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Forord

I NORGE HARALLE tilgang på elektrisk energi. Mange av de mest avsidesliggende grender

og boplasser har fått elektrisitet gjennom statsstønadsordningen. Der det har vært for kost-

hart c1føre.f,·a,n det alminnelige forsyningsnettet, er det gitt stønad til kjøp av dieselaggre-

gater. Her gis også støtte til kjop av dieselolje. Denne ordningen har også gitt elforsyning

til fellessetre, sommerboliger for samer og til betjente hytter for turistforeningene. Noen få

har ikke onsket @ bli tilknyttet forsyningssystemet eller @ ha egne dieselanlegg. En kan der-

for nå trygt si at alle som bor i Norge har tilgang på elektrisitet.

Det første bidrag til elektrisitetsforsyningen ble gitt av Stortinget i  1938. Til da hadde

ca. 75 av befolkningen i landet fått ordnet elforsyning. Ennå gjensto ca. 700.000 uten for-

syning. Det var vesentlig grissgrendte distrikter med dårlig økonomi til @bere kostnadene

ved innkjop av maskineri og utstyr. Det ble etter hvert et rikspolitisk krav at elektrisitet

skulle fores fram til alle. Takket vere statsstonaden fikk resten av landet ordnet elforsyning i

perioden fram til midten av 60 @rene. Senere er stonaden g@tt til @ forsterke nettene og sikre

forsyningen i de samme omr@dene. Stonaden gis som tilskudd s@ kraftprisen ikke blir hoyere

enn ca. l 5o/c o\'er landsgjennomsnittet.

NVE var med og tok initiativet til stonadsordningen og har i samr(d med departementet

og Stortinget administrert ordningen. I perioden fram til o,,unganiseringen cl\' NVE i  1960

mr det særlig sh·ilingeniørene Olai' Fjalestad og Olai' Seim som arbeidet med statsstona-

den. Ingen n@levende har vert mer direkte knyttet til disse oppgavene enn sivilingenior

Hans Hindrum. Han begynte @ arbeide med dette i NVE i 1955 og har fra 1964 til ut året

19N7 \'ært leder m· Stønadskontoret i Elektrisitets- senere Energidirektoratet. Vi er takknem-

lige for at Hans Hind rum tok på seg oppgaven @skrive denne beretningen.

Vi(>nsket å få rnrdert ordningen også fra de distriktene som fikk stønad. Noen personer

som hver pd sin måte har stått sentralt i arbeidet med elektrifiseringen av utkantstrokene,

har gitt sitt syn til kjenne.

Hans Hind rums beretning vil vere interessant for dem som har hatt med elektrisitetsut-

byggingen å gjøre. Den gir innblikk i utviklingen av deler m· det norske samfunn gjennom

den perioden stønadsordningen har 1-irket. Den forteller ogsd om det nære samspill som har

vwrt mellom sentralforvalmningen og lokalforvaltningen og elverkene pd dette omrdet.

Norges vassdrags- og energiverk

Desember 1990

Asbjørn Yinjar
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2. Innledning

DENNE ORIENTERING er ment a skulle gi leseren en oversikt over den del av elektri-
sitetsforsyningen (heretter forkortet til elforsyningen) som staten via NVE - Stats-
stønadkontoret har bidratt til a bygge ut. Det tas derfor utgangspunkt i den situa-
sjonen en hadde før Stortinget i 1938/39 begynte å bevilge midler til fremme av
elforsyningen, både hva sentrale myndigheter allerede hadde engasjert seg i og
hvilke muligheter som da syntes å foreligge for å skaffe en større del av befolk-
ningen en tilfredsstillende elforsyning.

Mellomkrigstiden var en tid med økonomisk tilbakeslag og stagnasjon også for
elforsyningen, som for mest all annen virksomhet i landet. Staten hadde under før-
ste verdenskrig ( 1914-1918) og like etter engasjert seg i relativt store kraftverks-
prosjekter som kunne settes i drift i løpet av 1920--arene. Men i den depresjonstid
som fulgte, fikk både staten og andre kraftprodusenter problemer med å få solgt
kraften. Dette førte til at tiltak i elforsyningen kom i miskreditt, og de færreste fant
mening i å satse på en videreutvikling av den alminnelige elforsyning som kunne
skaffe flere mennesker gleden og nytten av a fa tilgang til elektrisitet.

Olje til lys i lampene og kull til varmeformål i hjemmene måtte kjøpes fra ut-
landet. Fossekraft hadde vi innenlands og mange så det som en nasjonal oppgave
a utnytte denne. Men hvordan komme videre med denne oppgaven? Det er det den
etterfølgende orientering blant annet skal handle om.

Kabelnedforingforing fra 22 kv ledning  i  mast.
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3. Myndighetenes forste initiativ
for å skaffe landet elektrisk kraft

STATENS MEDVIRKNING for å fremme elforsyningen her i landet begynte med at
den sikret seg retten til disponere en del hensiktsmessige kraftkilder. Det var
stortingsmann og senere statsminister Gunnar Knutsen som først fremmet forslag
om at staten skulle kjøpe fallrettigheter. Hans brev av 15. februar 1892 til
Stortinget inneholdt blant annet følgende som siteres:

«Elektrisitet vil. eftersom man paa Videnskabens nuværende Standpunkt med
sikkerhed kan slutte seg til kunne finde Anvendelse til:
I. Drift av industrielle Anlæg.
2. Drift av Jernbaner.
3. Belysning.
4. Fremstilling af Metaller». og videre
«at det statsøkonomisk seet må være af overordentlig stor betydning. at vort eget Lands
Naturkraft kan utnyttes».

På denne tiden og senere foregikk det oppkjøp av vannrettigheter i stor utstrekning
av private, dels for å sikre kraft til egne industriplaner, men andre kjøpte opp vann-
fall i stort antall for å kunne selge disse videre med gevinst. Utenlandske selskaper
kjøpte også fallrettigheter i vårt land, og Gunnar Knutsen ville komme spekulantene
i forkjøpet. I denne sammenheng kan nevnes at det 7. april 1906 ble vedtatt en
midlertidig konsesjonslov, også kalt panikkloven. Den skulle gi myndighetene an-
ledning til styre utviklingen på vasskraftmarkedet.

Staten kjøpte i tiden fram til 1920 en rekke fallrettigheter, og blant de mest
kjente kan nevnes Norefallene, Vøringsfossen, Tafjord, Bardufoss, Glomfjord,
Tokke-fallene, Ulla vassdraget og Rafoss med flere i Sira-Kvina. Dette ble senere
kalt de store fossekjøpene.

Statens initiativ til abygge ut egne større kraftkilder startet i 1913, da den første
bevilgning ble gitt til å starte utbygging i Norefallene. Byggingen ble påbegynt
først i 1919 og Nore I (92.440 kW) ble satt i drift i 1928. Staten bygget ut
Mørkfoss-Solbergfoss (56.000 kW) sammen med Kristiania kommune, og første
byggetrinn der ble ferdig og kom i drift i l 924. Et tredje prosjekt var utbygging i
Glomfjord som staten overtok i 1918 og som kom i drift i 1920. Under og etter

Transformator i mast, sikringer betjent fra bakken.
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første verdenskrig bygget staten også noen små kraftverk. Det største av disse er
Hakavik kraftverk (648 kW), satt i drift i 1922. Det skulle nyttes til elektrifisering
av Drammensbanen. Hasselelva kraftverk (320 kW) ble satt i drift i I918 og ble
overlatt Forsvaret til forsyning av festningsanlegg (Brettingen) ved innløpet til
Trondheimsfjorden. Kåfjord kraftverk (200 kW) ble anskaffet til elforsyning av et
meteorologisk observatorium.

Men lenge før staten begynte å interessere seg for utbygging av elektrisk kraft,
foregikk det bygging av et stort antall mindre elverk i privat regi. De aller første
elverk til alminnelig forsyning ble bygget i 1880-årene. Men i de første årene ble
det først og fremst bygget ut elektrisk kraft til industriformål. Dette kan sees av
Vassdragsvesenets registreringer av utbygget vannkraft fram til 1930.

Etterat staten begynte å delta i elkraftproduksjonen, ble de tekniske og admini-
strative gjøremål i første omgang lagt til den tidligere kanaldirektørens kontor.
Den siste av dem var Gunnar Sætren. Han hadde søkt og fått avskjed i 1907.
Etaten ble da tillagt flere viktige gjøremål enn før og fikk navnet «Vassdragsvaesenet»
og tidligere avdelingssjef Ingvar Kristensen ble dette vesens første direktør.

Forut for denne endringen hadde det lenge stått strid om kanaldirektørens stil-
ling, og en bakgrunn for striden fremgår av følgende forslag av stortingsmann
Johan Castberg datert 12. juni 1906:

«Regjeringen anmodes om

1. at tage under overveielse en omorganisering af kanalkontoret. sigtende til en mer

effektiv anvendelse af kontorets personale til vedtagelse af de almenne interesser i

vandkraften og dens udnyttelse,

2. at paase at det offentlige kanalvæsens funksjonærer ikke overtager lønnet arbeide for

private, og at de ikke er privat interesserede i vandfald eller i sammes udnyttelse i

forretningsoyemed».

Stortinget sluttet seg til dette forslag med mindre redaksjonelle endringer.



4. Utviklingen fram til 1930-åra

VASSDRAGSFORVALTNING, UTBYGGING OG DRITT av statens eiendommer og anlegg
ble fram til 1920 ivaretatt av følgende instanser:

Vassdragsdirektoratet,
Vassdragskommisjonen,
Elektrisitetskommisjonen og
Tilsynet ved Elektrisitetsvesenet.

En innstilling fra departementet om ny ordning av Vassdragsvesenets administra-
sjon ble fremmet 20.juni 1919 i St.prp.nr. 197. Der ble det foreslått at alle de saker
som nevnte instanser stelte med skulle samles i en etat under ledelse av en gene-
raldirektør, som til sin rådighet skulle ha følgende tre direktorater:

1. Vassdragsdirektoratet
2. Fossedirektoratet og
3. Elektrisitetsdirektoratet

Første hovedstyre for den nye etaten ble:
Generaldirektor - Birger Stuevold Hansen
Vassdrags- og flotningsdirektor - Olaf Rogstad
Fossedirektor - Ingvar Kristensen og
Elektrisitetsdirektr - Thomas Nordberg Schultz

De fem stortingsvalgte medlemmer ble stortingsmenene:
Anders Buen
Ole Mjelde
Gunnulf Eiesland
Jon R. Aas samt
ingeniør Prebensen-Nissen.

Den nye administrasjonsordningen ble innført i 1920, og dermed var Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen (NVE) etablert.

En vesentlig begrunnelse fra Stortingets side for å få gjennomført en slik ny
ordning, var at den skulle gi en enklere og raskere saksbehandling og komme bort
fra den byråkratiske ørkenvandring som offentlige spørsmål var utsatt for. Navnet
på direktoratene gir vel i hovedtrekk hvilke saker hver av dem skulle ta seg av, og
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nedenfor angis nærmere bare hva Elektrisitetsdirektoratet ble foreskrevet å ha som
oppgaver:

«I. Forslag til fremme av landets elektrisitetsforsyning.

2. Planlegge og utføre statens kraftverker for den elektriske dels vedkommende.

3. Inntil videre drift av statens kraftanlegg og kraftoverforingsanlegg med

tilliggende eiendommer, hvor intet annet er bestemt.

4. Behandling av saker vedkommende distriktsadministrasjonens arbeide med

elektrisitetsforsyningen.

5. Forskrifter for tilsyn med elektriske anlegg.

6. Behandling av søknader om konsesjon på leie av kraft og på elektriske anlegg og

ledninger.

7. Behandling av andre elektrisitetsforsyningssaker.»

Det kan være verdt legge merke til at førstnevnte oppgave som ble tillagt El.-
direktoratet gjelder forslag til å fremme elektrisitetsforsyningen. En må kunne
trekke den slutning at dette ble ansett avre av stor eller største viktighet. De an-
dre oppgavene ville forøvrig måtte komme mer eller mindre av seg sjøl. Instruk-
sen for NVE medførte forøvrig stor debatt i Stortinget, og den gikk i det vesentlige
ut på om etaten burde ha eget kontor for økonomifunksjonen. Dette fant flertallet
ikke å kunne gå inn for, fordi generaldirektøren ikke hadde fremmet et slikt ønske.
Følgende uttalelse fra en talsmann for mindretallet siteres:

«Vi har et hovedstyre pa 9 mann. et personale på over hundre, så blir de eneste som har

spor av forretningsmessig innsikt en bokholder og en kasserer.»

Stortinget behandlet instruksen for NVE i møter den 8. og I 0. mars 1921.
Allerede på dette tidspunkt hadde det meldt seg truende mørke skygger på elektri-
sitetsforsyningens himmel. Dette fremgår av følgende uttalelse i Stortinget:

«Man skulle jo ha ønsket at det nye organ i vort styre for vort vassdragsvesen fikk en

noe bedre start. enn den nå får. Det er vel ikke tvil om at det nye hovedstyre for vort

vassdragsvesen nærmest blir et administrasjonskontor for fylkenes elektriske

fallittboer».

Den store pengemengden som ble resultatet av «jobbetiden» under første verdens-
krig var påtagelig med tilsvarende stor inflasjon og dermed reduksjon i pengever-
dien. Dette ble verre i vårt land enn i våre naboland og andre vestlige land. Det var
lett å låne penger, og både private, kommuner og fylker investerte lånte midler i
stor utstrekning, blant annet i egne kraftverker. Den etterfølgende deflasjons-
politikk som myndighetene førte i årene 1920 til 1928, for å gi kronen igjen sin
gullverdi, gjorde det vanskelig, for noen umulig, å betale ned sine lån. Den som
husker tilstandene på bygdene omkring 1930, har vært vitne til det ras av tvangs-

14



auksjoner som fant sted. Toppen ble nådd i 1933. De som hadde kausjonert for na-
boers og andres lånegjeld, mistet i mange tilfelle også sine penger, for bankene tok
sitt så sant det var noe åta. Noen som med stor optimisme hadde lånt penger og
startet bygging av egne kraftverk, måtte se gård og grunn gå til tvangsauksjon.

Staten måtte skaffe fylker og kommuner midler, såkalte nødslån, så de kunne
klarere sin gjeld til bankene. Bortsett fra tre tilfelle ble nodslanene aldri betalt til-
bake, og staten tapte disse pengene. Under den langvarige depresjonstiden etter
første verdenskrig ble det ikke satt i gang nye kraftverksprosjekter i statlig regi.
De alminnelige økonomiske tilstander gjorde det vanskelig også for staten å få
omsatt kraften fra egne kraftverker etter hvert som de kom i drift. Dette skaffet
også staten problemer med a forrente nedlagt kapital. Det ble foretatt reduksjon av
antall ansatte i NVE, og en kongelig kommisjon uttalte i 1923 i sin innstilling
«Om en landsplan for elektrisitetsforsyningen», at den var av den oppfatning at
det måtte bli kommuner og fylker som i vesentlig grad skulle forestå kraftutbyg-
gingen til det borgerlige behov.

Et annet utvalg (oppnevnt ved kgl.res. av 5. oktober 1923) foreslo at Fosse-
direktoratets virksomhet med vannkraftutbygging under de forhold en kunne regne
med, måtte bli å fremme i langsommere tempo, og personalet i NVE ble foreslått
redusert med 22 personer.

Det skulle imidlertid vise seg a komme enda vanskeligere tider. En ny verdens-
omfattende krise fulgte etter et stort børskrakk i New York høsten 1929. For NVE
førte dette til enda større innskrenkninger av NVEs virksomhet. 1 1933 ble antall
ansatte i etaten redusert med 24 personer. Herunder ble 3 direktorstillinger sløyfet,
og det ble i stedet opprettet 6 avdelingssjefstillinger. Det var et utvalg, bestående
av tre hovedstyremedlemmer, oppnevnt av Hovedstyret i samråd med departemen-
tet, som gjennom sin vurdering av administrasjonen i NVE kom til dette resultat.

Innstillingen fra denne såkalte Aas-kommiteen, forelå den 9. februar 1933 og
fikk Stortingets tilslutning. (Et annet utvalg, kalt «øksekomiteen», skulle gjennom-
gå alle statens etater med det formål å redusere antall ansatte.) Den debatten som
ved denne anledning utspant seg i Stortinget den 13. og I 5. juni 1933, viser til over-
mål hvor stor pessimismen var angående statens deltagelse i elforsyningen. Den
artet seg som et generaloppgjør for hele vassdragspolitikken i landet. En omtale av
utviklingen innen vassdragsforvaltning og utbygging i denne mellomkrigstiden
(skrevet av Johan Vogt) har fatt overskriften:«Den døde hånd over Vassdragsvesenet».

Mens statsmyndighetens, inklusive Stortingets, uttrykte pessimisme hadde skapt
frustrasjon, var det imidlertid enkeltpersoner innen selve NVE som så annerledes
på saken og ikke ville oppgi troen på at etaten hadde en vesentlig oppgave i for-
bindelse med landets kraftutbygging. Blant disse nevnes sjefen for Bygningsav-
delingen, overingeniør Georg Heyerdahl og avdelingsingeniør Paul Broch Due,
som begge hadde arbeidet i lengre tid både ved Noreanleggene og på Hovedstyrets
kontor. Forøvrig nevnes ildsjelen Ivar Aasen på Nore. Noe ble også gjort. I tiden
l 920-1940 var det vesentlig tidligere planlagte og igangsatte kraftverksprosjekter
som kom i drift.
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NVE utga i 1930 en oversikt over Utbygget vannkraft i Norge, pr. 31.desember
1929 utarbeidet av Vassdrags- og flotningsdirektoren. Av denne kan en se at det da
var utbygd i alt 1.701.569 kW vannkraft. Herav 89.228 kW for direkte drift fra
turbin og 1.612.341 kW generator-installasjon. Av den elektriske installasjon var
hele 828.654 kW til elektrokjemisk, elektrotermisk, treforedling og annen industri.
Bare 783.687 kW var elektrisk kraft til alminnelig forsyning.

Det kan videre være av interesse, blant annet av hensyn til hva vi senere kom-
mer litt inn på, å notere følgende fra samme kilde:

Antall kraftanlegg i hele landet fordelt på installert effekt

Anlegg i kW

Mindre enn 20 573

21-50 262

51-100

1
173

101-200 108
l

201-5()(= 127

501-1.000 72

1.001-2.000 i53

2.001-5.000 i28
5.001-10.000 [21

10.001-20.000 il16
-

20.001-50.000 j9
Over 50.000 I I0

0 100 200 300 400 500 600
Antall

Samlet antall kraftverk er 1452. Av disse er bare 35 større enn 10 MW.
Antall småkraftverk IO MW og mindre, i følge en senere definisjon, var altså

1417. Hele 573 var på 20 kW eller mindre. Av de fylkesoversikter som er gitt, kan
en se at det er registrert kraftverk helt ned til I og 2 kW installasjon. Praktisk talt
alle kraftverk for alminnelig forsyning med installasjoner på 500 kW og mindre,
ble bygget omkring århundreskiftet og fram til 1920.

