma-vassdraget fra og med 6.7.83.
Dette vedrører også rettigheter i Balmi Kraftlag som igjen er
medeier i Salten Kraftsamband. Alle forhold omkring hjemfallet
er foreløpig ikke endelig avklaret.

1.3 Detaljforsyningen.

Jfr. vedlagte oversiktskart for fordelingsverkene med
forsyningsområder side 18.6, 18.7, 18.10 og 18.11.

Av de 19 fordelingsverkene i fylket, er 11 elverk rent kommunalt
eid hvorav 4 er interkommunale som i alt forsyner 25 kommuner.
De øvrige 8 elverkene er privateide, men med tildels store
kommunale eierandeler. Her nevnes spesielt Nord-Salten Kraftlag
og Rødøy-Lurøy Kraftlag som hver forsyner flere kommuner.(i alt
7) og hvor de kommunale eierandeler er nær 50%.

I Nordkraftområdet eies størstedelen av hovedfordelingsnettet
av de enkelte fordelingsverk, i de øvrige to hovedregioner er
så godt som alt hovedfordelingsnett eiet og drevet av det
regionale engrosledd.

Fordelingsverkene (Helgeland Kraftlag ikke medregnet) eier 5,1%
av den totale kraftproduksjonen fylket. Dette fordeler seg
på i alt 13 elverk med i alt 31 stasjoner og en midlere årsproduk-
sjon på 580 GWh/år.

2. LØPENDE ORGANISASJONSAPBEID MED OVEPSIKT OVEP UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AR.

Eierne av samtlige engros- og fordelingsverk foruten industrien
i Nord-Helgeland/Salten-området nedsatte i 1970 en komitå for
vurdering av den framtidige elforsyning i dette distrikt.

Komitåen fremla etter et omfattende utredningsarbeid to rap-
porter; "Organisasjonsutredning 1972" og "Omorganisering på
produksjonssiden 1974".

Dette resulterte i en omorganisering av engrosforsyningen i
distriktet gjennom dannelse av et felles produksjons- og
engrosselskap for elkraft (1.1.1975) ved at I/S Sulitjelmakraft
og A/S Salten Kraftlag ble sammensluttet med A/S Salten
Kraftsamband. Eierne dvs. kraftlag og kommuner i forsynings-
området overdro samtidig til det nve selskapet aksjer i
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A/S Balmi Kraftlag, hovedfordelingsanlegg, og andeler i andre
produksjonsselskaper. A/S Balmi Kraftlag kom også inn som
medeier med 25% gjennom andel i I/S Sulitjelmakraft.

Komitéen foretok ikke en tilsvarende detaljert utredning og
fremla heller ikke noe forslag vedrørende fordelingssektoren.
Det har fra Energidirektoratets side ved flere anledninger og
senest på møte i Bodø i juni 1985, vært tatt opp spørsmålet om
en videreføring av organisasjonsarbeidet på fordelingssektoren.
Initiativene har imidlertid ikke ført til at noe utredningsar-
beide har kommet i gang.

Hjemfall og innløsning pr. 6.7.1983 av A/S Sulitjelma Grubers
vassdragsrettigheter i Sulitjelma-vassdraget m.m. vil ha visse
organisasjonsmessige konsekvenser. A/S Fauske Lysverk har sagt
seg villig til å overta detaljforsyningen i Sulitjelma under
visse betingelser med hensyn til finansiering av opprusting av
ledningsnettet i området. Da statsstønadsmidler allerede er
bevilget til dette, antas den formelle overtagelsen å skje i
nær fremtid. Eierforholdene vedrørende Balmi Kraftlag
forutsettes også å bli endret. Selskapets fremtidige eksistens
som eget selskap vil imidlertid være avhengig av de endelige
beslutninger i den prosess som nå foregår.