Dette viser at folket satt ikke og ventet på at offentlige myndigheter skulle
skaffe elektrisitet. De som hadde mulighet til agjore bruk av en nærliggende kraft-
kilde, slik de hadde gjort i tidligere tider, til drift av møller og sagbruk, skaffet seg
elektrisk kraft til eget bruk og så langt de kunne også til naboer. Men det ble alltid
noen igjen som ikke fikk nyte godt av den nye energien, og ikke alle grender had-
de noen kraftkilder å bygge ut.
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Samlet installasjon og produksjonskapasitet var som følger i årene

1906:
1920:
1939:

70.246 kW generatorytelse,
1.271.000 kW generatorytelse,
2.056.000 kW generatorytelse,

174 mill.kWh årsproduksjon
4.296 mill.kWh årsproduksjon

10.468 mill.kWh årsproduksjon

Det er foran tatt med en del av forhistorien til vårt egentlige tema, for at den skal
gi en best mulig bakgrunn og forståelse for hva som senere skjedde. Dessuten ska-
der det ikke med et lite tilbakeblikk i historien. Det skulle av den kortfattede over-
sikt som er gitt, fremgå at det ble arbeidet mye i tiden fram til 1920, ikke minst av
medlemmer av landets nasjonalforsamling, for å legge forholdene til rette for å
fremme elforsyningen i landet. Det tok naturlig nok sin tid før staten «kom på ba-
nen», etter at de store private interesser i fossekraften haddde vist seg. Først i 1920
fikk Vassdragsvesenet en organisasjon tilpasset de mange viktige vassdrags- og
el.saker i utvikling, som meldte seg og som bare en statsetat burde ta seg av og
styre.

Storting og styringsverk gjorde et godt arbeid med å sikre offentligheten et
stort potensiale i innkjøp av rettigheter i vassdragene. Men planene for utbygging
og gjennomføring i startfasen hadde nok blitt redusert en god del, dersom en hadde
ant hvilke økonomiske problemer som ville oppstå i mellomkrigstiden.

I ettertid er det hevdet og sikkert med rette, at det var et psykologisk feilgrep at
staten skulle stå som kreditor for lån og/eller garantist for lån til kraftanlegg som
var satt i gang og som ellers ville ha blitt stående mer eller mindre uferdige og
unyttige. En overveiende stor del av statens låntakere viste siden ingen større vilje
til agjore opp for seg. Noen hadde heller ikke økonomisk evne. Staten tapte som
nevnt det meste av sin investering i andres prosjekter. Midlene kunne like gjeme i
første omgang vært gitt som gave i stedet for lån. Men staten hadde i alle fall på
denne måten sørget for at anlegg ble bygget og satt i drift, og en del av befolk-
ningen hadde fått elforsyning.

Landet som helhet var i mellomkrigstiden preget av omfattende arbeidsløshet
og hadde langsom økonomisk vekst. Da som nå var det vanskelig for ungdom å
finne sysselsetting etter hvert som de kom i arbeidsfør alder. Statistisk Sentralbyrå
har ved sine beregninger av brutto nasjonalproduktet i tiden 1920-1939, regnet i
faste kroner, kommet til en årlig gjennomsnittlig stigning på 2,2 pst, mens tilsva-
rende tall for perioden 1950-1960, da gjenoppbyggingen etter krigen stort sett var
gjennomført, er beregnet til 3,4 pst. På dette grunnlag er mellomkrigstiden blitt
betraktet som de uutnyttede muligheters tid, også når det gjelder utbyggingen av
kraftverk og elforsyning. Kanskje er dette noe ata lærdom av.
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5. Ca. 700.000 innbyggere
uten ordnet elforsyning

I EN FOR FOLK FLEST økonomisk krisetid og tilbakegang, som ble gjennomlevet i
mellomkrigstiden, hadde elforsyningen ingen høy stjerne. Arbeid med elforsyning
ble sett på som feilgrep og sterkt kritisert, og mange steder var det rett og slett
upopulært å snakke om elforsyning. Det var derfor ikke lett for en etat som hadde
fått som oppgave aarbeide med «Forslag til fremme av landets elforsyning», å
vinne gehør. Derfor hadde tiltak til fremme av elforsyningen liten fremgang til
langt ut i 1930 årene.

Det ble imidlertid ved det gjeldsoppgjør som ble foretatt i denne tiden, lagt
merke til at distrikter, som hadde fått elektrisitet og hadde gjeld, hadde greid seg
bedre økonomisk enn de som ikke hadde elforsyning, men var gjeldfrie. Om dette
kan tilskrives elforsyningens gunstige virkning, er imidlertid ikke nærmere under-

sokt.
I 1934 fant NVE at tiden var inne til å bringe på bane spørsmålet om staten

skulle gjøre noe for å fremme elforsyningen i landet. I første omgang måtte en få
undersøkt hvordan elforsyningens stilling var utover i distriktene. I brev av mai
1936 sendte Hovedstyret brev til alle fylkesmennene med anmodning om opplys-
ninger. Det ble ved den anledning fra Hovedstyret opplyst at det i flere strøk i lan-
det var registrert stor interesse for a faelforsyning. Det ble i denne henvendelsen
fra Hovedstyret spurt om I) hvilke kommuner og hvor mange mennesker som var
uten alminnelig elforsyning, 2) hvilke kommuner og hvor mange mennesker som
hadde en helt utilfredsstillende elforsyning. 3) og hvilke planer som forelå for el-
forsyning av de nevnte områder. Videre ble det spurt om hva fylkesmennene
mente om hvordan det ville stille seg å få elektrisk kraft, helt eller delvis, til de
strøk som det ikke forelå noen elforsyningsplaner for. Svarene fra fylkesmennene,
som innløp etterhvert fram til 13. mars 1937, er oppsummert (se side 23) og viser
at 643.000 personer var helt uten noen elforsyning og at 45.000 personer (senere
korrigert til ca. 52.000) hadde en utilfredsstillende elforsyning. De sistnevnte had-
de en viss forsyning fra små gårds- og grendeverk, og som erfaringsmessig hadde
noe strøm vesentlig til lys, - og i gode nedbørstider også til motordrift, men som i
deler av året kunne være helt uten elforsyning på grunn av utilstrekkelig regule-
ringsanlegg og vannmangel i respektive elver og bekker. Det forelå således opp-
lysninger om at ca. 700.000 mennesker i landet var helt uten eller som hadde en
utilfredsstillende elforsyning. Dette tilsier at nærmere 35 pst. av befolkningen
utenom byene (som alle ble regnet som tilfredsstillende elforsynt) hadde behov for
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å få en ordnet elforsyning. Av disse befant ca. 225.000 seg i Nord-Norge, ca.
80.000 i Trøndelag, ca. 235.000 på Vestlandet, og ca. 160.000 på Østlandet og i
Agder-
fylkene.

Med brev av 30. juni 1937 sendte Hovedstyret en redegjørelse til Departementet
for de Offentlige Arbeider, med følgende overskrift:

«Kort redegjørelse angående landets elektrisitetsforsyning medforslag til tiltak
fra statens side for afremme den».

Saken inneholdt de opplysninger som nevnt ovenfor og en mer detaljert oppgave
over forholdene innen de enkelte kommuner, så langt dette var klarlagt fra fylke-
nes side. Videre fulgte en «Oversikt over den støtte staten hittil hadde ydet til
elektrisitetsforsyningen».

Det ble der redegjort for den innsats staten hadde gjort på elforsyningens områ-
de til den tid. Den hadde i hovedtrekk bestått i at den bygget kraftverk med over-
foringsanlegg, at den hadde gitt lån og annen økonomisk bistand til vanskelig stil-
te elverk. Til den økonomiske ytelse ble også regnet den del av nedlagt kapital i
kraftverkene som disse ikke kunne forrente og nedbetale, inkl. renter i byggetiden.
De kraftverk og ledninger som nevnes i denne forbindelse er Nore, Mørkfoss-
Solbergfoss, Langerak, Hasselelva og Kåfjord med tilhørende ledninger, samt
Rjukanledningen og Gjovikledningen. Statens tap på disse anleggene ble satt til
ca. 35 mill. kr av en anleggskapital på ca. 88 mill. kr.

Den statsstønad som ble gitt til vanskelig stilte elverk, de såkalte nødslån og
noen andre lån, garantier og direkte bidrag var på tilsammen ca. 68 mill. kr.
Statens tap var på dette tidspunkt vanskelig å angi nøyaktig. De ble imidlertid, un-
der de omstendigheter som forelå, anslått til ca. 40 mill. kr. Staten skulle således i
alt til den tid ha bidratt med ca. 75 mill. kr til elforsyningen i landet. Det ble videre
ved foretatte anslagsvise beregninger antatt at det utenom statens kraftverker var
nedlagt ca. 200-300 mill. kr som elverkene sjøl ikke kunne forrente. Av dette hadde
altså staten dekket ca. 40 mill. kr, og resten hadde de interesserte distrikter måttet
dekke, i det vesentlige gjennom skatter og tap hos kreditorene, distriktenes banker
o.l. Tilskott distriktene sjøl hadde gitt til elforsyningen ble antatt å være betydelig,
men materiale for en mer nøyaktig beregning foreligger ikke. Det er antydet at el-
forsyningen har kostet 100 kr i gjennomsnitt pr. innbygger utover den sum som
elverkene selv kunne forrente.

Av statens ytelse til elforsyningen faller ca. 36 mill. kr på Østlandet, ca. 10 mill.
kr på Agderfylkene, ca. 14 mill. kr på Vestlandet (Rogaland-Møre) ca. 6 mill. kr
på Trøndelag og ca. 9 mill. kr på Nord-Norge. Statens støtte pr. innbygger varierte
sterkt, fra i gjennomsnitt ca. 26 kr på Østlandet til 180 kr i Nord-Norge.
Gjennomsnittstallene fremkommer ved at summene er fordelt på de innbyggere
som kan ha nydt godt av støtten, altså de områder og mennesker som da hadde en
ordnet elforsyning. Med Hovedstyrets brev til departementet foreligger det også
en beregning over «Hvilken kapital antas og trenges for skaffe elforsyning i de
distrikter som ennu ikke er forsynt, men som kan forutsettes @kunne skaffes forsy-
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ning og hvor meget av kapitalen kan forsyningen selv antas d kunne bære».
Det vises der til at Elektrisitetsforsyningskommisjonen i sin tid utarbeidet en lands-
plan for elforsyningen, men at den var basert på en rekke forutsetninger som ikke
lenger holdt stikk og at den i beste fall ville trenge en gjennomgripende revisjon.
Det ble konstatert at det ikke forelå brukbare planer og kostnadsoverslag for en el-
forsyning av de strøk av landet som var uten slik forsyning, og at det heller ikke
forelå tilstrekkelig materiale til å bedømme utgifter til og inntekter av elforsyning
i disse områdene.

De planer som forelå på dette tidspunkt tok sikte på å forsyne tilsammen ca.
140.000 innbyggere og var beregnet å koste ca. 24,3 mill. kr, som tilsvarer ca. 75
kr pr. innbygger. Det var da ikke tatt hensyn til en betydelig prisstigning i de siste
årene, og heller ikke var nødvendige utvidelser av eksisterende kraftanlegg regnet
med. Det ble forøvrig vist til at mange distrikter sikkert ville bli vesentlig dyrere a
skaffe elektrisk kraft enn dem som det forelå skisserte planer for.

Det ble videre fremholdt at det er mange tynt befolkede områder som det ikke
med rimelige omkostninger er mulig askaffe elektrisk energi. Hvor mange dette
gjelder hadde en ikke grunnlag for å bedømme, men at det kanskje kunne være et
rimelig mål å regne med å skaffe elforsyning til ca. 500.000 av de 700.000 inn-
byggere som da var registrert å være uten en ordnet tilfredsstillende elforsyning.
Det ble antydet at en slik forsyning «neppe kunne gjennomføres med mindre kapi-
talutlegg enn 100 mill. kr, når dagens nivå legges til grunn». Dette svarte til en an-
leggskostnad på 200 kr pr. innbygger. Det var da regnet med en forsyning tilsva-
rende hva som en hadde i sammenlignbare områder.

Kjøpeevnen i disse områder ble ansett for å være liten, og at det ikke ville bli
større inntekt av strømsalg enn gjennomsnittlig 17 kr pr. innbygger, hvorav ca. 10
kr ville gå med til de løpende driftsutgifter (tilsvarende ca. 3,5 pst av anleggskapi-
talen) samt kraftleie for de elverk som bare hadde fordelingsnett. Med disse forut-
setninger ville elverkene kunne forrente og amortisere 50-60 mill. kr av anleggs-
kapitalen, det vil si minst halvparten av denne. Neste spørsmål var:
«Bor staten gi stotte til ytterligere fremme av elektrisitetsforsyningen og hvilke
retningslinjer bor den i s@ fall folge?».

Det blir vist til at det i senere år var kommet en rekke henvendelser til Hoved-
styret om hjelp til å få undersøkt mulighetene for å få bygget mindre kraftverk og
om økonomisk stønad til utbygging. Videre ble det fremhevet at elektrisk energi
levert til noenlunde rimelige priser hadde funnet en meget utstrakt anvendelse så-
vel i hjemmene som til industri, håndverk og jordbruk og at anvendelsen økte sta-
dig. Elforsyningen hadde vist seg å være et viktig hjelpemiddel for befolkningen
til å benytte de ervervsmuligheter som finnes og å bedre de sosiale og økonomiske
forhold i distriktene. Elektrisk energi til lys og drivkraft og eventuelt noe til rom-
oppvarming, særlig i brenselsfattige strøk, ble ansett å være av stor betydning.
Distrikter uten elforsyning ville stagnere i sin utvikling.

Det ble forutsatt at initiativet til å skaffe uforsynte distrikter elforsyning skulle
ligge hos de lokale elverk, i det vesentlige kommunale verk og at disse måtte yte
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hva de selv maktet og at staten ikke burde ta på seg forsyningsoppgaver uten i rent
spesielle tilfeller. Ettersom staten faktisk allerede hadde gitt betydelig støtte til el-
forsyningen i distrikter som stort sett skulle være lettest askaffe kraft, ville det
være rimelig at staten også støttet de gjenstående distrikter, da det var klart at dis-
se i enda større grad trengte økonomisk hjelp til askaffe seg elforsyning.

Tidligere gitte lån fra staten til kraftselskaper med økonomiske vanskeligheter,
og den kontroll med driften som ble utøvet hos disse, syntes aha virket demorali-
serende på verkene, og (som tidligere nevnt) hadde ført til at låntagerne viste liten
vilje til å gjøre opp for seg. Denne feilen var det ingen grunn til agjenta, derfor
ble det foreslått at en eventuell stønad burde gis i en slik form og på slike vilkår at
elverkenes interesse for afa gode økonomiske resultater ikke ble svekket. En måte
agjore dette på var at kommunene først støttet etter evne og at staten en gang for
alle ga elverkene et tilskott som var så stort at verker med god vilje sjøl skulle
kunne klare å forrente resten av anleggskapitalen. Den delen av kapitalen som for-
øvrig ikke kunne lånes i det åpne marked mot pant i anlegget, måtte så de
interesserte sjøl skaffe i form av andelskapital, eller lån med laveste prioritet.

Det ble videre foreslått at avgjørelser om hvilke anlegg som burde vurderes og
fremmes og i hvilken utstrekning stønad skulle gis, burde avgjøres av Kongen, et-
ter innstilling fra vedkommende departement, på grunnlag av forslag fra Hoved-
styret. Prosjekter som ville betinge en urimelig stor stønad i forhold til nytten, burde
ikke komme i betraktning. Forøvrig måtte det først og fremst tas sikte på å dekke
behovet for elektrisk kraft til husholdningene, til motordrift i småindustri, til hånd-
verk. og gårdsbruk. Men hvis kraftbehov til større industri samtidig kunne tilgode-
sees, ville det være en vinning. En måtte i tilfelle få et samarbeid med industrien
om dette. I alle tilfelle måtte enhver avgrenset plan kunne sees som et rasjonelt
ledd i en større distriktsforsyning, og at en heller ikke kunne binde seg for sterkt
til bestemte planløsninger som senere kunne være til hinder for forsyning av et
storre omrde.

Utredningen viser forøvrig til den stimulans til å bygge ut elforsyningen som en
mulig statsstønad ville gi, og til at behandlingen av den strøm av søknader som ble
antatt å komme, ville påføre NVE et betydelig merarbeid. Dette ville bli tilfelle,
sjøl om en ville kreve at det fra søkerens side skulle foreligge gjennomarbeidede
planer med spesifiserte kostnads- og driftsoverslag, tegninger og kart. Alle opplys-
ninger av betydning for en sak måtte foreligge før en søknad kunne tas under be-
handling. Dette var nødvendig for å begrense NVE sitt arbeide med kontrollbereg-
ninger og saksfremstilling for de tilrådende og besluttende instanser. Det ble også
gjort oppmerksom på at det måtte føres kontroll med at stønaden ble benyttet etter
forutsetningene og at vilkår som var stilt «like overfor private selskaper blir opp-
fylt». Det heter videre at «forøvrig skulle det ikke være nodvendig afore kontroll
med de verker som får støtte, da man går ut fra at distriktet vil være direkte inte-
ressert i at driftsresultatet blir best mulig, når de selv må delta i finansieringen på
den måte som det her er forutsatt».

Det ble avslutningsvis i Hovedstyrets redegjørelse antydet at etter de retnings-
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linjer som foran var trukket opp, ville en stønad til elforsyning for omlag 500.000
innbyggere, måtte bli bevilge over en rekke terminer, anslagsvis over 15 års tid,
med ca. 3 mill. kr hvert år, tilsammen 45 mill. kr. Det ville i så fall bli vesentlig
mindre enn staten tidligere alt hadde bidratt med til elforsyningen i landet.

De viktigste retningslinjer som ble foreslått ved tildeling av statsstønad, kan
oppsummeres i folgende punkter:
• at initiativet til afremme planene skulle ligge i distriktene
• at Vassdragsvesenet i samråd med distriktene skulle trekke opp hovedlinjene

for forsyningen i de forskjellige områdene, lede og rettlede slik at det som
etter hvert ble satt i verk var rasjonelle ledd i en samlet forsyning av større
områder

• at en når planene ble fastlagt, om mulig ikke skulle avgrense disse for sterkt,
men ha en viss elastisitet for øye, for å kunne møte den utvikling som en måtte
regne med ville komme etter hvert

• at distriktene sjøl skulle ta på seg det som de på en rimelig måte kunne makte
av den urentable delen av byggekostnadene

• at staten skulle dekke resten av den urentable delen ved direkte stønad en
gang for alle og ikke ved lån eller garanti og uten noe fremtidig krav på til-
bakebetaling

• at administrasjonen (i NVE) bare kunne disponere eller gi lovnad om stønad
innenfor rammen av de bevilgninger som til enhver tid var gitt

• at en etter hvert skulle prøve å få bevilgningene rimelig fordelt mellom de
respektive fylker

• at bevilgninger som hie gitt snarest mulig skulle komme mest mulig og der-
med flest mulig til nytte

• at støtten kunne gis til kommuner, til andelslag og aksjeselskap, når slike
bedrifter gir en rimelig løsning av elforsyningen i et distrikt

• at det først og fremst skulle tas sikte på å dekke kraftforbruket til lys, koking
og motordrift og for brenselfattige strøk også til delvis romoppvarming, og

• at støtten ikke skulle tjene til asette ned elprisene til et lavere nivå enn det
som er vanlig i andre lignende strøk.
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Folkemengde i 1937 Kommuner

Ialt
Tilfredsstil. Utilfredsstil. Uten Tilfredsstil. l!tilfn:dsstil. Uten

elfors. elfors. forsyning forsynt forsynt forsyning
'

I Østfold 122.000 115.000 7.000 26

Akershus 234.000 228.000 6.000 30 0 0

Hedmark 150.000 II0.000 8.000 32.000 21 6

Opland 127.000 99.000 3.000 25.000 25 8

Buskerud 107.000 87.000 20.000 15 4

Vestfold 92.()()() 90.000 2.000 19 () 0

Telemark 88.000 62.000 4.000 22.000 Il 12

Aust-Agder 56.000 39.0()() 17.()()() 1-1 12

Yest-Agder 55.000 -10.0()() 15.()()0 37 0 ()

Rogaland )()(),()()() 66.000 -1000 30.000 21 13 1-1

Hordaland 165.000 98.()()() 5.000 62.()()() 15 17 23

Sogn og 90.()()() 38.()()() 7.000 -15.0()() 9 20 9

Fjordane

More og 130.000 57.()()() 9.0()() 6-1.()()() 16 22 27
Romsdal

S-Trondelag 120.0()0 6-1.()()0 50.000 15 20 20

N-Trøndclag 88.[)()() 60.000 28.000 23 1-1

Nordland 165.000 -12.()()() 5.000 118.000 26 35

Troms 83.()()() 21.()()() 62.()()() 16 16

Finnmark 4-1.()()() 12.000 32.000 16

Hele !andet. 2.016.000 I.328.000 45.000 6-13.()()() ca 301 ca 188 ca 193

eks. byer



6. De f orste bevilgninger til
fremme av elforsyningen

NVE SIN REDEGJØRELSE 1 1937, sendt Departementet for Offentlige Arbeider med
Hovedstyrets brev av 30. juni samme år, konkluderte med følgende:

«Under henvisning til det foran anførte tillater Hovedstyret seg til å foreslå:

I. At det bestemmes at staten skal søke å bidra til å fremme elektrisitetsforsyningen i

de distrikter, som ennu ikke har sådan, ved ayde direkte tilskudd til anleggene efter

de foran opptrukne retningslinjer.

2. At det som første ledd i denne plan bevilges 2 mill. kr på statsbudsjettet for

1938/39 til bidrag til dekning av omkostningene for nye elektrisitetsforsynings-

anlegg. Midlene forutsettes utdelt av Kongen på grunnlag av uttalelse fra

Hovedstyre for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

3. At det av ovenstående bevilgning tillates anvendt inntil kr 50.000 til hjelp til

utarbeidelse av planer».

Saken ble behandlet i hovedstyremøte den 28. juni 1937. Hovedstyrets stortings-
valgte medlemmer Syltebo og Fosshaug samt Sorteberg, som da var direktør i
Elektrisitetsavdelingen, ønsket en protokolltilførsel om at de mente staten burde
påta seg å utarbeide de nødvendige planer for småkraftverk ved hjelp av ingeniører
som var knyttet til Hovedstyret, da de anså de fordeler ved en slik ordning å være
langt større enn mulige ulemper.

Medlemmene Hundseid og Aas ville ikke komme med noen innvendinger mot
at skrivelsen oversendes Arbeidsdepartementet, men ville reservere seg mot der-
med ha tatt standpunkt til de spørsmål som er reist. (Sistnevnte tilføyelse synes
iallfall i ettertid å være noe merkelig).

Den redegjørelse som foranstående opplysninger om elforsyningens stilling
m. v. i det vesentlige er hentet fra, er underskrevet av Olaf Rogstad som var gene-
raldirektor i NVE i årene 1925-1947, bortsett fra krigsårene. T. Sorteberg hadde
parafert, og Olav Fjalestad hadde påført dokumentet sine initialer. Arbeidsdeparte-
mentet sluttet seg til forslaget til Hovedstyret, og i St.prp. nr. 1, tillegg nr. 3 frem-
kommer følgende innstilling og forslag til vedtak:

«I henhold til det anførte skal departementet innstille:

At Deres Majestet vil bifalle og underskrive et fremlagt utkast til proposisjon til

Stortinget vedrørende anvendelsen av det statsbudsjettet for terminen 1938-39

under kap. 726 foreslåtte bidrag kr. 2 millioner til elektrisitetsforsyningen.
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Vi HAAKON, Norges Konge.

gjør vitterlig:

Stortinget innbys til å fatte følgende

beslutning:

Stortinget har intet å innvende mot at det på statsbudgettet for terminen 1938--39
under kap. 726 opforte belop kr 2 millioner til elektrisitetsforsyningen anvendes på den
måte og efter de forutsetninger som er angitt i Arbeidsdepartementets foredrag av
4 februar 1938.

Arbeidsdepartementets innstilling følger i avtrykk.

Gitt på Oslo slott 4 februar 1938.

Under Vår hånd og rikets segl

HAAKON

(L.S.)

Johan Nygaardsvoll B. Rolsted»

I Stortingets møte den 25. april 1938 ble forslaget enstemming vedtatt. Men aller-
ede i møte den 28. mai samme år stilte Stortinget ytterligere 4 mill. kr til disposi-
sjon til samme formål. Disse midlene ble tatt av Nøytralitetsvemfondet
(se St.prp. nr. 88, 1938, Innst.S. nr. 156), midler som var avsatt til vern av landets
nøytralitet m.m.

I ettertid kan dette være en alvorlig tankevekker, når en vet hva som skjedde
under andre verdenskrig to år senere.
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7. Hvorfor statsstnad til
elforsyningen

MED DE ERFARINGER NVE-Hovedstyret hadde med økonomisk hjelp til vanskelig-
stilte kraftverk og deres manglende vilje og evne til å betale ned sine lån fra staten,
var tanken om direkte stønad ikke så fjern, sjøl om den var radikal. Overfor banker
og andre kredittgivere hadde nemlig de samme låntagere tatt en helt annen og al-
vorligere stilling til. Den delen av nødvendig kapital til elforsyningsanlegg som en
i utgangspunktet ble funnet urentabel, var det ingen hensikt i agi som lån eller lån
med staten som garantist. Så sant en ville skaffe folk flest i vårt grisgrendte land
en tilfredsstillende elforsyning, var det ingen annen råd ennå la det offentlige, i
det vesentlige staten, sørge for en finansiering som tok nødvendig hensyn til ned-
betalingsevne for lån på grunnlag av påregnelig kraftomsetning og realistiske strøm-
priser. Samfunnet som helhet ville ha gevinst av å gjøre landet selvforsynt med
energi. Fossekraft hadde landet tilsynelatende nok av, og «de kvite kull» kunne i
de aller fleste tilfeller erstatte «de svarte».

Hvorfor da ikke bruke de ressurser en hadde innenfor landets grenser isteden-
for å være avhengig av import av kull, som i alle fall ikke direkte kunne erstatte
elektrisiteten, og sjøl om ikke miljøspørsmålene var de mest fremtredende på denne
tiden. Men sistnevnte hensyn var ikke fjern. Elektrifisering av jernbanene var tidlig
fremme, og ved reise på Dovrebanen tidlig på 50-tallet kunne en høre følgende ut-
talelse fra en turist (noen hadde trolig glemt å lukke vinduet ved passering av en
tunnel): «Jeg skal komme igjen og reise med denne banen når den har fått elek-
trisk drift!»

Forøvrig var vel tanken på et bedre liv for folk flest en avgjørende faktor for at
staten fant det riktig ayte tilskott til elforsyningen. En ville i alle tilfelle få tilgang
på en energikilde som var alle andre overlegne til et hvert formål. Hvorfor da ikke
bruke noen midler til dette som kunne bli en ny giv for hele samfunnet, så sant
kapital kunne skaffes. Det viste seg etter hvert at det var godt mulig.
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8. Retningslinjer for
tildeling av statsstonad

DE RETNINGSLINJER som er listet opp i redegjørelsen som fulgte Hovedstyrets brev
30. juni 1937 til departementet, har i hovedtrekk vært uendret som hovedretnings-
linjer så lenge det gjensto områder av noe omfang som ikke hadde elforsyning.
Dette gjelder iallfall de 25 første årene av den perioden som vi har hatt ordningen
med årlige bevilgninger til fremme av elforsyningen. Retningslinjene endret seg
noe etter hvert som stønadsprosjektene endret seg fra utbygging av relativt små
kraftverk med omkringliggende fordelingsnett til opprusting av tidligere utbygget
fordelingsnett, bygging av overliggende nett, samkjøringsledninger m. v. Men dette
skal jeg komme tilbake til og omtale etter hvert.

Transformator  i  dobbel A-mast.

Se St.prp. nr. 1. 1938-1939. Tillegg 3 side 6. 27



9. Tiden 1938-1945.
Krigsår og små bevilgninger

STATENS BEVILGNINGER til fremme av elforsyningen var i de første årene følgende:

1938--39
1939 40
1940 41
194142
1942-43
1943 44
1944 45

6,0 mill. kr
3,5 mill. kr
3,5 mill. kr
2,5 mill. kr
2,5 mill. kr
2,0 mill. kr
2,0 mill. kr

Bevilgningene i etterfølgende år, se vedlegg.

I okkupasjonsårene var det liten interesse for den alminnelige elforsyning, og dette
går fram av de små bevilgningene til formålet i årene 1940 til 1945. Folk flest
hadde nok av andre ting å tenke på, og okkupantene hadde andre interesser og pla-
ner for autnytte vannkraften i Norge, - «med tiden et senter for Nord-Europas
kraftforsyning», ifølge den tyske rikskansler sine fantasier. I krigsårene dreide tys-
kernes interesse for vår vannkraft seg om forsyning av landets industri og en mu-
lig økning i produksjonen av krigsviktige varer.

Generaldirektør Olaf Rogstad i NVE ble avsatt fra sin stilling fra 1. februar
1942, og da tok professor Hans Skarphagen over. Hovedstyret hadde sitt siste møte
den 30. juni 1941. Styrets funksjonstid løp ut dagen etter, og ifølge førerprinsippet
ble ikke nytt styre oppnevnt.

Allerede ved den første tildeling av stønad i 1939 var det kommet inn ca. 150
søknader om tilskott til elforsyningen. De fleste planer gjaldt ledningsnett i til-
knytning til allerede bygde kraftverk, og søknadene omfattet oftest deler av plan-
lagt nett for større områder.

De fleste kraftverk som det ble søkt om stønad til, var relativt små og kunne
fullfinansieres over ett års budsjett. Større kraftverk, som måtte bygges over flere
år kunne ikke påbegynnes uten at det var sikret midler over flere budsjettår.

I Finnmark fylke var det registrert 32.000 mennesker (av ialt 44.000 i landdis-
triktene) som ikke hadde elforsyning. I Troms fylke var det registrert 62.000 men-
nesker (av ialt 83.000 i landdistriktene) som ikke hadde elforsyning.

28



I Hovedstyrets brev av 22. mars 1939 til Departementet for de offentlige Arbeider,
ble det foreslått tildelt stønad til begge disse fylkene av årets bevilgninger, blant
annet til Kongsfjordprosjektet i Finnmark og til Lysbotnprosjektet i Troms. Begge
disse prosjektene var så store og måtte ha så store tilskott at det var hensiktsmes-
sig å fordele stønaden over flere budsjettår. Prosjektene kunne derfor ikke settes
igang uten Stortingets samtykke.

Ved St.prp.nr. I 07 (1939) ble disse sakene fremmet i statsråd 12. mai, der
Stortinget ble innbudt til å gjøre vedtak om at det av de til landets elforsyning be-
vilgede midler skulle gis følgende bidrag:

1. Til Varangerhalvoyas Kraftselskap kr 2.763.000 til utbygging av Kongsfoss-
vassdraget med ledningsnett.

2. Til Troms fylkes kraftforsyning kr 750.000 til utbygging av Helvetsfossen i
Lysbotnvassdraget. Stønaden ble tildelt på de vilkår og forutsetninger som
Arbeidsdepartementet hadde foreslått samme dag, og Stortinget sluttet seg
til Regjeringens tilråding i møte den 9. juni 1939.

I tillegg til kraftverksprosjektene med tilhørende fordelingsnett i disse fylkene, ble
det gitt tilsagn om stønad til Hakkestabben og Alneset kraftlag, Hammerfest
El.verk og Matisfoss kraftverk i Finnmark, og til Årviksand elverk og A/S
Trondenes elverk i Troms fylke.

Andre elverk og kommuner som fikk stønad av bevilgningen for 1938--39 var:
Ankenes kommune, Sjøfossen kraftlag, Vesterålens Elektrisitetskomite,
Ballangen kommune og Glomfjord i Nordland,
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk i Nord-Trøndelag,
Fosen kommunale kraftlag og A/S Skaun kraftverk i Sør-Trøndelag,
Vestre Sunnmøre kraftlag, Romsdalshalvøyas kraftlag, diverse kraftlag i Bremnes
kommune, Aukra kommune og Bjørnsund i Fræna i Møre og Romsdal,
Brekke og Gulen kommuner og Svultingenområdet i Sogn og Fjordane,
Fjell og Sund kommuner og Nord-Hordaland kraftlag i Hordaland,
Mosterøy kommunale Elverk, Saudeid El.lag og Karensund kraftlag i Rogaland,
Aust-Agder kraftverk i Aust-Agder,
Lunde elektrisitetsnevnd og Rauland kraftforsyningsnevnd i Telemark,
Eggedal sognestyre, Flesberg og Rollag kommuner i Buskerud,
A/S Eidefoss i Oppland,
A/S Trysil Elverk og Engerdal Elverk i Hedmark,
Hvaler kommune og Idd kommune i Østfold.

Den oversikten som ovenfor er gitt, viser hvor raskt en kom i gang med tildeling
av stønadsmidler og at mange planer måtte ha vært forberedt lenge før stønads-mid-
ler ble tilgjengelige. Det sees også at midlene så vidt mulig ble fordelt over hele
landet. Det forelå forøvrig mange søknader som ikke kom med i prioriteringen
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22/0,23 kV transformator ifrittst@ende kiosk.

første året, dels på grunn av at søknadene var ufullstendige og manglet opplys-
ninger, men også fordi samlet søkt tilskott var ca. tre ganger så stort som det beløp
som sto til rådighet.

Fram til og med budsjettåret 1944-45 ble det tilsammen bevilget 19 mill. kr i
kontanter og i tillegg forelå da 3 mill. kr i tilsagnsfullmakter. I tillegg til de kon-
tanter som det var forutsatt behov for i de respektive budsjettår, ble det altså mulig
agi tilsagn om stønad som først ble bevilget som kontanter i etterfølgende år.
Dette gjorde det mulig ved ett og samme tilsagn å sikre større prosjekt stønad over
flere år, uten å måtte innhente Stortingets samtykke i det enkelte tilfelle. I de nevn-
te første syv årene ble det gitt tilsagn om inntil 21.4 mill. kr og utbetalt tilsammen
17,5 mill. kr i statsstønad. Den samlede bevilgning tilsvarte i gjennomsnitt ca. 3.1
mill. kr pr. år i denne tiden.

Bevilgningene ble i alle år gitt overførbare fra det ene budsjettåret til det andre.
Dermed ble det unngått at bevilgede midler ble tildelt og brukt før tiltakene var
forsvarlig forberedt.
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10. Saksbehandlingen. NVE sitt
engasjement og kontakter

DA DET BLE KJENT at Stortinget bevilget penger til å fremme av elforsyningen i
landet, orienterte NVE de interesserte elverk om retningslinjene for hvordan planer
og søknader om stønad skul1e utformes og hvilke opplysninger som ellers måtte
foreligge. I noen fylker, både på Østlandet og Vestlandet, i Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og i Nord-Norge ble det opprettet konsulentkontorer med overingeniø-
rer som ledere. Disse skulle sørge for at planer ble utarbeidet, samordne tiltakene,
foreta prioriteringer, forelegge sakene for fylkesmannen til uttalelse og oversend-
else til NVE. Etter hvert som det ble opprettet fylkesverk, fungerte direktørene for
disse som fylkeneselkonsulenter. Og fylkesmannen var NVEs offisielle kontakt i
de saker som gjaldt statsstønad til elforsyningen, iallfall så lenge det i hovedsak
dreide seg om uforsynte, ogsa kalt mørke områder.

Som nevnt i omtalen av den første bevilgning, på budsjettet for 1938--39, ble
det ogsa i den forste tiden gitt stonad til utarbeidelse av planer, nar dette var nod-
vendig for å få noe gjort og fylkene sjøl ikke hadde bevilgninger til dette på sine
budsjetter. Forøvrig inngikk forberedende arbeider og detaljprosjektering samt
kostnadene med dette som en del av den samlede prosjektkostnad og ble tatt med i
finansieringsplanene. Det var også vanlig at elverkene benyttet konsulentbistand,
både til planlegging i marken, ledningsbefaring, stikking av ledningstraseer og til
tegning og beregning.

Bruk av konsulenter var i enda større grad nødvendig når det gjaldt prosjekte-
ring av kraftverk. Det var bare de største elverkene, f.eks. fylkesverk som hadde
kapasitet innen egne etater til å utføre nødvendig planarbeid i egen regi. Ved pro-
sjektering av større ledninger og kraftverk benyttet de aller fleste elverk den eks-
pertise som private konsulentfirma satt inne med. Ved noen av fylkenes elektrisi-
tetskontorer besto bemanningen bare av en person, mens andre hadde en viss plan-
leggingskapasitet og kunne bistå verkene i noen utstrekning. Slik bistand ga elek-
trisitetskontorene i Finnmark fylke under gjenoppbyggingen etter tyskernes rase-
ring under krigen og Nordland fylke. NVE sine ingeniører hadde stort sett nok
arbeid som kontrollinstans for de prosjekter det ble søkt om statsstønad til, men
det forekom at det innen Statsstønadkontoret også ble foretatt egne beregninger av
mindre kraftverk for distrikter som da var helt uten elforsyning og som anmodet
NVE om bistand til planleggingen.