I 1973 ble det nedsatt en nemnd til å utarbeide prognoser over
behovsutviklingen, foreta analyser av behovsdekningen og
vurdere den organisatoriske oppbygging av elforsyningen i
Ofoten, Vesterålen, Lofoten og Nord-Salten. Utredningen og de
påfølgende forhandlinger resulterte i opprettelsen av A/S
Nordkraft i 1978 til å stå for kraftutbygging og ivareta
engrosforsyningen i regionen.

Konsesjon på erverv og regulering av Niingen-vassdraget til
Niingen Kraftlag som tidligere hadde engrosforsyningsansvaret
for deler av dette området, går ut 14.8.1986. Det arbeides nå
med spørsmålet om å gjøre konsesjonene stedsevarende. Alt tyder
på at dette vil føre frem.

Ved hjemfall av Norcems rettigheter i tilknytning til gamle
Sørfjord Kraftstasjon i 1981 og samtidig utløp av de elektriske
konsesjoner bl.a. i Kjøpsvik, ble spørsmålet om fremtidig
ansvar for fordeling av kraft i Kjøpsvik og den delen av
Tysfjord kommune som ble forsynt av Indre Tysfjord Kraftlag og
Ballangen komm. Elverk tatt opp. Dette resulterte i at Nord-
Salten Kraftlag fra og med 1.1.84 overtok detaljforsyningen i
kommunen som tidligere var ivaretatt av Norcem og Indre
Tysfjord Kraftlag.

Elforsyningen i Narvik-området har tidligere vært drøftet uten
at konkrete resultater har blitt oppnådd. I 1984 ble det etter
initiativ fra Energidirektoratet nedsatt et nytt utvalg med
deltagelse fra Narvik komm. Elverk, Ballangen komm. Elverk og
Evenes Kraftforsyning. Resultater fra utvalgets arbeid fore-
ligger foreløpig ikke.
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Energidirektoratet har også nylig tatt skritt til å få drøftet
mulighetene for en eventuell sammenslutning av elverk i
Vesterålen-området.

3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Det er vanskelig å se noe felles grunnlag for en eventuell
vertikalt integrert elforsyning for hele Nordland. Fylkets
geografiske form understreker dette ytterligere.

Derimot bør det være realistisk å arbeide for vertikalt inte-
grerte enheter basert på de tre selskapene Helgeland Kraftlag,
Salten Kraftsamband og Nordkraft.

På kortere sikt kan det være nødvendig å arbeide med regionvise
sammenslutninger av fordelingsverkene, særlig gjelder dette i
området til det nyeste engrosselskapet Nordkraft.

Det foreligger nå også et forslag om etablering av et kraft-
selskap på fylkesplan for omsetning av medeierskapskraft fra
Staten v/NVE's utbygging i Kobbelv.
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18 NORDLAND FYLKE - SØNDRE DEL HELGELAND

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder:Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av
eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84. Antall: 3

1 (0)- Helgeland Kraftlag A/L

2 (P)- A/S Rødøy - Lurøy Kraftverk

3 (P)- A/L Bindal Kraftlag



18.7

18 OG 19 NORDLAND FYLKE - NORDRE DEL OG SØR-TROMS

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRÅDER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet
Forsyningsområder: Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av
eiendomsretten.

NORDLAND FYLKE - NORDRE DEL
NORD-HELGELAND, SALTEN, NORD SALTEN, OFOTEN OG LOFOTEN

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84. Antall: 17

1 (0) Meløy komm.elektrisitetsverk

2 (P) Sjøfossen Kraftlag A/S

3 (P) A/S Dragefossen Kraftanlegg

4 (P) Skjerstad Kraftlag A/L

5 (0) Bodø Elverk

6 (P) A/S Fauske Lysverk

7 (P) A/L Sørfold Kraftlag

8 (P) Nord-Salten Kraftlag A/L

10(0) Ballangen komm. Elverk

11(0) Narvik komm.Elektrisitetsverk

12(0) A/S Evenes Kraftforsyning

13(0) Ofoten Kraftlag A/S

14(0) I/S Lofotkraft

15(0) Hadsel Komm.Kraftverk

16(0) Vesterålens Kraftlag

17(0) Andøy Komm. Kraftverk

SØR-TROMS

22(0) Sør-Troms Elforsyning A/S
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER
pr. 31.12.84 Antall: 5

(0) Niingen Kraftlag A/S

(0) A/S Salten Kraftsamband

(P) Sundfjord Kraftlag I/S

(0) A/S Nordkraft

(P) A/S Balmi Kraftlag

ANDRE
pr.31.12.84 Antall: 1

21 (P) Siso Kraftverk/Elkem
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INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr.kons. på egne høyspenningsanlegg, egne
høyspenningsmontører, avsvar for stedlig tilsyn og evt. også
egne kraftproduksjon).

Bergverkselskpet Nord-Norge A/S

8600 MO

A/S Bleikvassli Gruber

8647 BLEIKVASSLI

LKAB

8501 NARVIK

A/S Norsk Jernverk

8600 MO

Norsk Koksverk A/S

8600 MO

Elkem-Spigerverket A/S
Salten Verk

8226 STRAUMEN

A/S Sulitjelma Gruber

8230 SULITJELMA

Glomfjord Fabrikker

8160 GLOMFJORD

A/S Norcem
avd. Kjøpsvik

8290 KJOPSVIK

Mosjøen Aluminium
8650 MOSJØEN
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19 TROMS

DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUP

1.1 Engrosforsyningen

Engros- og detaljforsyning blir ivaretatt av 2 større
elverker og ett mindre; i Troms Kraftforsyning (TK), Sør-Troms
Elforsyning A/S (STE) og Nord-Troms Kraftlag A/S (NTK). Troms
Kraftforsvning eies av fylkeskommunen med 60% og av Tromsø
kommune med 40%.

Nord-Troms Kraftlag eies av Troms fvlke, 4 kommuner i Troms og
2 kommuner i Finnmark. Sør-Troms Elforsyning (STE) eies av 6
kommuner og forsvner 5 hele kommuner samt deler av 1 kommune
(Kvæfjord).

1.2 Industriforsyningen.

Industrien har ingen egen kraftproduksjon i Troms, og kraft-
behovet blir dekket ved kjøp fra elverkene. Den eneste
kraftkrevende industri, Finnfjord Smelteverk, får sin kraft
direkte fra Staten ved NVE.

1.3 Detaljforsyning

Jfr, oversikt over fordelingverkene med kart side 19.4 og
19.6.

Troms Kraftforsyning har detaljforforsyningen i Midtre Troms
samt 15 av fylkets 24 kommuner.

NTK detaljforsyne 4 kommuner samt deler av Kvænangen og Loppa
kommuner.
Abonnenttallet fordeler seg med 68,9% på TK, 21,8% på STE og
9,3% på NTK.

Hovedfordelingsnettet i fylket (132 - 66kV) eies av TK (71%)
STE (11%) og NTK (18%). Staten eier hovednettet Alta-Adamsfoss.

Kraftproduksjonen i fylket i et midlere år er fordelt slik:

TK 43,1 %
STE 2,6 %
NTK 1,7 %
Kvænangen Kr.verk 10,2 %
NVE 42,4 %

LØPENDE ORGANISASJONSAPBEID MED OVERSIKT OVEP UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AR.

Arbeidet med å utrede organisasjonsspørsmålet i Sndre Troms og
Nordre Nordland er nevnt i pkt. 3.17. (Nordland)

I november 1964 erklærte Troms fylkesting seg prinsipielt for
en sammenslutninq av elverk i fylket med henblikk på å komme
frem til større og mer rasjonelle driftsenheter. Til A utrede
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saken og eventuelt komme frem til konkrete forslag om sammen-
slutninger ble det oppnevnt en komitå på 5 medlemmer.