Det fremsto en del private konsulentkontorer som utførte både planlegging og
anleggsarbeid. Blant de sistnevnte, som er mest kjent i stønadssammenheng, er
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Betonmast A/S i Oslo, som utførte stikning og planlegging av ledninger såvel som
utbygging, alltid i konkurranse med andre firma, blant andre Impregnertbygg (nå
Linjebygg A/S) i Molde, som gjeme benyttet firmaet Hostmark som konsulent.
Begge disse har hatt entreprenørvirksomhet over hele landet og har utført de største
og mest krevende arbeidene innen kraftledningssektoren. Firmaet Kjellemo A/S,
Lunde i Telemark var i mange år med i konkurransen om entreprisene, vesentlig
innen Syd-Norge. Det er forøvrig en del mindre firmaer som bygger ledninger,
men som har begrenset sin virksomhet stort sett til områder innen egne fylkes-
grenser. I Sør-Trøndelag utførte ingeniør Gunnar Paulsen, Trondheim, mye konsu-
lentarbeide for elverkene i den første utbyggingstiden. Det samme gjorde drifts-
ingeniør Ove Skaug ved Sporveien i Trondheim. (Han ble sporveisdirektør først i
Trondheim, senere i Oslo.) Når det gjelder konsulentbistand på høyt kompetanse-
nivå ble etter hvert rådgivende ingeniør Tron Horn, tidligere sjef for avdeling for
ledningsbygg i Statskraftverkene (nå Statkraft), en meget benyttet konsulent for de
største prosjektene. Firmaet ble omdannet til aksjeselskap og utviklet kompetanse
så vel på elektroteknisk som på bygningsteknisk område, med oppdrag både i inn-
og utland, og med en medarbeiderstab på ca. 40 personer.

Elverkene benyttet forøvrig i økende grad Elektrisitetsforsyningens Forsknings-
institutt (EFI), opprettet i 1951,i nær tilknytning til Norges tekniske høyskole i
Trondheim. Elverkene hadde vært pådrivere for å få dette forskningsinstituttet eta-
blert og kom til se på denne institusjonen som sin egen, og det med rette.
Verkene søkte derfor råd og hjelp hos sitt forskningsinstitutt, både i vanskelige og
mer trivielle saker ved utformingen av sine anlegg, noe Statsstønadkontoret også
fikk erfaring for og har satt stor pris på. EFI ble i I 986 en del av SINTEF-gruppen
og fra 1990 er instituttets navn endret til Energiforsyningens Forskningsinstitutt
A/S. Ved utgangen av I 989 hadde EFI 140 ansatte.

Når det gjelder maskinteknisk rådgiving for kraftverksinstallasjoner har konsu-
lentene Nybro Hansen og Roald Bjerck (nå Nybro-Bjerck A/S) vært så godt som
enerådende i dette markedet i lange tider.

Når det kom inn søknader om statsstønad, var det i første omgang viktig å få
kontrollert at alle nødvendige opplysninger var med og at planene var fagmessig
utformet og tilstrekkelig spesifisert. Dette var viktig for kunne foreta en kontroll
av hvorvidt planene hadde fått en utforming og dimensjonering som hadde som
mål en nødvendig og tilstrekkelig kapasitet, tjenlig og hensiktsmessig sett i en
større sammenheng. Heller ikke skulle planene være basert på unødvendige kost-
bare løsninger som krevde uforholdsmessig store tilskott. En så det alltid betryg-
gende at en plan, stor eller liten, hadde vært utarbeidet av en anerkjent konsulent.
Statsstønadkontorets ingeniører opparbeidet etter hvert rutine i behandlingen og
vurderingen av såvel tekniske løsninger som rimeligheten over de kostnadsovers-
lag som fulgte planene.

I en del tilfeller ble det foreslått visse endringer. både av tekniske og økonomis-
ke data. I de aller fleste tilfelle gikk endringene ut paa finne enklere og rimeligere
løsninger. men i noen saker ble det funnet grunn til a tilra bedre dimensjonering
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og dermed dyrere løsninger i første omgang, men som en mente på lengre sikt ville
gi tekniske og økonomiske fordeler. Så lenge planene stort sett dreide seg om for-
syning av områder helt uten elforsyning, var saksbehandlingen relativt enkel og
grei. Det måtte tilføres elektrisk kraft over ledningsforbindelse, enten fra det nær-
liggende kraftnett, der det var disponibel energi, eller det måtte bygges eget kraft-
verk hvor dette mest hensiktsmessig lot seg gjøre, og en overføringsledning derfra.

Et fordelingsnett måtte alle områder ha, så det var bare å sørge for at dette ble
lagt inn i planene på en hensiktsmessig måte, tilpasset terreng og bebyggelse.
Spenningsnivå både på hoyspenningsnett (22 kV) og på lavspenningsnett (230 V)
var alminnelig akseptert fastlagt standard som en kunne holde seg til ved planleg-
gingen. Linedimensjonene var også standardisert, så det var bare å velge dimen-
sjoner «a la carte» etter behov. Statstønadkontorets oppgave ble å påse at planene
var fornuftige og at angitte dimensjoner var nødvendige og tilstrekkelig, ut fra et
alminnelig akseptert behov.

I de første årene av elektrifiseringsperioden var det nok innen NVE en tendens
til å ville velge for små linedimensjoner og rimeligst mulig materiell. Det ble sett
på som en utfordring a skaffe elektrisitet til så mange som mulig, så snart som mulig
med minst mulig kapital. Derfor skulle stonadsmidlene droyes. Mindre avgreninger
på 22 kV hovedledning med lav belastning, ble i stor utstrekning tillatt utført med
ståltråd (eller stålwire) som strømførende ledninger. De ekstra såkalte jerntapene
ble sannsynligvis oversett. Lavspenningsnettet ble mange steder bygd pa uimpreg-
nerte stolper, som etter få år, avhengig av klima og trekvalitet, måtte byttes ut.

Kostnadsoverslag, som var forutsatt utarbeidet og vedlagt søknad om stønad,
kunne variere mye fra den ene søknad til den andre. Det måtte tas hensyn til at
dette skyldtes stedlige forhold, mer eller mindre fordyrende transport, eller andre
ting, f.eks. om søkerne skulle bygge i egen regi, eller om prosjektet skulle settes
bort til entreprenører. Vanligvis bygde elverkene rimeligst ved hjelp av sine egne
montører. Men en hadde ett tilfelle der det ble ansatt så mange ledningsmontører
ved et kraftlag at de ikke ble fullbeskjeftiget hele året, men likevel lønnet av mid-
ler til de statsstøttede prosjektene, som dermed kom til a vise store overskridelser.
Statsstønadkontoret stilte da vilkår om at kraftlaget måtte benytte entreprenører,
og det viste seg i dette tilfelle a gi store kostnadsreduksjoner. (Kraftlaget avskjedi-
get 50 mann.) Kostnadsoverslagene for de prosjektene som ble fremmet samtidig
og som skulle gjennomføres innenfor de samme tidsrom, ble basert på så vidt mu-
lig de samme enhetspriser, når de forøvrig var sammenlignbare, men med de avvik
eller tillegg som ulike terreng og transportforhold måtte tilsi.

Finansieringsplanene ble utformet slik at det skulle være helt klart fra hvilke
kilder midlene skulle hentes og hvor mye fra hver. Ved tilknytning av nye abon-
nenter var det vanlig at alle betalte et visst beløp som et tilskott til anlegget, ofte
kalt tilknytningsavgift eller riktigere anleggsbidrag. Private selskaper krevde ofte
inn andeler av nye abonnenter, et minste beløp av hver, eller etter hvor mye kraft
(kW) den enkelte ønsket å bestille. Noen kjøpte andeler ettersom de hadde interes-
se og økonomisk evne. Mange steder, iallfall på Vestlandet, i Møre og Romsdal, i
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Trøndelag og på Østlandet gikk folk sammen og gjorde dugnadsarbeid, f.eks. ut-
førte transportarbeider og reiste master under ledelse av en fagmann. Bønder hogg
tømmer i egen skog og leverte gratis stolper til lavspenningsnettet. Slik innsats
gikk best innenfor små elverksenheter, som det var mange av i den første tiden.
Det gjaldt å stimulere egeninteressen ved at folk flest så at det nyttet agjore en
innsats og derved få så mange som mulig engasjert. Noen steder hadde hver mann
sin egen transformatorkrets som de jobbet innenfor.

Uansett om et elektrisitetsverk var offentlig eller privat i formen, ble kommunen
alltid med i finansieringen ved kjøp av andeler og/eller med sine tilskott. Dette var
så innarbeidet at de respektive fylkesmenn onsket bli orientert på forhånd om i
hvilke kommuner det ville bli satt igang ledningsarbeid. Fylkesmannen pleide i
denne tiden ved fordeling av skattutjevningsmidler, å ta hensyn til dette arbeidet
og sørge for at kommunene hadde de nødvendige midler til dekning av sine bidrag
til elektrisitetsforsyningen. Fylkesmannen hadde jo sjøl hatt den enkelte søknad til
uttalelse og anbefaling, og følte rimeligvis også et ansvar for at planene ble gjen-
nomfort og ikke stoppet på grunn av en kommunes økonomi.

Finansieringen av prosjektene var imidlertid i første rekke basert på de lån det
enkelte elverk kunne forrente og avdra på grunnlag av påregnelige strøminntekter
fra de nye abonnentene. Det var derfor viktig at elverket holdt en strømpris som
var relativt høy, men forsvarlig sammenlignet med tilsvarende områder.
Hovedpostene i finansieringen ble følgende:

l. Lån
2. Distriktskapital
3. Statsstonad

Lånet ble oftest innvilget av Norges Kommunalbank, etter anbefaling av NVE. Dis-
se lånene ble gitt på gunstigere vilkår (lavere rente) enn lån i andre banker. Kommu-
nene måtte garantere for slike lån, også for lån til private elverk, og det ble gjort.

Distriktskapitalen ble ofte spesifisert nærmere med angivelse av kommunens
bidrag, og resten av ydelsen fra distriktet kunne som nevnt bli dekket på forskjellige
måter, ved at oppsitterne ydet kontante midler og/eller en viss egeninnsats som det
ble gitt anledning til, men som på forhånd ikke kunne angis nøyaktig.

Etter at alle tekniske og økonomisk data var klarlagt, ble det skrevet et kort re-
syme av saken med forslag til finansieringplan som ble forelagt Hovedstyret for
NVE der generaldirektøren var formann og eneste representant fra etaten med
stemmerett. Alle midlene som ble bevilget på ett budsjettår. ble forsøkt fordelt
samtidig og fremmet i en såkalt fellestilråding. Saken ble i Hovedstyret foredratt
av direktøren for avdelingen eller, etter omorganiseringen i 1960, direktoratet som
hadde med statstønadsakene å gjøre.

Hovedstyrets tilråding med sakens dokumenter ble sendt departementet som
fremmet den til Kongen i statsråd. Fordelingen av stønadsmidlene ble følgelig gitt
ved kongelig resolusjon. Men i de siste arene har departementet hatt fullmakt til a
avgjøre alle slike kurante fordelingssaker uten behandling i statsråd. Fullmakten
ble gitt ved kgl.res. av 21. mai 1971.
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Når stønadssakene var avgjort i departementet eventuelt i statsråd og Statsstønad-
kontoret hadde fått sakene tilbake med beskjed om resultatet, ble det sendt under-
retningsbrev til de elverk som hadde fått sine søknader helt eller delvis innvilget.
Underretningen ble vedlagt de «Alminnelige regler og vilkår for statsstønad til
elektrisitetsforsyningen» som var fastsatt ved kongelig resolusjon, og eventuelt de
særvilkår som måtte være bestemt. Særvilkår var for eksempel pålagt distriktska-
pital ifølge finansieringsplanen og strømpriser som var forutsatt benyttet. Ellers
kunne det forekomme vilkår om tariffutforming, endringer i de innsendte planer
eller krav om endringer i verkenes organisasjon.

De «Alminnelige regler og vilkår ...» inneholder bestemmelser som elverkene
må akseptere og følge for å få utbetalt stønaden. Av de viktigste generelle bestem-
melser nevnes her følgende:

I. Prosjektene skal utføres i samsvar med de planer som lå til grunn for til-
deling av stonaden.

2. Anleggene skal gå inn som ledd i den alminnelige elforsyning i vedkom-
mende distrikt, slik at andre anlegg kan kreves tilknyttet, eller få kraft
derfra, eller få overført kraft på vilkår som departementet fastsetter.

3. Organisasjonen av et hvert statsstøttet elverk skal godkjennes av  NVE.
Det gjelder også eventuelle senere endringer.

4. Elverk som har fått statsstønad er forpliktet til a ga inn i større sammenslut-
ninger når departementet måtte finne det ønskelig for a fa en mest mulig
rasjonell løsning av elforsyningen i distriktet, og i tilfelle på de vilkår
departementet fastsetter.

5. Tariffer og leveringsvilkår for salg av strøm skal være godkjent av  NVE.
(Unntak fra siste punkt i visse tilfelle).

Før utbetaling av stønad kan foretas, må dessuten nødvendig lån og tilskott fra
kommunene være sikret, og forutsatte kontante ytelser fra andre måtte i det ve-
sentlig være stilt til disposisjon.

Ved kgl.res. av 23. juli 1982 fikk NVE myndighet til å tildele stønad innenfor
visse rammer, uten at hver sak ble forelagt departementet til godkjenning.

I samsvar med dette vedtak fikk NVE/Hovedstyret fullmakt til å gi tilsagn om
statsstønad til forsyning av bosteder som tidligere ikke har hatt elforsyning og til
fornyelse av dieselanlegg m.v., nar stønaden oppad er begrenset til 150.000 kr.
Ved opprustningstiltak for den alminnelige elektrisitetsforsyning ble fullmakten
oppad begrenset til 1.500.000 kr.

Hovedstyret ga Elektrisitetsdirektren fullmakt til a gi tilsagn om stønad oppad
begrenset til 150.000 kr. NVE/Hovedstyret fikk videre fullmakt til a gi tilsagn om
statsstønad for de enkelte år inntil det beløp som fremgår av en finansieringsplan,
som var godkjent av Olje-og energidepartementet, i de tilfelle en plan var forutsatt
gjennomført over flere år. Departementet ble videre gitt fullmakt til å endre de
fastsatte beløpsgrenser, dersom den alminnelige prisutvikling skulle gjøre dette
nodvendig.

Det ble i stor utstrekning benyttet entreprenører til å bygge ut ledningsnettet,
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både overførings- og samkjøringsledninger og fordelingsnett. Og statens anbuds-
regler, angående anskaffelse av varer og utførelse av byggeprosjekter for statens
regning, kom derfor til anvendelse. Det viste seg at dette måtte innskjerpes overfor
de elverk som fikk statsstønad blant annet ved å sende rundskriv (se vedlegg) og
deretter be om å få anbudsdokumenter innsendt for kontroll av om dette foregikk
korrekt og at det ble oppnådd reell konkurranse. Ikke alle verkene var like plikt-
oppfyllende, men satte i gang arbeid uten at NVE ble orientert. Oftest gikk dette
greit, men ikke sjelden kom det klager fra noen som mente de hadde levert det ri-
meligste tilbud, men ikke fått oppdraget. Sakene kunne bli avklart ut fra en total-
vurdering av hva som var mest fordelaktig for elverket, men det hendte at Stats-
stønadkontoret måtte være streng, slik at den som urettmessig hadde fått jobben,
anskaffet materiell og satt i gang arbeid, måtte overlate prosjektet til et konkurre-
rende firma for gjennomføring. Ved slike anledninger kunne en erfare at det var
blitt klaget over NVEs avgjørelser til stortingsmenn, men de kunne jo ikke gå
imot eller overse de retningslinjer Stortinget sjøl hadde gitt sin tilslutning.

Det forekom også at Statsstønadkontoret fikk lagt en anbudsåpning til NVEs
møterom med representanter tilstede for dem som hadde gitt tilbud, for at alle
skulle være trygge for at en avgjørelse skulle gå riktig for seg. Kontrollen med at
elverkene fulgte spillets regler, var i første rekke noe som entreprenørene ønsket,
men det tok mye tid fra saksbehandlerne, som ofte var for fåtallige og om hvem en
avdelingsdirektør pleide å si at «eg hev for dårlig folkehjelp», når noen spurte
hvordan det gikk.

Som eksempel på hva dette førte til, kan nevnes at det i 1955 ikke ble utdelt
statsstønad. Bevilgningene for budsjettårene 1954-55 og 1955-56 ble utdelt i 1.
halvår 1956, etter at to nye saksbehandlere ble ansatt. På grunn av forsinkelsen
syntes noen elverk dette ble vel mye ata seg av på ett år. Det var sjølsagt ikke mu-
lig å øke elverkenes kapasitet på så kort varsel og for bare ett års tid. Men dette
jevnet seg raskt ut, og siden er de bevilgede midler blitt utdelt hvert år.



11. Regler og vilkår for
statsstonad. Kommentar

ALLEREDE DA DE FØRSTE stønadsmidler ble bevilget på budsjettet for 1937--38, ble
det utformet retningslinjer for tildeling av stønaden, se avsnittene 5 og 8. I tillegg
er det utarbeidet nærmere bestemmelser for både tildeling (tilsagn) og utbetaling
av midlene, de s&kalte «Alminnelige regler og vilk@r for statsstonad til elektrisi-
tetsforsyningen». De er blitt til gjennom de forste &rs praksis og erfaring og har si-
den i hovedtrekk vært uendret. Bare noen redaksjonelle endringer og mindre til-
foyelser har vært gjort ved et par anledninger. En skal etter hvert komme inn på og
omtale de punkter i regelverket som er blitt endret for å tilpasse reglene til nye be-
hov eller utvidet bruk av stønadsmidlene. Som bilag vedlegges de «Alminnelige
regler og vilkår ...», slik de ble etter de siste tilføyelser, vedtatt ved kgl.res. av
23. juni 1972 og 23. juli 1982.

Et viktig punkt i bestemmelsene er reglene om hvilken strømpris som skulle
legges til grunn ved beregning av prosjektenes rentabilitet. I de første årene og så
lenge det dreide seg nesten utelukkende om elektrifisering og tilknytning av nye
abonnenter, ble det benyttet en strømpris som var vanlig i tilsvarende områder.
Senere, da det ble nødvendig å bruke stønadsmidler til fornyelse, ombygging og
forsterkning av tidligere utbygd fordelingsnett, ble det stilt større krav til elverke-
nes egen medvirkning til finansiering av prosjektene gjennom strømprisen. Nær-
mere regler om dette kom med i de reviderte bestemmelser av 23. juni 1972. For
det første ble det da et krav til de elverkene som søkte om stønad til forsterkninger
m.v., at før de kunne få stønadsmidler, måtte de i de nærmest foregående år ha
holdt et strømprisnivå markert over landsgjennomsnittet. For det andre skulle en
ved rentabilitetsberegning eller vurdering av elverkets lånemulighet, legge til
grunn en strømpris som lå minst 15 pst. over landsgjennomsnittet. Det ble kalt ter-
skel pris.

Bakgrunnen for slike minstekrav til strømprisen var at det ikke var uvanlig at
elverk som kom i økonomiske vanskeligheter, når store deler av fordelingsnettet
måtte fornyes, tidligere regelmessig gjennom mange år hadde holdt altfor lave
strømpriser og dermed ikke hadde utnyttet sitt inntektsgrunnlag til å skaffe seg
nødvendig egenkapital. Krav om slike økte strømpriser i forbindelse med søknad
om og tildeling av stønad, hadde mange elverk ingen problemer med å tilpasse
seg, og NVE fikk etter hvert en tilsynelatende uoverkommelig søknadsmasse fra
elverk som tilfredsstilte strømpriskravet. Det måtte foretas en streng prioritering,
og da noen elverk hadde strømpriser til dels betydelig over denne terskelprisen,
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måtte de først og fremst tilgodesees med de stønadsmidler som sto til rådighet.
Terskelprisen kunne forøvrig ikke sies å være noen ekstra høy pris, da landsgjen-
nomsnittet som grunnlag for denne terskelen ligger lavt, fordi dette gjennomsnittet
omfatter mange elverk med forholdsvis lave strømpriser, for eksempel store by-
verk og vasskraftkommuner som gjennom konsesjonsvilkår har oppnådd kunstig
lave priser. Men en regel burde en ha som måtte gjelde for alle som søkte om stø-
nad, derfor denne terskelprisen. Men den falt ikke i god jord hos alle. Enkelte el-
verk har ytret at de burde hatt samme strømpris som de har på Karl Johan! (Oslos
strømpriser var relativt lave den gang.)

Leveringsvilkår, tariffutforming og strømpriser for elverk som har fått stønad
og selger strøm til alminnelig forsyning, skal være godkjent av NVE og ikke en-
dres uten slik godkjenning.

NYE var forøvrig inne på muligheten av å høyne terskelprisen for å kutte ut en
stor del av den da aktuelle søknadsmassen. Et forslag om en terskelpris på 25 pst.
over landsgjennomsnittet ble fremmet, men til dette sa Stortinget nei! Dette var
for så vidt greitt. for dette måtte bety at vår nasjonalforsamling fortsatt var villig
til å tilgodese elektrisitetsforsyningen med tilsvarende store tilskott.

Videre inneholder regelverket bestemmelser om at de støttede elverk skal være
forpliktet til aga inn i større sammenslutninger når departementet måtte finne det
ønskelig, for a faen mest mulig rasjonell løsning av elforsyningen i distriktet, og i
tilfelle på vilkår som departementet fastsetter.

NVE har hatt mange kontroverser med elverk på grunn av disse bestemmelsene,
noe det vil bli gitt eksempler på senere. Men alle elverk som har fått statsstønad,
har måttet godta også disse vilkårene og dermed forpliktet seg til afolge dem, noe
en del av dem senere synes helt aha glemt.

NVE på sin side har iallfall forsøkt å føre en viss kontroll med at elverkene fulg-
te opp de forpliktelser de hadde påtatt seg, blant annet at de holdt en forsvarlig
strømpris. En av de mest grunnleggende forutsetninger var jo at statsstøtten skulle
være en engangsforeteelse og at verkene senere «med god vilje» skulle makte sine
forpliktelser, som blant annet omfatter et forsvarlig vedlikehold. På dette område
har mye sviktet. Den gode viljen har ikke alltid vært til stede. Men det må her til-
føyes at skulle en slik effektiv kontroll fra NVE sin side vært etablert, ville det ha
krevd en langt større bemanning enn hva etaten har hatt til rådighet til formålet.

Sett fra Statsstønadkontorets og trolig fra noen elverkers side har det vel også
til tider vært svakheter å finne innenfor organiseringen av NVEs egen avdeling.
Oppgaver har for eksempel vært tillagt personale utenfor Statsstønadkontoret (sik-
kert i god mening), til saksbehandler som ikke har vært tilstrekkelig klar over de
ovenfor nevnte strømprisforpliktelser, eller som ikke følte seg bundet av dem mer
enn av andre hensyn. Dette har i noen tilfelle ført til at det ble gitt pålegg som ikke
var i overensstemmelse med de av departementet fastsatte spesielle stønadsvilkår.
Dette kunne det bli mye krangel med elverkene om og mye ekstra arbeid når det
skulle forsøkes rettet på.

Pålegg til elverkene om å holde en tilstrekkelig høy strømpris, svarende til det
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påregnelige behov for midler til et forsvarlig vedlikehold av anleggene. er heller
ikke alltid blitt etterkommet. De stedlige politisk valgte elverksstyrer har noen
ganger kunnet desavuere både NVE og sin egen elverksjef i fastsettelse av strøm-
prisen. At styrene ikke alltid har fulgt sine fagetaters forslag, er en kjent sak. Det
gjelder også elverk som i alle fall lenge har holdt seg utenfor rekken av dem som
har søkt og fått statsstønad. Men dette har for noen elverk i det lange løp fort til
teknisk og økonomisk krise og medført at de har havnet blant dem som har funnet
det nødvendig å be om statens hjelp. Strengt tatt, og i følge de opprinnelige forut-
setninger for tildeling av stønad, burde en del av de kriserammede elverk ikke fått
statsstønad da de selvforskyldt var kommet i vanskeligheter. Men det har ikke
vært til å komme forbi at staten måtte tre støttende til for at elforsyningen skulle
opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. Det er jo politikerne både lokalt og sen-
tralt som til enhver tid bestemmer. Det må imidlertid sies at de aller fleste elverk.
både større og mindre. lojalt har fulgt de regler og bestemmelser som de har vært
forpliktet av i forbindelse med tildeling av statsstønad. kanskje med et forbehold
når det gjelder organisasjonsspørsmål.

En velger aavslutte denne lille kommentaren med aunderstreke at stonadsvil-
kårene ikke ble gitt for å tilfredsstille et herskesykt byråkrati. De har vært der og
er der for at elverkene skulle få hjelp og veiledning. dersom de hadde behov og
var mottagelige for det. NVE har forøvrig alltid liktå spille på lag med elverkene
for å oppnå best mulige resultater, for aivareta abonnentenes interesser både på
kort og lang sikt.
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12. Kontroll med bruken av
statsstoaden m.m.

ETTERAT EN TILDELING av stønad var meddelt et elverk, gjensto for Statsstønad-
kontoret en viktig kontrollfunksjon. I første rekke ble dette gjort ved gjennomsyn
av dokumenter som etter hvert ble krevet innsendt, før noe stønad ble utbetalt, og i
løpet av den tiden et prosjekt ble gjennomført. Det måtte påsees at de nødvendige
dokumentasjoner angående vilkår og forutsetninger var godkjent av kommune eller
generalforsamling. Dersom det var stilt vilkår om strømprisnivå, måtte bindende
vedtak om dette være foretatt. Anmodning om utbetaling av stønad måtte under-
skrives av elverkets styreformann eller av den som styret hadde gitt fullmakt til
det. En utbetalingsanmodning skulle være vedlagt opplysninger om arbeidets frem-
drift, om de kostnader som var påløpt, dokumentert ved utdrag av anleggsregn-
skapet, og hvilke midler som ellers ble nyttet til kostnadsdekningen. Det ble krevet
eget anleggsregnskap for stønadsprosjektene. Det måtte da påsees at bare de kost-
nader som hørte til de godkjente planene kom med i regnskapsoversikten. Det var
et krav at regnskapet skulle være slik spesifisert at det kunne sammenlignes punkt
for punkt med det kostnadsoverslag som lå til grunn for finansieringsplanen.
Stønaden skulle ikke betales ut i større takt enn tilsvarende dens prosentvise del av
det godkjente kostnadsoverslag.

NVE sto for utbetalingen av stønaden gjennom sin hovedkasse etter anvisning
av leder for Statsstønadkontoret, eller av dennes overordnede. Det kunne bli fore-
tatt flere utbetalinger pr. anlegg pr. år. Og ettersom det i ett og samme år kunne
være omkring 150 anlegg under arbeid, var arbeidet med tilrettelegging av utbeta-
lingene alene mer enn nok for sjøl en rutinert saksbehandler.

Kontrollen av anleggene ute i marken ble i første rekke foretatt hos de mindre
og de private selskapene. Hos de større elverk, som for eksempel fylkesverk, be-
grenset denne delen av kontrollen seg til å ta stikkprøver, for ikke å bruke for mye
tid og penger til reiser. Dette var iallfall praksis i 50-årene, og da i forståelse med
avdelingsdirektoren.

Statsstønad-elverkene sine budsjett og regnskap for driften ble også gjort til
gjenstand for kontroll, i forsøk på å overvåke deres økonomi, der fastsettelse av
strømprisen har vært viktig.

Kontrollen hos elverkene med hvordan de førte sine anleggsregnskap ble også
foretatt, men det ble senere oftest sløyfet, idet en fant det mer hensiktsmessig i
større grad å ta elverkets revisor sin påtegning til etterretning. Det ble da en gjen-
nomført praksis å kreve at elverket måtte sørge for revisor-attestert anleggsregn-
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skap før stønaden i sin helhet ble utbetalt til det enkelte prosjekt.
NVE hadde forøvrig, i samsvar med de «Alminnelige regler og vilkår ...» an-

ledning til å etablere den kontroll som til enhver tid syntes nødvendig, og å kreve
de opplysninger og oppgaver som trengtes. Det ble etter hvert funnet mest hen-
siktsmessig å foreta en befaring av alle anlegg som ble bygget helt eller delvis ved
hjelp av statsstonad.

Som det vil fremgå av dette var altså ikke Statsstønadkontoret ferdig med en
sak i og med at et elverk hadde fått underretning om at tilsagn om stønad var gitt
ved kongelig resolusjon eller ved en beslutning i departementet. Det enkelte pro-
sjekt måtte følges opp så lenge anleggsarbeidet pågikk, for noen anleggs vedkom-
mende over flere år. Anleggstiden kunne bli ekstra lang i de tilfelle elverkene byg-
get sine anlegg i egen regi og benyttet montører som til vanlig var beskjeftiget
med drift og vedlikehold og som kunne benyttes til nyanlegg bare i de tider de
ikke hadde presserende gjøremål i det eksisterende fordelingsnett. Ikke sjelden
oppsto det vesentlige overskridelser på anleggene, og det ble søkt om tilleggssto-
nad. Dersom slike merkostnader kunne tilskrives unødvendig lang byggetid, eller
andre grunner som skyldtes uheldige disposisjoner for stønadsanleggene, måtte el-
verket helt eller delvis sjøl dekke slike kostnader. Søknadene måtte i alle tilfelle til
ny vurdering i Statsstønadkontoret, utredes og fremmes for Hovedstyret og depar-
tementet til avgjørelse. Da kunne en søknad enten bli innvilget, helt eller delvis,
eller bli gitt avslag. De fleste litt større prosjekt ble således gjenstand for vurde-
ring på denne måten både to og tre ganger før den endelige finansieringsplan ble
fastlagt og prosjektet gjennomført.

Rentabiliteten for et tiltak tilsa som oftest at elverket måtte ta opp lån til delvis
dekning av anleggskostnadene. Lånets størrelse ble altså fastlagt ved den utredning
som Statsstønadkontoret foretok. Slike lån ble som regel gitt av Norges Kommunal-
bank. Søknader om slike lån ble av Kommunalbanken alltid forelagt NVE til utta-
lelse. Vedkommende, som behandlet slike henvendelser fra banken, hadde i disse
tilfelle en lett jobb, idet det kunne henvises til Statsstønadkontorets utredning an-
gående rentabiliteten og dermed sikkerheten for det aktuelle lånet. Lån til elverk
som fikk statsstønad ble alltid gitt høy prioritet i Norges Kommunalbank.
Statsstønadkontoret fulgte med i fremdriften av såvel prosjektene som elverkenes
generelle disposisjoner, slik at Kommunalbanken ikke trengte aforeta noen egen
kontroll med pantet eller sikkerheten for lånet. Banken foretok sine utbetalinger i
samråd med NVE og i den takt som stønaden og de øvrige midler ble tatt i bruk.
Det oppsto således et nært samarbeid mellom Kommunalbanken og NYE. En tid,
særlig i forbindelse med bygging av kraftverk, foretok Statsstønadkontorets inge-
niorer kontrollen med utbyggingen på vegne av banken, sjøl om det ikke ble gitt
statsstønad til prosjektet.

Elverksektoren ble årlig tildelt en lånekvote i Norges Kommunalbank, og disse
relativt rimelige lånemidlene ble etter forslag fra NVE forbeholdt de økonomisk
svakest stilte elverk. Med blant annet den restaureringsvirksomheten som
Statsstønadkontoret fikk anledning til å drive, unngikk en del elverker amisligholde
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sine lån. Det sikringsfond som Kommunalbanken hadde bygget opp ble spart og kunne i
større grad komme andre sektorer til gode.

Til de elverk som kom i økonomiske vanskeligheter, idet de ikke greide a vedlikeholde
og forsterke sine anlegg, samtidig som de også kunne ha lan a nedbetale, ble det (etter søk-
nad) i nødvendig utstrekning gitt statsstønad. Dette kunne noen ganger komme brått på, for
eksempel når kostbare sjøkabelanlegg havarerte, og det skjedde ofte. I ett tilfelle oppsto det
dambrudd i et nytt kraftverksmagasin, noe som måtte fortone seg som en okonomisk kata-
strofe for det forholdsvis lille elverket dette gjaldt. I samråd med de involverte banker sør-
get Statsstønadkontoret for en refinansiering hvori det inngikk en ikke ubetydelig statsst-
nad, og dermed kunne en unngå at elverket ble et konkursbo. Forøvrig ble dette elverket
slått sammen med et større elverk, og i den forbindelse tildelt stønadsmidler til nettforsterk-
ninger.

Ved kontoret ble det fortløpende holdt nøye regnskap med hvor mye stønad som var
disponert i alt og hvor mye som sto til disposisjon for nye prosjekter av de bevilgede mid-
ler. Hvert prosjekt fikk sitt regnskap for hvor mye som var stilt til disposisjon ved tilsagn
og hvor mye som til enhver tid var utbetalt. Det var ikke nok at en hadde regnskap ved
NVEs hovedkasse i Administrasjonsdirektoratet. Det ga ikke tilstrekkelig ajourforte detal-
jer som var nødvendig for det daglige arbeid ved kontoret. Dessuten viste det seg nodven-
dig å føre egne regnskap med bruken av stønadsmidlene ved kontoret for at det skulle bli
korrekt.

Den oppfølging av anleggsarbeidet som tok lengst tid var likevel kontrollen ute på an-
leggene, som var spredt over hele landet. I den tiden utbyggingen av fordelingsnettet gikk
som raskest, kunne det ta flere dager hos hvert elverk å inspisere alle anleggene, for a forsi-
kre seg om at alle boplassene, som var forutsatt tilført elektrisitet, ble tilknyttet nettet. De
4-5 saksbehandlere, som oftest var med på kontrollen, kunne hver ha 30-40 reisedager el-
ler mer pr. år. Det ble skrevet rapporter som ble vedlagt dokumentene. Hvert prosjekt had-
de sin saksmappe i arkivet, og den stedlige revisjon kunne når som helst forlange doku-
mentene utlevert til gjennomsyn. Ved anlegg som gikk over flere år, ble det forsøkt å få tid
til en årlig inspeksjon. Ved små anlegg ble det som regel bare kontroll når tiltaket var gjen-
omført. Det skjedde før alle midlene ble utbetalt.

Etter mange års erfaring med kontroll av byggeprosjekter kan det sies at det var ytterst
sjelden at en kunne finne noe som ikke stemte med forutsetningene, bortsett fra små en-
dringer som viste seg nødvendig eller fornuftig og som det ble enighet om. Det var ofte
mest hensiktsmessig å ta en befaring før et arbeid ble satt i gang, i de tilfelle en anleggsle-
delse ønsket å drøfte planløsninger, særlig hvis det ble ndvendig aendre trase for tidligere
god-kjente planer og lignende. Men mange slike spørsmål kunne også ordnes via telefon-
samtaler eller pr. brev.

Det hendte imidlertid en sjelden gang at kontrollen avslørte forhold som ikke stemte med
de på forhånd gitte opplysninger, men som da ble rettet på. I ett særtilfelle ble en uoverens-
stemmelse av vesentlig betydning slått voldsomt opp i media. Det var den såkalte Setskog-
saken.



13. Setskog-saken

SAKEN DREIDE SEGOM en utbygging av fordelingsnettet i Setskog i Akershus fylke.
Et byggeprosjekt hadde den 26. juli 1957 fått tilsagn om inntil 200.000 kr i stats-
stønad, og 190.000 kr av stønadsmidlene var utbetalt da det ble klarlagt at vesent-
lige deler av dette stønadsprosjektet ikke var blitt gjennomført. Undersøkelsene
viste at 20.000 kr av stønaden var deponert hos et firma som var elverkets leve-
randor av elektrisk materiell.

Både i lokalpressen og i riksdekkende aviser ble saken slått stort opp om hva
som måtte være galt, herunder utbetaling av statsstønad utenom gjeldende bestem-
melser om kontroll, midler brukt til elverkets drift og til dekning av gammel gjeld
m.m. Også i Stortinget ble saken tatt opp og omtalt på en for de impliserte parter
lite smigrende måte.

Det ble gransking og rettssak som førte til at elverkets bestyrer ble avsatt.
Saken fikk ingen slike personlige konsekvenser for noen ved Statsstønadkontoret
eller ved avdelingen. Det ble satt ned et utvalg som skulle gå saksbehandlingen og
særlig kontorets kontrollpraksis nærmere etter i sømmene. Medlemmer i utvalget
ble hentet fra Finansdepartementet og Industridepartementet og fra NVE. De her-
rer tok for seg saksmappene for de enkelte elverk, der også utbetalingsdokumenter
og reiserapporter blir arkivert. Utvalget gjennomgikk sakene i kronologisk rekke-
følge og gransket alle foreliggende tilrådinger innen hvert år og gikk bakover i ti-
den så langt de mente det var av interesse. Utvalget stilte mange spørsmål som
måtte avklares, og Statsstønadkontoret avga skriftlige svar og forklaringer til alt
etter hvert som spørsmålene meldte seg. Den saksbehandler ved kontoret som sto
fjernest fra befatningen med Setskog-saken fikk denne jobben.

Det endelige resultatet ble at utvalget ikke fant noe å klandre NVE, og heller
ikke noe graverende forhold når det gjaldt elverkene. Det nærmeste utvalget kom
noe kritikkverdig var at det ved et par elverk i Trøndelag hadde foregått noe ure-
gelmessig, som besto i at elverkene hadde satt i gang arbeid på prosjekter som det
var sokt om statsstonad til, for angjeldende sknader var blitt behandlet og stonad
tildelt. Det ble imidlertid uavklart i hvilken utstrekning dette hadde vært kjent for
saksbehandlerne eller andre i avdelingen før stønad ble tildelt, men prosjektene
var blitt finansiert og gjennomført i samsvar med de av myndighetene godkjente
planer. Det kunne forøvrig ikke sees at staten hadde tapt noen midler angjeldende
disse to sakene. Det var etter dette granskingsresultatet at avdelingsdirektøren
spanderte pa seg et glis og uttalte at vi sto bedre enn han hadde trudd!
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Resultatet av denne granskingen ble forøvrig forelagt statsadvokaten i Oslo til
vurdering om det burde reises tiltale i de angjeldende to sakene. Departementet
besluttet for sitt vedkommende å henlegge sakene, og slik ble det.