Komitéen avsluttet sitt arbeide i november 1966 med en enstem-
mig innstilling, som i hovedtrekk gikk ut på at de daværende
kraftverk i Troms skulle sluttes sammen til tre regionale
enheter:

Sør-Troms
Midtre Troms
Nord-Troms

Komitåen var inne på spørsmålet om å la kraftforsyningen
Nord-Troms gå sammen til n samlet kraftforsyning i Midt-Troms,
men så lenge det ikke var linjeforbindelse mellom de to om-
rådene fant komitåen ikke et naturlig grunnlag for dette.
Komitåen ble derfor stående ved at kraftforsvningen i Nord-
Troms, inntil videre burde forestås av Nord-Troms Kraftlag A/S.
Dt ble forutsatt at det daværende Troms fylkes Kraftforsyning
også i fremtiden solgte engrosskraft til Nord-Troms Kraft-
lag A/S av sin produksjonsandel i A/S Kvænangen Kraftverk.

Komitåens innstilling ble lagt frem for NVE til uttalelse, oq
NVE var i hovedtrekkene.enig i den.
NVE mente imidlertid at de tildels vanskelige forsyningsfor-
holdene i Nord-Troms ville føre til at denne regionen ville stcl
noe svakere enn de to øvrige, og at det derfor var naturlig at
spørsmålet om integrering i Midt-Troms regionen ble tatt opp
til drøfting så snart de to områdene var bundet sammen elek-
trisk.

Den 1.juli 1969 ble det i et ekstraordinært fylkesting
enstemmig foreslått at Midt-Troms og Nord-Troms skulle slås
sammen til n region, og at kraftlagene og kraftverkene innen
regionen skulle gå sammen i et fellesskap for å forestå kraft-
utbygging, produksjon og distribusjon for hele regionen.

På et fellesmøte i Nordreisa den 27.10.1972 mellom formanns-
skapene i Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, styret for Nord-Troms
Kraftlag A/S, representanter for Troms fylkeskommune og Troms
Kraftforsyning, ble spørsmålet om en sammenslutning mellom
Troms Kraftforsyning og Nord-Troms Kraftlag drøftet.

I et møte den 20.oktober 1972 henstilte fvlkesutvalget til
kommunestyrene i de tre kommuner, til hovedstyret for NVE og
styrene i Troms Kraftforsyning og Nord-Troms Kraftlag A/S, å
foreta oppnevning av medlemmer til et utvalg for å utrede om
det vil være praktisk og hensiktsmes-sig ut fra abonnentenes og
kommunenes interesser å foreta en sammenslutning av Troms
Kraftforsyning og Nord-Troms Kraftlag A/S i samsvar med
fylkestingets vedtak av 18.juni 1971 (og 1.juli 1969)

Arbeidet i utvalget trakk ut og ble avsluttet i 1975 uter at
det var avgitt noen innstilling. På bakgrunn av det materiale
som var utarbeidet avga Elektrisitetsdirektoratet en egen
rapport av november 1975, og i denne angis en rekke grunner 5or
å slå sammen de to selskapene.
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Fylkestinget behandlet saken 18.oktober 1977, etterat styret i
NTK og eierkommunene hadde uttalt seg og tok med henvisning til
dette, til etterretning at NTK ikke ønsket sammenslutning med
Troms kraftfcrsyning.

Med utgangspunkt i den avklaring som skjedde i 1977 med hensyn
til Nord-Troms Kraftlag, ble spørsmålet cm integrering av
Kautokeino Kraftlag A/L i NTK tatt opp. Dette ble vedtatt
gjennomført samtidig med endring av eierstrukturen i NTK, slik
at i tillegg til Troms Fylke, Kåfjord, Skjærvåg og Nord-Reisa
kommuner, kom også Kvænangen, Kautokeino og Loppa kommuner inn
som deleiere. De to siste kommunene ligger i Finnmark.
Endringene ble gjennomført 1.7.1981

Engroskraftselskapet Vågsfjord Kraftselskap, elverkene Andrja
Kraftverk A/S og A/S Rolløyas Elverk i Ibestad kommune samt
elverkene Storfossen Elektrisitetsverk A/S, Foldvik Lysverk A/S
og Hilleshamn Lysverk i Gratangen kommune, gikk inn i Sør Troms
Elforsyning i tidsrommet 1975 - 1976.

2. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUP

Utvikling av elforsyningens organisasjon i Troms har resultert
i sammenslutning og etableringen av TK omkring 1970, STE
omkring 1975 og cmorganiseringen av NTK omkring 1980.

Vedtaket i Fylkestinget i 1977 om å opprettholde NTK og der
påfølgende omorganisering av selskapet, har etter
Energidirektoratets mening ikke endret de grunn1eggende forhold
for elforsyningen i området. Energidirektoratet er fortsatt av
den mening at bare en integrering av TK og NTK kan gi den
eneste fullt ut tilfredsstillende fremtidige løsning.
Imidlertid har man måttet akseptere den utvikling som har
skjedd som den eneste farbare vei til nå, og at en videre
behandling av dette vil måtte ses i sammenheng med
elforsyningens organisasjon i Vest-Finnmark.

Energidirektoratet anser det som naturlig at STE ivaretar
energiforsyningen i Sør-Trcms (jfr. også Nordland).
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19 TROMS FYLKE

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRÅDER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense Blått
Forsyningsområder: Rødt stiplet

(0) Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P) Enheter med privat eierdominans, dvs.50% eller mer av
eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERK pr. 31.12.84 Antall: 2

1 (0)- Troms Kraftforsyning

2 (0)- Nord-Troms Kraftlag A/S
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ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER
pr. 31.12.84 Antall: 1

(P) Kvænangen Kraftverk A/S
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20 FINNMARK

1. DAGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

1.1 Engrosforsyningen

Finnmark Kraftforsyning (FK) som er en fvlkeskommunal bedrift
opprettet ved vedtak i fylkestinget 28.05.1975, forestår
engrosforsyningen i fylket. FK har 27% av kraftproduksjonen i
fylket. I Vest-Finnmark skjer engrosforsyningen via Porsa
Kraftlag A/S (PK), som leverer til fire elverk hvorav tre
står som eiere av PK. PK's forsvningsområde omfatter 9 kom-
muner samt deler av Loppa og Kvænangen kommuner.
Det çvrige deler av Loppa og Kvænangen, samt Kautokeino Kom-
muner er deler av Nord-Troms Kraftlags forsvningsområde.

Porsa-området står for ca. 15% av kraftproduksjonen i fylket,
dessuten har det 45% av rettighetene i Kvænangen Kraftverk. De
øvrige 5% av Finnmark-delen disponeres av fylket.

Hovedfordelingsnettet (132 og 66-45kV) i fylket eies og drives
delvis av FK, delvis av PK og delvis av de enkelte fordelings-
verkene.

1.2 Industriforsyningen

A/S Sydvaranger har en del egenproduksjon tilsvarende 26% av
totalproduksjonen i fylket i et bestemmende Ar (heri medregnet
andelen i sameiet Skogfoss).
Dette går i sin helhet til egenforsyning. I tillegg kjøper
selskapet kraft fra fylket.

1.3 Detaljforsyningen

Jfr, oversikt over fordelingsverkene med kart for vestre og
østre del av Finnmark side 20.4, 20.5, 20.9 og 20.10.

Av de 6 fordelingsverkene i Finnmark (Nord-Troms Kraftlag ikke
medregnet) er ett elverk interkommunalt oq de (ricre andelslag
med kommuner og enkeltabonnenter som andelshavere. I 3 av
disse har de kommunale interesser i flertall. To av elverkene
forsvner tilsammen 11 av fylkets 20 kommuner. PK's engrosfor-
syningsområde og Varanger Kraftlaq dekker tilsamren mer enn 16
kommuner.