I sitt brev av 26. oktober 1960 til Hovedstyret i NVE skrev departementet blant
annet følgende, som i det vesentlige gjelder Setskog Elverk:

«Av departementets forskjellige avgjørelser og anførsler vil fremgå at på grunnlag av de

bevisligheter som foreligger står Setskog Elektrisitetsverk i en særstilling med hensyn

til uregelmessigheter vedrørende stønaden.

For det første kan ikke departementet se antydet at noen tjenestemann i Hovedstyret

har fått underhåndsmeddelelse om det som er satt igang eller bygget før stønad er gitt,

eller som er unnlatt bygget til tross for at stønaden er hevet. heller ikke at en del anlegg

er bygget med mindreverdig materiale. Staten ved en eller annen av dens tjenestemenn

kan da ikke sies på noen mate aha akseptert det som er skjedd. I det store antall andre

saker kan en slik påstand med større eller mindre rett fremsettes.

Dernest har Setskog som foran nevnt ikke bare søkt og fått stønad på uriktige

opplysninger til fullførte anlegg. men også på uriktige opplysninger fått utbetalt stønad

til anlegg som ikke er bygget eller bygget med mindreverdige materialer. Kommunen

som forutsetningsvis skulle yte et vesentlig bidrag har intet ytet.

Såvidt departementet har kunnet se er i alle andre saker anleggene bygget i samsvar

med planene. kommuner har ytet sin andel. lån er opptatt m.v. slik som forutsatt i

finansieringsplanen. Som departementet har anført er uregelmessighetene -i motsetning

til Setskog av formell art.»

Både Setskog-saken og de undersøkelser som den medførte, har gitt NVE, Stats-
stønadkontoret og andre den lærdom at offentlig forvaltning ikke må ta for lett på
kontrollfunksjonen, iallfall ikke når det gjelder bruk av penger, og heller ikke i
den sammenheng overse at alle formelle ting må være i orden. I denne forbindelse
kan understrekes at Statsstønadkontoret ( etter Setskog-episoden) har vært meget
restriktiv med både tildeling av stønad og nøye med å påse at alle regler og forut-
setninger blir fulgt. Kontoret har i noen tilfelle savnet full forståelse for nodven-
digheten av dette. Kontoret har hatt jevnlig kontroll av Riksrevisjonen, som aldri
har funnet grunn til a gi noen antegnelser, hverken for regnskapsrutinene eller for
kontrollopplegget.

Det har imidlertid ikke alltid vært like lett å få gjennomført en fullstendig kon-
troll av alle anlegg. Noen ganger ble tiden for knapp, men det ble oftest arbeidet
lange dager, takket være at sommeren har lange lyse kvelder. Vanskeligere ble det
når reisebudsjettet ikke strakk til. og det hendte stadig oftere. Etter hvert som av-
delingen fikk flere kontorer og flere som brukte penger av samme budsjettpost.
ble det mange ganger lite penger å reise for når tiden var inne for å kontrollere
statsstønadprosjektene. Dette ble et tilbakevendende dilemma for Statsstønadkon-
toret og for de elverker som måtte vente med afa sine penger utbetalt. Med den-
stikkprove-kontroll som i en del tilfelle ble benyttet. takket være den tillit en kunne
ha til elverkene, har det gått bra. En har ikke hatt større grunn til a frykte at en ville
få noen ny sak ala Setskog.
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14. En oversikt undervei s 1958

BEVILGNINGEN TILFREMME av elforsyningen var i budsjettåret 1944-45 bare 2 mill.
kr. Men allerede første året etter krigens slutt bevilget Stortinget 13 mill. kr, og de
årlige bevilgninger økte i de nærmeste årene og var i 1950-51 pa hele 49 mill. kr.
Bevilgningen dette året ble brukt til prosjekter som inngikk i en såkalt «femårs-
plan». Myndighetene, både lokalt og sentralt, så det nå som en hovedsak for landet
å få bygget ut vasskraft og skaffe folk elektrisitet. Det var således stor politisk
enighet om dette. Planer ble utarbeidet og søknader om stønad strømmet inn.
Statsstønadkontoret satte opp fylkesvise oversikter og orienterte departementet
gjennom halvårlige rapporter. Stortinget fikk sine opplysninger om arbeidets gang
i forbindelse med kontorets årlige budsjettforslag. Midlene ble forsøkt fordelt best
mulig på fylkene etter søknadsmasse og behov, slik at ingen distrikter skulle ha
grunn til å mene seg forbigått. Og det ble lagt vinn på at midlene skulle komme
tiltakene til gode så raskt som mulig etter at bevilgningene forelå. Det ble derfor
forsokt a gjore fordelingsforslagene ferdig til oversendelse til departementet etter
hvert og så snart som midler for et nytt budsjettår kunne disponeres. Alle forslagene
for et budsjettår ble så vidt mulig fremmet samtidig i en såkalt fellestilråding.

På midten av 50-tallet fant NVE det riktig aoppsummere og gi en oversikt
over hva som var utrettet ved hjelp av statsstønaden, og det ble utarbeidet en mel-
ding om dette med følgende tittel:

Om arbeidet med statsstonaden til fremje av elektrisitetsforsyninga i dei myrke
og darleg forsynte strok i landet
Melding pr. 31. desember 1957
med tilleggsmelding pr. 12. desember 1958
frå Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Elektrisitetsavdelinga
Oslo 1959

Arbeidet med denne meldingen tok sin tid, for saksbehandlerne måtte først og
fremst skjøtte sine daglige gjøremål. Bemanningen ved kontoret var ikke alltid
fulltallig, og fordelingen av stønadsmidlene måtte prioriteres. Meldinga ble ikke
ferdig ajourført før 1958, men kunne trykkes og offentliggjøres i 1959. Den gir en
oversikt over hvor mye statsstønad som til og med 1957 var tildelt hvert fylke og
hvert distrikt som fylkene ble inndelt i, og hvor mange mennesker som dermed
hadde fått elforsyning. I en del tilfelle er også angitt hvor mye lån og egenkapital
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hvert distrikt ( også kalt distriktiskapital) hadde skaffet, slik at en dermed får full-
stendig finansieringsplan og totalt nedlagt kapital for statsstønadsprosjektene i
hvert fylke. Dertil er det for hvert fylke angitt hvor mye elektrisk kraft som da var
utbygd, angitt i kW installasjon i kraftverkene og årsproduksjon i mill. kWh.
I den nedenfor refererte tilleggsmelding pr. 12. desember 1958 er det opplyst hvor
mye stønad som da i alt var bevilget til og med budsjettåret 1958-59, hvor mye
stønad som det var gitt tilsagn om og hvor mange mennesker som dermed hadde
fått eller var sikret elforsyning. Videre er det satt opp en oversikt over hvor mange
mennesker som fortsatt ville være uten elforsyning, når de vedtatte stonadspro-
sjektene var gjennomført.

«Tilleggsmelding pr. 12. desember 1958.

I løpet av 1958 er det til og med kgl.res. av

12. desember 1958 disponert en stønad på

Til og med 12. desember 1958 er det soleis nytta ein

statsstønad på ialt

Til rådvelde for nye tilskot m.m. pr. 12. desember 1958

Når dei tiltaka som hadde fått statsstønad pr.

31. desember 1957 er ferdige vil elektrisitets-

forsyning ha nådd fram til

som før var utan elektrisitet. I 1958 fram til 12. desem-

ber er det gjeve stønad til uelektrifiserte strok med

Når alle desse tiltaka er ferdige. er det med stats-

stønad skaffa elektrisitetsforsyning fram til

uelektrifiserte strak med

Gjennom desse tiltaka er det dertil skaffa betre

forsyning for strok med

Alt i alt er det soleis

som har nytt godt av statsstonaden.

Kr 26 226  852.41

335 250 835,73

549 194.03

ca. 639 000 menneske

vel 12 000 menneske

vel 651 000 menneske

vel 370 000 menneske

vel I 021 000 menneske
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Når dei tiltaka som har fått lovnad om stønad pr. 12. desember 1958 er fullført, vil

det stå att ca. 45 500 menneske utan kraftforsyning. Desse fordelar seg på dei res-

pektive fylke slik som tabellen nedenfor viser:

Om arbeidet med statsstønaden til fremje av elektrisitetsforsyninga
i dei myrke og dårleg forsynte strok i landet.

Uten forsyning etter at dei tiltaka som har fått stønad pr. 12.12.58 er fullført

Folketal pr. Folkemengd l av l  av Folketal pr.
31.12.55 folkem. i uforsynte i 31.12.56

fylket landet

Østfold 194.730 0 0.0 0.0 196.610

Akershus 206.290 1.140 0.5 2.5 211.940

Oslo 451.245 0 0.0 0.0 455.115

Hedmark 176.435 1.295 0.7 2.9 177.080

Oppland 164.640 200 0.1 0.4 164.945

Buskerud 162.760 510 0.3 I. I 164.135

Vestfold 165.235 60 0.04 0.1 166.755

Telemark 143.590 410 0.3 0.9 145.490

Aust-Agder 76.350 155 0.2 0.3 76.560

Yest-Agder 103.440 585 0.6 1.3 104.680

Rogaland 225.755 1.355 0.6 3.0 228.365

Hordaland 326.775 795 0.2 1.8 329.830
m/Bergen

Sogn og 98.480 1.785 1.8 3.9 98.775
Fjordane

Møre og 204.650 780 0.4 1.7 206.960
Romsdal

S-Trondelag 204.715 4.085 2.0 9.0 205.955

N-Trondelag 114.715 4.335 3.8 9.5 I 15.570

Nordland 233.380 10.420 4.5 23.0 234.770

Troms 123.270 8.620 7.0 19.0 124.290

Finnmark 69.140 8.900* 12.9 19.6 69.960

I Hele landet 3.445.595 45.430 1.3 100.0 3.477.785

Av desse er ca. 1300 flyttsamar som ikkje kan faelektrisitetsforsyning. Ser ein bort ifr flyttsamane star det i
Finnmark att ca. 7600 som er uten forsyning. Det svarar ti 11 av folkemengda i fylket og 17.2  av dei som er
uten forsyning i heile landet.
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Då meldinga pr. 31. desember 1957 vart utarbeidd, låg det ikkje føre nyare oppgåver over

folkemengda i landet enn av 31. desember 1955. For å få denne tilleggsmeldinga i best

mogleg samsvar med meldinga pr. 31. desember 1957, har vi ogso her nytta same folke-

mengda, og dei uforsynte og den prosentvise fordeling av desse er i tabellen rekna ut etter

dette folketalet. I siste rubrikk er likevel til samanlikning ført opp folkemengda pr. 31. de-

sember 1956, i samsvar med ny oppgåve frå Statistisk Sentralbyrå. Ein skulle kunne gå ut

frå at storparten av folketilvoksteren i 1956 på ca. 32 200 menneske fell på dei forsynte

områda, men det er likevel grunn til å rekna med at folkemengda i uforsynte strok også har

auka noko, slik at summen av uforsynte er ein mon større enn tabellen syner.

Det går fram av det som er nemnt at vel 44.000 fastbuande menneske i landet enno ikke

har fått løyst elektrisitetsforsyningsspursmålet sitt. Det er sendt inn søknader om stønad til

planar vedkomande 28.800 av desse. Dertil har vi overslag for planar vedkomande 8200.

På dette grunnlaget reknar vi etter prisane no, at kostnaden med a skaffa <lesse 37.000 men-

neske elektrisitetsforsyning med vasskraft, skulle bli om lag soleis:

For 13. 760 menneske i middel 2.000 kr. pr. hovud
<K 8.820 « << 2.800 « « «

< 9.070 « << 3.700 « <K «

« 3.700 « « 5.350 « K K

« 1.650 « 6 til 9.000 « « «

Dette svarar til ein samla byggjekostnad pa ca. 120 mill. kr.

Resten av dei fastbuande, vel 700, vil vel stort sett høyre til dei dyraste gruppene.»

Som det vil fremgå av denne redegjørelsen, ble det rekna med at det da var ca.
45.500 mennesker som ville være uten elforsyning etter at de finansierte prosjekt-
ene var gjennomført. Det forelå på denne tid søknader om stønad og kostnads-
overslag for elforsyning til 3 7 .000 mennesker som det ville koste anslagsvis 120
mill. kr (eller ca. 875 mill. kr, pengeverdi 1990) 2 skaffe elektrisitet fra vasskraft-
verk. Det blir i gjennomsnitt ca. 23.650 kr pr. person med tilnærmet pengeverdi
1990.
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15. Rasjonering, travelhet og
mye besøk

I DE FØRSTE ARENE etter krigen var det en alminnelig knapphet på alt som trengtes
til gjenoppbygging og fornyelse av det som var ødelagt og/eller nedslitt gjennom
okkupasjonsårene. Det ble derfor rasjonering av bygningsmaterialer til såvel kraft-
verker som til ledninger og transformatorstasjoner. Innen elforsyningen ble arbeidet
med rasjoneringen lagt til NVE, og Statsstønadkontoret fikk ta seg av fordelingen
av de kvoter som ble tildelt denne sektoren. Og dermed økte travelheten for kon-
toret.

Mens arbeidet med utbygging av elforsyningen var mest hektisk, fikk NVE og
særlig leder og saksbehandlerne forøvrig ved Statsstønadkontoret, hyppige besøk
av elverksfolk inkl. styremedlemmer, som ville legge fram sine planer og få NVEs
kommentarer. Både kommunepolitikere og stortingsmenn kom for å høre om mu-
lighetene for at deres distrikt fikk sin del ved tildelingen av stønadsmidlene.
Mange kom uanmeldt. Det gjorde også en prest som hadde vært i tjeneste et sted
nord i landet der det i utkanten av prestegjeldet ikke var elforsyning. Han kom
som han sa «for abe for sine tidligere sogneborn».

Besøkene var en tid så belastende at NVE fant det riktig å sende rundskriv til
de elverk som hadde sendt inn sine søknader og andre potensielle søkere. Av dette
rundskrivet, som er datert 18. nov. 194 7 siteres følgende:

«Til slut gjor en oppmerksom på at Hovedstyret eller dets funksjonerer ikke har anled-

ning til å si noe på forhånd 0111 de enkelte sokeres utsikter til å få stonad. Forespors/er
herom kan derfor ikke påregnes å bli hesrnrt og det må hestemtfiw·ådes å sende
deputasjoner til Hovedstyret for d soke @ f@ lofter om statsstonad. Det har vist seg at

dette har fort til misforst@elser og at det har sinket administrasjonens arbeid med
fordelingen av statsstonaden.
De funksjonwrer som har med fordelingen av statsstottemidlene er for tiden
overbelastet med arbeid og m@ ikke heftes med unodvendige foresporsler og

konferanser

Fredrik Vogt.

0. Fj. T Sorteberg»
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Men langt fra alle tok denne oppfordringen alvorlig, eller de mente det var helt
nødvendig å komme til NVE for å tale sin sak. En av dem var Marie Mørk,
Skotsvær på Helgelandskysten. Dette var i sluttfasen av elektrifiseringen i dette
området, og hun hadde brukt telefonen mange ganger for å vinne gehør i NVE.
Damen bodde på en øy ytterst på Helgelands-kysten, og det var svært kostbart å få
fram strøm dit via flere sjøkabler mellom øyer nærmere fastlandet. Derfor ble ikke
dette prosjektet prioritert høyt i første omgang, så det tok sin tid å få en slik sak
fremmet og avgjort. Til slutt kom Marie sjøl til Oslo og NVE, først en gang alene
og siden en gang sammen med mannen. Men det var ingen tvil om hvem som ville
føre ordet og som bestemte, han bare sa seg enig på hennes oppfordring, når noe
viktig var sagt. Og hun talte sin sak godt og vant sympati. Men de fikk vite at
Statsstønadkontoret ikke alene kunne avgjøre en slik sak, at Regjeringen hadde
hånd om budsjettene, at Stortinget bevilget pengene og at NVE hadde andre som
passet på at pengene ble brukt forsvarlig. Og ettersom de hadde gjort seg så stor
umake, kostet på seg dyre reiser, burde de få anledning til å møte representanter
for de sentrale myndigheter ved å oppsøke regjeringskontorene og helst møte stats-
ministeren. Det gjorde de, og hadde nok møtt forståelse hos dem de møtte. Det er
lett nok å sitte ved sitt skrivebord og trekke grenser på et papir for hva som er en
akseptabel kostnad og hva som er for dyrt, eller med andre ord hvem som skal få
lys og hvem som rent konkret skal støtes ut eller forbli i mørket. Virkeligheten blir
noe annerledes for den som skal forsvare opptrukne grenser som rammer uforståe-
lig og urettferdig for de menneskene det gjelder.

Det som gjorde denne saken noe uvanlig, var at sjøl om det på Maries øy var
bare ett gårdsbruk og ingen andre oppsittere, bodde mange mennesker der ( 15-16 i
alt) uten at en i første omgang fikk noen forklaring på hvordan dette hang sam-
men. Kanskje var dette bare bløff, og det måtte undersøkes nærmere. Det til for-
målet oppnevnte utvalg, som skulle vurdere slike saker, tok derfor en tur til
Skotsvær for ase på forholdene.

Det så ut til å være en bra og velstelt gård, og da vi spurte nærmere ut om hvor
alle disse menneskene bodde og hva de gjorde, ble det etter hvert klart at de fleste
var slike som ikke kunne greie seg sjøl. De måtte ha noen aholde seg til, og da var
Marie Mørk god å ha. Det var mest eldre mennesker, men de var i større eller min-
dre grad sysselsatt på gården der de kunne hjelpe til med det som skulle gjøres.
Utvalgsmedlemmene spurte Marie ut om hver enkelt av de personene som bodde
der, men da vi kom til den 16. ble hun noe forlegen og svarte at «han sov for det
meste». Hun hadde fått en forståelse av at det gjaldt å få en anleggskostnad så lav
som mulig pr. hode, og så var den ene personen død etter at hun hadde oppgitt
innbyggertallet på Skotsvær og var lei for det.

Denne saken ble forøvrig benyttet som et morsomt innslag i en av Erik Byes
underholdningsprogrammer på TV, der Marie Mørk var tilstede og fortalte både
om sine besøk i NVE og i regjeringsbygget, samt hvor leit det var at hun, ved be-
søket fra Oslo, måtte innrømme at det dessverre var blitt et hode mindre å regne
med i gjennomsnittskostnaden for elforsyningen til Skotsver!
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22 kV ledning i skogsterreng.

Men Skotsvær og Marie fikk sin elforsyning over ledningsforbindelse som kom i
drift i I 966. Ledningen er fortsatt inntakt 24 år senere. i de siste syv årene til for-
syning av fritidsboliger. Sjøkablene nærmer seg dermed sin normale levetid og vil
neppe bli fornyet når de må tas ut av drift.



I6. Finansiering av statsstonaden.
Midlertidig lov m.m.

FØRSTE ÅRS BEVILGNING for 1938-39 er allerede omtalt. I de etterfølgende år fram
til 1951 ble det av statens ordinære inntekter bevilget årlige beløp til fremme av
elforsyningen, for hele perioden tilsammen 162 mill. kr som i gjennomsnitt pr. år
er ca. 12,5 mill. kr i løpende pengeverdi. (I 1990 års pengeverdi utgjør dette i
gjennomsnitt ca. 152 mill. kr pr. år.)

For å skaffe bedre tilgang på midler til dette formål, ble det vedtatt en «mel-
lombels lov nr. 14 av 29. juni 1951 om avgift på bruk av elektrisk energi». Med
hjemmel i denne loven kunne Stortinget vedta at alle vasskraftverk over 100kW
installasjon (senere endret til 200 kW) skulle betale en avgift for hver kWh som
ble produsert i regnskapsåret. I loven heter det videre at «Alt som kjem inn ved
denne avgifta, skal nyttast som tilskot til elektrisitetsforsyninga i straumlause
strok av landet, eller der det er dårleg elektrisitetsforsyning». Stortinget vedtok at
avgifta skulle være 0, l øre for hver kWh som ble produsert i regnskapsaret (1. juli
1951-30. juni 1952). Det ble gitt nærmere regler om beregning og innkreving av
avgifta, fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1951, og NVE orienterte elverkene
om dette i rundskriv datert Oslo, desember 1951. Stortinget bestemte for hvert år
hvor stor denne avgifta skulle være. Avgiftssatsen sto uendret fram til 1. juli 1956.
Da økte den til 0,2 ore pr. produsert kWh, i samsvar med Stortingets vedtak av 21.
juni 1956, jfr. Ot.prp. nr.43-1955. De nye 0, 1 øre pr. kWh skulle brukes til finan-
siering av stamledninger. Den nye avgiftssatsen sto uendret fram til utgangen av
1970, og dette året ble det budsjettert med at avgifta ville innbringe 114 mill. kr.
Det vises her til tabell i avsnitt 27 som gir en oversikt over hvor store summer
denne avgifta har innbrakt årlig i midler til fremme av elforsyningen, tilsammen
ca. l.183 mill. kr, i gjennomsnitt ca. 60,7 mill. kr pr. år. (11990 års pengeverdi til-
svarer dette ca. 208 mill. kr pr. år.) Av nevnte sum på 1.183 mill. kr ble ca. 546
mill. kr, tilsvarende 0,1 øre pr. kWh, bevilget til elforsyningen i områder uten eller
med dårlig forsyning, ca. 112 mill. kr til stamledningsprosjekt som Statsstønad-
kontoret fremmet og resten gikk til Statskraftverkenes anlegg.

NVE hadde arbeidet med ainnhente produksjonsoppgavene og akreve inn
pengene hos distribusjonsverkene som måtte betale avgift for uttatt energi med til-
legg for nettapene fram til avregningsstedene, samt for eventuelt egen produksjon.
NVE, Statsstønadkontoret fremmet hvert år sitt budsjett for hvordan midlene skulle
brukes, den ene 0,I øre pr. kWh til de uforsynte og dårlig forsynte områdene og
den andre 0, I øre pr. kWh til de stamledninger som ikke Statskraftverkene bygget.
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Grunnen til at den midlertidige lov om avgift på produksjon av elektrisk energi ble
opphevet, var nok at avgifta var øremerket til et formål som Finansdepartementet
ikke ønsket å prioritere i lengden, og at en slik elektrisitetsavgift både kunne økes
og benyttes til andre formål. Departementet fikk derfor nedsatt et utvalg til å vur-
dere og komme med forslag om en endring av elavgiftssaken. Det ble også fra
sentrale sterkt meningsdannende personer og fra elforsyningens egne organer
fremhevet at denne særavgift på elforbruket burde avvikles. fordi den medførte en
ugunstig vridningseffekt for kostnadene på elektrisk energi i forhold til andre pro-
duksjonsmidler i samfunnet. Innen kraftavtakerne var nok den kraftintensive indu-
stri minst glad for elavgifta. På et årsmøte i Norske Elverkers Forening, der denne
saken ble drøftet, var det bare en representant for elverkene som ikke lot seg over-
bevise om riktighet av styrets forslag til uttalelse om at elavgifta ble fjernet, og
han protesterte mot dette. Det var elverksjef Nordsveen i Nord-Østerdal kraftlag,
som mente at denne øremerkede avgifta fortsatt hadde sin berettigelse. Dette var i
en tid da det var vanlig at Statsstønadkontorets ledelse og saksbehandlere forøvrig
skulle delta på slike møter, både for å observere og ikke minst få høve til å treffe
en del av sine «kunder» som dermed kunne slippe a oppsoke kontorets personale
for samtaler.

Finansdepartementet hadde således et lett spill og fikk det som det ville ved at
den midlertidige lov om øremerket elavgift ble opphevet pr. 31. desember 1970.
Men avgift på elektrisk energi ble ikke fjernet. Med henvisning til lov av 19. mai
1933 nr.  I.  ble det pålagt elforsyningen elavgift i form av en omsetningsavgift
gjeldende fra I.januar 1971.jfr. Ot.prp. nr. 27 (1967-70), Stortingets vedtak av
14. desember 1970 og Finansdepartementets forskrifter av 15. desember 1970.

Den nye avgifta ble satt til 0.,4 ore pr. kWh det første året og har senere økt jevnt
med årene. I 1990 er den satt til 3,85 ore pr. kWh, og den regnes med i avgiftsgrunn-
laget for 20 pst. merverdiavgift, slik at den nye elavgifta i 1990 koster abonnentene
4,62 ore pr. kWh. Denne særavgifta på den så unike innsatsfaktor som landets vass-
kraftproduserte elkraft er, ikke minst i miljøsammenheng, belaster altså brukerne
nå nominelt mer enn 23 ganger den tidligere uønskede øremerkede avgift pa 0,2
øre  kWh.

Når det gjelder de årlige tilskott til elforsyningen, er en tilbake til den ordningen
en hadde for 1951, med bevilgninger av statens samlede løpende inntekter, noe som
reelt sett har fratatt Stortinget en vesentlig innflytelse over denne budsjettposten.

Årlig forbruk av elektrisk kraft her i landet har allerede fra midten av 1980-årene
ligget over 100.000 GWh (millioner  kWh).  I 1990 vil elavgifta gi staten en årsinn-
tekt på vel 3,4 milliarder kr, ifølge opplysning fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

I de 20 årene som er gått siden endringen av elavgifta ble foretatt. har Stor-
tinget bevilget tilsammen 1.832,75 mill. kroner til elforsyningen, eller gjennom-
snittlig ca. 91,6 mill. kr pr. år i løpende pengeverdi. (I 1990 års pengeverdi blir
summen ca. 3.370 mill. kr, eller gjennomsnittlig ca. 168 mill. kr pr. ar.)
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Hoyspenningsledning for oppretting og forsterkning.

Oppsummering

I årene 1938-1951 ble årlig bevilget i gj.snitt
I arene 1952--1970 ble årlig bevilget i gj.snitt
I  årene  l  971-1990 ble årlig bevilget i gj.snitt

Ca. mill. kr
146
216
174

alt i 1990 års pengeverdi.

For 1990 er bevilget 95.1 mill. kroner. Den øremerkede elavgifta bidro med gjen-
nomsnittlig ca. 42 mill. kr mer pr. år enn hva som siden ble bevilget til fremme av
elforsyningen. I disse tallene er ikke medregnet de stamledningsmidler som Stats-
kraftverkene fikk til abygge sine ledninger, og som i sin helhet ble gitt som lån på
de lånebetingelser som forøvrig gjaldt for dette formål.

Som en liten illustrasjon av hvordan iallfall enkelte politikere så på den øre-
merkede elavgifta. nevnes følgende: En eldre pensjonert stortingsmann fra Vest-
landet var innom NVE og fikk snakke med Elektrisitetsdirektoren. Under samta-
len viste vestlendingen seg fortsatt interesssert i elforsyningssporsmal, bade det
som var utrettet og det som ennå gjensto agjore, og ytret seg omtrent slik: «Vi har
heldigvis elavgifta som vi fekk kjempa igjennom i Stortinget, så vi har sikra elfor-
syninga pengar å rutta med.» Elektrisitetsdirektøren sa ikke noe til dette. Han var
ikke den som ville skuffe den aldrende hedersmann med a fortelle at dessverre den
avgifta var det slutt med. Men før elavgift til fremme av elforsyninga ble fjernet,
fikk Finansdepartementet nedsatt en utvalgt arbeidsgruppe som fikk i oppdrag a
utrede en sak som er nærmere omtalt i avsnitt 21. Det vises forøvrig til oversikt
over de årlige bevilgninger i vedlegg «Statsstondad kap. 1890, post 70.»



17. Fremdriften av arbeidet

FORA SE HVORDAN utviklingen i arbeidet med stonadsprosjektene forlop over tid,
skal en nedenfor gi en kort orientering om situasjonen i enkelte år.

Av NVE sin årsmelding for budsjettaret 1954 55, det vil si etter at virksomheten
hadde pågått i 16 år, inklusive en 10-arsperiode etter krigens slutt, kan en trekke
fram følgende opplysninger: For dette budsjettåret ble det bevilget 20 mill. kr i
stønad. Av dette beløpet ble 15 mill. kr fordelt til nye tiltak, og fem mill. kr ble
gitt til delvis dekning av overskridelser på tidligere godkjente og igangsatte pro-
sjekter. Det ble gitt tilrådinger i 67 stønadssaker hvorav to søknader ble avslått.
48 av sakene var søknader om tilleggsstønad. Overskridelsene skyldtes først og
fremst prisstigning på anlegg som hadde vært under arbeid i flere år. I budsjettåret
var det 135 anlegg under arbeid rundt om i landet, og den samlede anleggskapital
for disse var beregnet til ca. 240 mill. kr. Av anleggene var det 11 kraftanlegg, og
prosjektene skulle gi elforsyning til henimot 100.000 mennesker. Anleggskapitalen
tilsvarer i gjennomsnitt ca. 2.400 kr pr. person. Fra 1938-39 til og med 1954-55
var det bevilget tilsammen 248 mill. kr i stønad. Ved utgangen av budsjettåret
forelå søknader om ytterligere ca. 98 mill. kr i statsstønad, og disse planene tok
sikte på å skaffe elforsyning til ca. 97 .000 mennesker. Kapitalbehovet for disse til-
takene var satt til ca. 160 mill. kr, det vil si ca. 1650 kr pr. person.

Ser en på situasjonen 10 år senere, ble det for året 1964 bevilget 26 mill. kr i
statsstønad til nye tiltak og til dekning av overskridelser på tidligere igangsatte
prosjekt. Det ble i året fremmet tilråding til departementet for 53 saker, hvorav 18
gjaldt tilleggsstønad. Hovedstyret godkjente med dette nye planer som ville skaffe
elforsyning til ca. 3.020 mennesker (690 bosteder). Ved årets slutt var det ved kon-
gelig resolusjon gitt tilsagn om 19,7 mill. kr til 40 av disse sakene. Det ble ved
denne anledning bemerket at anleggskostnadene pr. forsynt person var sterkt sti-
gende og at dette i hovedsak skyldtes at mer grisgrendte strøk var kommet med i
utbyggingsplanene. Det ble også gjort oppmerksom på at sjøl om folks økonomis-
ke kår var bedret og elforbruket stigende, oppveide ikke dette de økte drifts- og
vedlikeholdskostnader pr. person for nye tiltak. Rentabiliteten for nye tiltak ble
derfor etter hvert meget dårlig.

I 1964 var det under arbeid 148 anlegg til en beregnet anleggskostnad på ca.
230 mill. kr. Ved årets slutt forelå nye søknader om tilsammen 46 mill. kr. Av
disse gjaldt ca. 15 mill. kr forsyning for ca. 2.700 personer, tilsvarende ca. 5.550
kr pr. person. Ca. 31 mill. kr gjaldt søknad om midler til sambandsledninger og

56



til ombygging og forsterkning av fordelingsnett. De største optimister blant lederne
av elverkene hadde altså allerede søkt om stønad til forsterkninger av gammelt
fordelingsnett.

Utviklingen i det siste 10-aret (1954-1964) viser at en nærmet seg slutten av
elektrifiseringsepoken. Fram til denne tid hadde det foregått en kontinuerlig vur-
dering og drøftelser, også med interesser utenfor NVE om hvor langt dette arbei-
det skulle drives. For eksempel hadde Finansdepartementet ved sine forslag til
budsjett for elforsyningen forsøkt å redusere denne posten, men stønadsbeløpene
ble i mange tilfelle påplusset i Stortinget, så bevilgningen ble mer i samsvar med
forslagene fra NVE. Sjøl om en nærmet seg veis ende hva de uforsynte områdene
angikk, mente Statsstønadkontoret at det ennå var mye ugjort, for å skaffe alle dis-
trikter en tilfredsstillende elforsyning.

Det var ikke vanskelig a finne gode argumenter for en slik mening og at det
fortsatt trengtes stønadsmidler for å kunne bygge ut anleggene med den kapasitet
som var nodvendig for a mote den raskt okende ettersporsel etter elektrisk energi.
Fordelingsnettet var bygget ut i raskt tempo for å nå flest mulige på kortest mulig
tid. Og mens dette sto på var det en kappestrid mellom distrikter og bygder, ja
også mellom områder innen en og samme bygd om å komme først i mål. Den sterke
fokusering på fordelingsnett og tilknytning av flest mulige abonnenter, førte mange
steder til at det ikke samtidig ble sørget for a bygge ut et tilstrekkelig overførings-
nett mellom de kraftproduserende anlegg og det etter hvert vidt forgrenede forde-
lingsnett. Dette førte også til at elverkene fikk problemer med store jordslutnings-
strømmer og kortslutningseffekter på 22 kV-nettet. Dette ville rette seg når det
overliggende 66 og 132 kV nettet, som det var behov for, ble bygget og det under-
liggende fordelingsnett ble oppdelt i transformatorstasjonene.

Tempoet i arbeidet med å forsyne de gjenværende bostedene uten elforsyning
ble naturligvis sterkt redusert etter hvert som de ble relativt svært dyre a forsyne,
fordi det var de mest grisgrendte og avsidesliggende grender og boplasser. For det
meste gjaldt dette boplasser langt til fjells, innover i lange fjorder og på øyene ut
mot havet. Det måtte foretas en mer nøye vurdering av planene, blant annet fordi
det kunne være steder som ble avfolket innen få år, enten på grunn av at den gjen-
værende befolkning var eldre mennesker, eller at folk ville flytte fra av forskjelli-
ge grunner. Oppsitterne ble da også bedt om sjol a vurdere fremtidsutsiktene for
en varig bosetting på disse stedene, blant annet ved a fylle ut spørreskjema. I noen
tilfelle viste det seg gunstig at folk fikk tenkt seg godt om før de fikk tilført elfor-
syning. Det hendte for eksempel at det ble søkt om tilskott både til elforsyning og
veiforbindelse til et sted og at det ble bygget vei først, som befolkningen deretter
omgående brukte til å flytte derfra. De årlige bevilgninger til fremme av elforsy-
ningen kunne derfor i økende grad nyttes til utbedring av elforsyningen i områder
med en utilfredsstillende forsyning. Dette gjaldt både områder som tidligere var
tilført elektritisitet ved hjelp av statsstønad bevilget til formålet, og områder som
hadde fått elforsyning tidligere. Det kom vel som litt av en overraskelse at store
velstående bygder som hadde hatt elforsyning i 40-50 år, fant det nødvendig å
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søke om statsstønad for å få midler til en nødvendig fornyelse og forsterkning av
sine fordelingsnett, noe en i utgangspunktet måtte stille seg skeptisk og undrende
til.

En fikk altså en gradvis endring i bruken av stønadsmidlene fra ren elektrifise-
ring av de såkalte mørke områdene til i økende grad å nytte midlene til å bygge sam-
bandsledninger og overliggende fordelingsnett, noe som viste seg nødvendig, både
for å skaffe tilstrekkelig overføringskapasitet og for agi elforsyningen en bedre
stabilitet eller tilgjengelighet. Det ble slutt på den tiden da folk var så tålmodige at
de kunne vente i dagevis med a si fra om at «strømmen var blitt borte». Den mest
markerte overgang fra elektrifisering til elektrisitetsutbedring kom på midten av
60-tallet, da det første gang ble gitt stønad til utbedring av eldre fordelingsnett.
Det ble et radikalt brudd med den opprinnelige sterkt fremhevede forutsetning om
at stønad skulle gis en gang for alle, deretter skulle stønadsmottagerne greie seg
sjol - overlates til egen gode vilje og dyktighet med driften og vedlikeholdet av
sine anlegg. Dette skjedde i en tid da de fleste, som tidligere hadde hatt noe med
statsstønadsakene å gjøre i NVE og departementene, tok det for gitt at målet var
nådd og at det var på tide a avslutte denne støttevirksomheten. De gjenværende
uforsynte personer, ca. 2.700 registrerte i slutten av 1964, ville i alle fall bli svært
kostbare å tilføre elforsyning på vanlig måte, og det var røster som hevet seg for
synspunkter som ga uttrykk for at NVE hadde gått vel langt i sin iver for å få fram
elforsyning til mest alle.

Som eksempel på en forholdsvis kostbar elforsyning nevnes at det ble gitt stø-
nad til a legge sjøkabel ut til ei øy hvor det bodde bare to personer, en kvinne sam-
men med sin datter som var mentalt tilbakestående. og som trengte morens tilsyn
og stell, også i voksen alder. Dette tilfelle ble kjent for og omtalt av en person som
hadde stor innvirkning på opinionen innen landets finanskretser. Han trakk fram
dette stønadsprosjektet som eksempel på uforsvarlig bruk av stønadsmidlene. Etter
forlydende skulle denne person ha vært selveste Erik Brofoss, tidligere finansmi-
nister og sjefdirektør i Norges Bank fra 1954 til 1970.

Statsstønadkontorets vurdering av denne saken var at om det var noen som
trengte hjelp til afa en mindre strevsom og stressende tilværelse, så måtte det være
folk som levde under slike forhold som disse kvinnene. Alternativet var naturligvis
en institusjonsplass for datteren. Dersom tilførsel av elektrisk kraft kunne forlenge
disse kvinnenes sameksistens på øya bare ett år eller to, ville det være penger spart
for samfunnet. Hovedstyret og departementet hadde vært enige i dette. Ved en
eventuell snarlig fraflytting fra stedet kunne sjøkabelen tas opp og benyttes et annet
sted. Samfunnet hadde følgelig tatt en relativt liten risiko for feilinvestering, da et
eventuelt tap i alle tilfelle ville blitt lite.