Fordelingsverkene eier ca. 70% av hovedfordelingsnettet i
fylket og 39% av totalproduksjonen (andel i Sameie Skogfoss er
medregnet). De 4 fordelingsverkene i Porsa Kraftlags forsynings-
område eier også 45% i Kwenangen Kraftverk.

Fordelingsverkene er i den vedlagte elverksoversikt inndelt
etter eierforhold i henhold til andelsfordelingen mellom
kommuner og enkeltabonnenter. Selv om kommunene i enkelte
tilfelle ikke har andelsflertall har de sammer med fylket
hestemmende myndighet.
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2. LØPENDE ORGANISASJONSARBEID MED OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN
DE SISTE 10 AR.

Arbeidet med en videreutvikling av elforsyningens organisa-
sjon i Finnmark har pågått siden 1963. Finnmark Fylkesting
vedtok sAledes pA møtet i Vadsø den 25.11,1963 å anmode om å få
spørsmålet om en sammenslåing av samtlige kraftlag i fylket
vurdert. Den stedlige fylkesadministrasjon fullførte i 1967 i
samarbeid med NVE, Elektrisitetsdirektoratet, en utredning om
kraftforsvningen i Finnmark. Det er i utredningen gitt uttrykk
for en rekke alternative organisasjonsformer innen elsektoren i
fylket, og Fylkestinget vedtok i 1970, på grunnlag av utredn-
ingen og uttalelser om denne fra de enkelte elektrisitetsverk,
å henstille til partene A ta sikte på alternativt å danne et
engrosverk for fylket, dele elforsyningen i to sammenslutninger
eller etablere ett elverk (vertikalt) for hele fylket. Videre
antok fylkestinget at fylkeskommunen som sådan måtte kunne
trekkes aktivt inn i en slik sammenslutning.

På grunnlag av de uttalelser fra partene om saken som deretter
forelå i 1972, syntes det fremdeles å være nødvendig med et
nytt initiativ for å samle partene om en felles løsning. NVE
innkalte derfor i samråd med Fylkets elektrisitetsforsyning til
et møte i Lakselv den 28.03.73, hvor representanter for fylkes-
administrasjonen, elforsyningen i Finnmark samt fra NVE deltok.
Det ble på dette møtet vedtatt at organisasjonsarbeidet skulle
videreføres med sikte på å utrede spørsmålet om darnelse av ett
engrosselskap for Finnmark bestående av fylkeskommunen og de
eksisterende kraftlag.

Et arbeidsutvalg ble nedsatt.Dette skulle legge fram en innstil-
ling for de bestemmende myndigheter, senest innen utgangen av
1973, slik at et endelig vedtak og eventuell dannelse av et
engrosselskap for Finnmark kunne gjøres effektivt tidligst
mulig i 1974.

Fylket hadde i samarbeid med NVE også utarbeidet et forslag til
dannelse av et rent fylkeskcmmunalt verk til å forestå engros-
omsetningen i fylket. Fylkestinget vedtok på møte 14.12.1974 å
utsette realitetsavgjørelsen av dette spørsmål til fylkes-
tingets møte i mai 1975 i påvente av om kraftlagene til denne
tid kunne komme til enighet om dannelse av et engrosselskap.

Da dette imidlertid ikke skledde, vedtok Fylkestinget på møte
28.05.1975 å opprette Finnmark Kraftforsyning som fvlkeskom-
munalt engrosselskap.

PA fordelingssiden har det senere skjedd svært lite. De utred-
ningene og drøftingene som pågikk frem til 1975 med elverkene
som interessPrte parter, førte heller ikke til en samlet
innstilling om en fremtidsløsning om fordelingssiden. Spørs-
målet om Kautokeino Kraftlags fremtidige plass var delvis stilt
i bero i påvente av en eventuell sammerslutnina av Nord-Troms
Yraftlag oa Troms Kraftforsyning. Da Fylkestinget i Troms i
1977 vedtok å opprettholde de to enhetene, lå det tilrette for
en integrering av Kautokeino Kraftlag i Nord-Troms Kraftlag.
Dette ble vedtatt av partene og gjennomført 1.07.1981.
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Varanger Kraftlag og Nordkyn Kraftlag innledet forhandlinger i
1984 om en sammenslutning etter initiativ fra Energidirekto-
ratet. Det synes å være grunn til å anta at forhandlingene vil
gi resultater i nær fremtid.

3. FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

I løpet av saksbehandlingsperioden 1963 - 1975 ble det både fra
Fylkets og Energidirektoratets side uttrykt at elektrisitets-
forsyningen i Finnmark av hensyn til bl.a. éns kraftpriser og
en rasjonell elektrisitetsforsyning, primært burde organiseres
som et integrert elverk med ansvar for både engros- og detalj-
fordeling. Etablering av et engrosselskap var å anse som et
hensiktsmessig mellomtrinn i dette.

Energidirektoratet er fortsatt av den mening at den overordnede
målsetting bør være ett vertikalt integrert verk på fvlkesbasis
i Finnmark. Imidlertid synes forholdene ikke å ligge til rette
i dag for å føre saken fremover.

Under forutsetning av at Finnmark Fylkes Kraftforsyning fremdeles
består, bør det derfor i første omgang settes inn krefter på å
etablere ett vertikalt integrert verk for Vest-Finnmark,
Porsa-området, samt at man bistår i nødvendig grad til at .
forhandlingene mellom Nordkyn Kraftlag oq Varanger Kraftlag
faller positivt ut til fordel for en sammensluttet enhet for
Øst-Finnmark.
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20 FINNMARK - VESTRE DEL

OVERSIKT OVER ELEKTRISITETSVERK MED FORSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder: Rødt stiplet

(0)- Enheter med mer enn 50% offentlig eierdominans.

(P)- Enheter med privat eierdominans, dvs, 50% eller mer av
eiendomsretten.

ELEKTRISITET'SVERKpr. 31.12.84 Antall:4

2 (P) Alta Kraftlag A/L

3 (0) Hammerfest Elektrisitetsverk

4 (0) Repvåg Kraftlag A/L

5 (P) Luostejok Kraftlag A/L
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20 FINNMARK - ØSTRE DEL

OVERSIKT OVEP ELEKTRISITETSVERK MED FOPSYNINGSOMRADER

TEGNFORKLARING:

Kommunegrense : Blått stiplet

Forsyningsområder: Rødt stiplet

(0) Enheter med mer enn 50% offentliq eierdominans.

(P) Enheter med privat eierdominans, dvs. 50% eller mer av
eiendomsretten.

ELEKTRISITETSVERS pr. 31.12.84. Antall: 2

1 (0) Nordkyn Kraftlag A/L

2 (P) Varanger Kraftlaq A/L
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20 FINNMARK

ENGROSVERK OG KRAFTSELSKAPER
pr. 31.12.84 ANTALL: 3

(0) Finnmark Kraftforsyning

(0) Porsa Kraftlag A/S

(P) Skogfoss Kraftverk S.E.
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20 FINNMARK - VESTRE DEL

INDUSTRIVERK

Vedrifter med omr.kons. på egne høyspenningsanlegg, egne
høyspenningsmontører, ansvar for stedlig tilsyn og evt.
også egen kraftproduksjon).

Elkem Spigerverket A/S

Norske Nefelin

Postboks 4224

OSLO 4.
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20 FINNMARK - ØSTRE DEL

INDUSTRIVERK

(Bedrifter med omr. kons.på egne høyspenningsanlegg, egne
høyspenningsmontører, ansvar for stedlig tilsyn og evt.
også egen kraftproduksjon).

A/S Sydvaranger
9900 KIRKENES.
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