De stamledningsmidler som ble bevilget fra 1. juli 1956 (0, l øre pr. produsert
kWh),  ble i de første årene i sin helhet benyttet innen Statskraftverkene. Fra og
med budsjettåret 1959/60. etterat det var kommet søknader om statsstønad til større
overførings- og samkjøringsledninger som ikke skulle bygges av Statskraftverkene.
begynte Statsstønadkontoret å gjøre krav på å kunne nytte en del av stamlednings-
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midlene til disse formål. Se stolpediagram (inntatt under avsnitt 28) som viser de
årlige bevilgninger som Statsstønadkontoret disponerte. Det sees at det ble gitt
stønad eller midlertidig rente- og avdragsfrie lån til stamledningsformål i alle år
fra og med 1959/60 til og med 1973 (bortsett fra 1968), også etterat de øremerkede
elavgifter falt bort etter 1970.

Diagrammet viser også at 1964 var første året det ble gitt statsstønad til forsterk-
ning av gammelt, eller tidligere bygget fordelingsnett, at stønad fra og med dette
året i det vesentlige ble benyttet til dette formål inkl. stamledninger og at stønad til
uforsynte sank raskt. Reduksjonen i antall personer uten elforsyning med årene
(og bevilgningene) kan sees av linjediagrammet nedenfor. Nærmere vurderinger av
behovet for å opprettholde statsstønadsordningen ennå en tid, som en sosialt be-
grunnet utjevningsordning, er nærmere omtalt i et senere avsnitt i denne utred-
ningen, (nr. 21). Det kan her føyes til at tidligere leder av Statsstønadkontoret, som
gikk av med pensjon i februar I 964, trodde det var spøk, da han senere ble fortalt
at stønad ble brukt til nettforsterkning.
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18. Medvirkning fra instanser
utenfor NVE

OvENST ÅENDE EKSEMPEL på en boplass som var kostbar å forsyne med elektrisk
kraft og den omtale den fikk, viser hvilke vurderinger som kunne ligge til grunn
for å avgjøre hvorvidt et prosjekt burde fremmes. Og nettopp dette eksemplet på
en elforsyning var sannsynligvis en sterkt medvirkende &rsak til at det fra departe-
mentshold ble oppnevnt personer utenfor NVE som skulle være med avurdere
hvilke steder som ikke burde få elforsyning! Denne medvirkning kom i stand fra
høsten 1963. Det ble da oppnevnt en person fra Distriktenes Utbyggingsfond (DU)
og en fra Arbeidsdirektoratet (A) som skulle ta seg av denne oppgaven.

En fremtredende talsmann fra DU var i møte med NVE og fremholdt sine syns-
punkter på hvordan en skulle forholde seg til de deler av landet som hadde den
mest grisgrendte bosetning, ikke minst Nord-Norge, der folk etter hans mening
burde samles i noen få tettsteder, til glede for seg sjøl, men kanskje mest for sam-
funnet som helhet. Å forsyne disse menneskene med elektrisk kraft på de stedene
de da bodde, måtte oppfattes som forfeilede investeringer.

Problemer eller spørsmål som ble reist i forbindelse med statsstønad til forsy-
ning av mørke områder, ble drøftet i Regjeringen den 30. mai 1963, og i dette m0-
tet ble det blant annet gjort følgende vedtak:

«Når det gjelder den fremtidige saksbehandling for disse stønadsaker vedtok

Regjeringen at Kommunaldepartementet gjennom Arbeidsdirektoratet, sammen med

generaldirektør Roald og hans folk, skulle foreta en vurdering av faren for fraflytting

når det gjelder de mørke områder som gjenstår. En slik vurdering har jo hittil alltid vært

foretatt av Vassdragsvesenet, men det nye i saken er at Kommunaldepartementet

gjennom sine organer skal avgi uttalelse om saken til Vassdragsvesenet, fr Vassdrags-

vesenets administrasjon legger saken fram for Hovedstyret. En vil derved unngå at det

blir spørsmål om noen slags overprøving av Hovedstyrets vurdering, idet vurderingen

blir tatt på forhånd. Det er i denne forbindelse meget viktig at denne vurdering fra

Kommunaldepartementets side når det gjelder neste tildeling av stønad, blir foretatt i så

god tid at alt er klappet og klart når Hovedstyret på nyåret på vanlig vis legger

fram sin neste tilråding. Jeg må derfor be om at Kommunal- og arbeidsdepartementet

straks gir Arbeidsdirektoratet beskjed om åta kontakt med generaldirektør Roald i

Vassdragsvesenet for å få utpekt de områder som står for tur til å bli tatt med ved neste

tildeling, slik at Vassdragsvesenet har dette materiale til disposisjon når de legger fram

innstillingen for Hovedstyret.»
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De av departementet oppnevnte inspektører og rådgivere sammen med en repre-
sentant fra Statsstønadkontoret, reiste land og strand for agjore seg kjent med de
stedlige forhold for folk der elverkene ennå ikke hadde nådd fram med sine forsy-
ningsledninger. Rapporter ble skrevet av den enkelte deltaker, og deres meninger
ble referert når de respektive saker ble fremmet til departementet. Uttalelsene viste
at DU sin representant jevnt over stilte seg meget positivt til en videre elforsyning,
mens As talsmann stort sett vendte tommelen ned.

Hovedstyret uttalte at folk måtte få bo der de bodde når de ønsket det, og at det
ikke burde settes noen fast øvre grense for hvor stort beløp pr. person det kunne
gis i statsstønad, eller hvor dyrt et anlegg kunne være. Hver sak måtte vurderes for
seg, uten slike grenser idet de stedlige forhold måtte tillegges nødvendig vekt.
Departementet sa seg enig i dette.

For Statsstønadkontoret f Ørte dette innspill utenfra ikke til noen endringer i be-
handlingen av stønadssakene eller til noen begrensninger i de planer NVE fant å
kunne fremme. Kanskje ble det noen flere reiser. NVE hadde aldri for sin del ment
enn si uttalt at absolutt alle boplasser i landet skulle få elforsyning uansett kostnad.
Det forelå heller ikke på noe tidspunkt søknader om stønad eller planer som om-
fattet alle uten elforsyning. Det viste seg ved undersøkelser at heller ikke alle on-
sket slik forsyning.

I brev av 7. juli 1967 til Industridepartementet tok Arbeidsdirektoratet opp
spørsmålet om dets fortsatte medvirkning i vurderingsarbeidet var nødvendig eller
hensiktsmessig og skrev bl.a. følgende:

«Arbeidsdirektoratet's medvirkning ved behandlingen av disse søknader antas å ha hatt

sin betydning, dels fordi det har vært arbeidskraftsynspunkter å ivareta, dels fordi

direktoratet, i hvert fall i den første tid, kunne engasjere kontorene for områdeplanleg-

ging til stotte for sin vurdering.

Situasjonen har etter hvert forandret seg derhen at de saker som behandles, har et over-

veiende sosialt preg og at avgjørelsene har meget små, om i det hele tatt noen arbeids-

kraftmessige konsekvenser. I de saker som gjenstår vil det derfor bli stadig mindre

behov for medvirkning fra arbeidskraftmyndighetenes side ved søknadsbehandlingen.

For Arbeidsdirektoratet's del er å merke at overføringen av kontorene for områdeplan-

legging til fylkenes utbyggingsavdelinger, har forringet statens forutsetninger for å

vurdere sakenes mer sosiologiske og distriksøkonomiske sider.

Under disse omstendigheter har Arbeidsdirektoratet funnet det naturlig å avvikle sin

deltakelse i utvalgsarbeid og befaringer, og tør be Industridepartementet underrette

Vassdragsvesenet om dette.

Skulle det i enkelte spesielle tilfelle være behov for det vil selvsagt Arbeidsdirektoratet

fortsatt bistå med sakkyndige vurderinger innenfor sitt fagomrade.»

NVE takket i et brev av 20. september 1967 til Industridepartementet «for følge»
av de angjeldende etater, ved å vise til at deres deltagelse i dette arbeidet har hatt
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Dieselaggregat med apparatanlegg, Heggestad Fellesstol.

betydning for å få den enkelte sak så grundig belyst som mulig før Hovedstyret
fremmet sine forslag, og NVE avsluttet sin uttalelse slik:

«Det skulle ikke være særlig grunn til å etablere en fastere ordning av denne praksis.
siden det nå er så få uforsynte boplasser igjen. En vil likevel benytte anledningen til åta
opp spørsmålet om hvorvidt fylkesmennene vil kunne holde NVE løpende underrettet
om de oppsittere som søker om fratlyttingsbidrag eller på annen måte gir uttrykk for at
de ønsker å flytte fra utvær eller andre steder uten el. forsyning.
Behandlet i hovedstyremøte den 19.september 196 7.

For generaldirektøren

H.W.Bjerkebo

H.H. Rolf Moe»



19. Ny teknikk.
Kostnadsreduksjoner

MEGET SPREDT BOSETNING, enslige oppsittere langt fra annen bebyggelse, kalte på
spesielle løsninger, idet lange 22 kV-ledninger og liten belastning ble i mange til-
felle svært kostbare prosjekt. Særlig ble kostnadene store dersom en måtte benytte
sjøkabler for å forsyne en eller noen få boplasser. Da var det at Standard Telefon
og Kabelfabrikk kunne skaffe 1 kV sjøkabler som i mange tilfelle ga langt rimeli-
gere løsninger. Dette gjorde det mulig aforsyne flere øyboere, uten at kostnadene
ble urimelig høye. I noen tilfelle viste det seg også å være rimeligst å benytte 1 kV
jordkabel, istedenfor ledninger på stolper. Det var i de tilfelle at det lå til rette for å
lage en plogfure med traktorplog for å legge kabelen i. uten at det ble nødvendig
med annen større arbeidsinnsats på kabelgrøfta.

Det ble etter hvert utarbeidet standardiserte løsninger også for bruk av I kV-
ledninger, og Elektrisitetstilsynet godkjente enkle og rimelige arrangementer for
transformering fra og til 220 Volt ledninger. EFI interesserte seg også for slike an-
legg, og i en utredning av 10. november 1958, som også refererte til erfaringstall
fra elverk, kom instituttet til at en 1 kV ledning ville koste ca. 10 pst. mer enn en
tilsvarende dimensjonert 220 V (V = Volt) ledning.

I den siste fasen av elektrifiseringsepoken ble det følgelig brukt en del 1 kV
materiell, da det ble såpass rimelig at flere bosteder kunne tilknyttes det alminnelige
fordelingsnett, uten at kostnadene ble uakseptabelt høye. En risikerte naturligvis at
behovet for elektrisk kraft i noen tilfelle ville øke ut over de grenser som et l kV
anlegg kunne overføre. Det var en fullt oppmerksom på, og det inntraff da også
noen steder. NVE er senere blitt kritisert  for  ha medvirket til at slike anlegg ble
bygget. Det synes i disse tilfelle avare glemt hva alternativet ville ha vært, enten
ingen elforsyning, elforsyning ved hjelp av dieselaggregater, eller elforsyning på
andre måter som var mindre tilfredsstillende for oppsitterne. Erfaringen har imid-
lertid vist at 1 kV anleggene hadde og har sin berettigelse, iallfall i de aller fleste
tilfelle der de er bygget.

Som eksempler på bruk av slike anlegg i et litt større omfang er ved elektrifise-
ringen i Flatanger på kysten av Nord-Trøndelag, og innen kommunene Grane og
Hattfjelldal på Helgeland. De er forøvrig kommet til anvendelse mange steder
både på kysten og inne i landet. NVE har i ettertid ikke hørt noe fra Nord-Tronde-
lag elverk om at I kV anleggene ikke var vellykket. Helgeland kraftlag har imid-
lertid hevdet at NVE i sin tid hadde forledet kraftlaget til å benytte l kV i for stor
grad. Kraftbehovet har noen steder økt ut over de grenser 1kV anlegget tok sikte
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på å skaffe. Gårdsbruk som er blitt utbygget og modemisert under den «grønne
bølges tid» i jordbruket, fikk et vesentlig større kraftbehov enn de hadde tidligere,
og kraftlaget har i mange tilfelle bygget om og forsterket anleggene. Kraftlaget
søkte også om statsstønad til forsterkningene, men hensyn tatt til den økte kraft-
omsetning og bedret rentabilitet, kraftlagets forholdsvis lave strømpriser og gode
økonomi. fant Statsstønadkontoret ikke å kunne fremme en slik søknad, uten at
det måtte gis avslag. Kraftlaget fikk beskjed om dette og trakk søknaden tilbake.

Men selv ikke en hensiktsmessig kombinasjon av 22kV, 1 kV og 220 V led-
ninger kunne i alle tilfelle gi nødvendig grunnlag for at absolutt alle med rimelig-
het kunne få tilført elektrisk kraft fra det alminnelige fordelingsnett. I noen tilfelle
har det latt seg gjøre å bygge små vasskraftverk, når oppsitterne har ønsket det og
når ledningsalternativet ville blitt for kostbart til forsyning av en enkelt, eller noen
få oppsittere. De aller fleste som falt utenfor den alminnelige elforsyning på grunn
av de store kostnader, har måttet ta til takke med å bruke andre energikilder (se av-
snitt 20).

Mens vi er inne på ny teknikk, kan det samtidig tas med at NVE, Statsstønad-
kontoret også har tatt skritt til å prøve en tidligere ukjent metode til å få oppgra-
dert en kraftledning fra en lavere til en høyere spenning. En slik spenningsøkning,
for eksempel fra 66 til 132 kV, medfører krav om økt ledningshøyde over marken.
Ifølge vanlig opphengingsmåte på isolatorkjede fører dette til at mastene blir for
lave og ledningen bygges om. Med andre ord, mastene må forlenges, eller det må
bygges helt ny ledning. En forlengelse av ledningsmaster av tre er i noen tilfelle
utført, men det blir som regel ikke særlig pent, og dessuten forutsetter dette at
mastene på forhånd må være overdimensjonert, dersom jordbandsdiameteren ikke
skal bli for liten i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Den nye teknikken består i at det lages traverser av isolasjonsmateriale, slik at
traversen foruten å være en bærende konstruksjon også er isolator. Dermed kan de
strømførende ledninger festes helt oppunder traversen, og de kommer da vesentlig
høyere over marken enn om de henges i en isolatorkjede. På denne måten har en
oppnådd nok høyde uten å måtte forlenge masten eller reise nye master. Hvis en
da samtidig kan bruke de gamle linene, hva det ikke burde være noe prinsipielt i
veien for, skulle det ligge vel til rette for å oppnå store kostnadsbesparelser.

Slike isoler-traverser vises på vedlagte illustrasjon. Norcem isolerende traverser
er fremstilt av glassfiberarmerte rør med pastopte skjermer som øker krypestrøm-
veien. EFI foretok grundige tester av slike traverser, særlig med hensyn til mot-
stand mot krypestrøm som kunne medføre overslag og kortslutning mellom led-
ningsfasene. Det store spørsmål var om plast-traversene ville endre seg mye med
tiden, om de ville miste noe av sine elektriske egenskaper med årene, tåle vær og
vind, sol, elektriske og mekaniske påkjenninger. I noen år hadde en slike traverser
montert på ledning ute og under spenning, uten at det kunne påvises svakheter av
vesentlig betydning.

Da det bød seg en anledning ved at en 66 kV tilførsels- og samkjoringsledning
mellom Holdøy og K vitfossen tilhørende Lofotkraft skulle erstattes med en 132kV
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ledning, syntes tiden å være inne til å prøve den nye teknikken i praksis. Dette var
et prosjekt som i tilfelle staten ved NVE måtte finansiere, uavhengig av ny eller
gammel teknikk. Kraftselskapet var nok ikke uten videre begeistret for å få et slikt
prøveanlegg. Mye sto på spill hvis noe gikk galt. Men ved å ha fått muntlige for-
sikringer om at Statsstønadkontoret ville være med å rette opp en mulig feilinves-
tering, en risiko en mente staten burde ta, ble den første ledningen som var bygget
for 66 kV, oppgradert til 132 kV ved bruk av glassfiberarmerte plasttraverser. Det
ble brukt helikopter til den lokale transport og til å sette traversene på plass i mas-
tene. Montasjen gikk raskt og greit uten problemer, og kraftselskapet fikk en 132
kV ledning til en vesentlig rimeligere pris enn hva en ny ledning med tradisjonell
byggemåte ville ha kostet.

Siden har Sør-Trøndelag Kraftselskap benyttet samme teknikk ved ombygging
av en 66 kV ledning til 132 kV på en strekning mellom Orkdal og Snillfjord trans-
formatorstasjoner. Etter 13 års drift av ledningen Holdøy-K vitfossen etter oppgra-
deringen i 1977, har det ikke forekommet større vedlikeholdskostnader som skyldes
elektriske påkjenninger på denne ledningen enn på andre 132 kV ledninger, men
brannsår på enkelte traverser (særlig på en nermest sjen), trolig som følge av
krypestrømpåkjenninger, gjør at elverket følger utviklingen med en viss årvåkenhet.
Imidlertid synes all interesse for denne travers-typen å være falt bort.

Men det er ikke minst innen tradisjonelle 220 V og 22 kV nett at det i den siste
25-årsperioden er kommet mye annet gledelig nytt materiell og nye metoder til an-
vendelse, altså i den tiden fornyelsen av fordelingsnettet har pågått i raskt tempo.
Mange statsstøttede elverk har derfor nydt godt av dette.

Her nevnes i første rekke plastisolerte lavspenningsliner (EX), som er benyttet
i stor utstrekning. Det har forenklet ledningsmontasjen, redusert nødvendig bredde
av ledningsgaten og arealbehovet for ledninger gjennom skogbevokste områder,
minsket feil- og avbruddshyppigheten, særlig i områder med mye vind, og gitt pe-
nere anlegg. De noe dyrere liner er oppveiet av rimeligere montasje.

Tidligere var nettstasjoner utenfor tettsteder mest alltid bygget som mastear-
rangement med betjeningsplattform. Plattformene representerte en relativt farlig
arbeidsplass, både på grunn av berøringsfare og faren ved å måtte klatre i mast,
særlig vinterstid med snø- og isbelagte stolper og plattformer. Etter at nye sikrings-
arrangementer, nedfellbare sådanne, eller slike som kan betjenes fra bakken med
stang, ble tatt i bruk, ble mye av farene ved skifte av sikringer eliminert. Nett-
stasjonene ble dessuten mer estetiske og ikke så synlige i terrenget.

Utviklingen har gått videre, og noen har funnet det riktig like godt å flytte hele
nettstasjonen ned til bakkenivå i en såkalt mastefotkiosk. Dette kunne gjøres ved
en enkelt innkapsling av transformator og sikringer, uten at kostnadene med arran-
gementet ble vesentlig dyrere enn montering i mastetopp, og de ble langt fra så
dyre som de mer tradisjonelle kioskutforelser som anvendes i mer tettbebygde
strøk. Metoden gir også stor fleksibilitet ved plassering av nettstasjonen, da den
ikke nødvendigvis må plasseres i en ledning, eller i en kostbar og lite estetisk av-
grening på tradisjonell måte. En kan gå ned med en forholdsvis kort kabel fra en
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hvilken som helst mast til det nærmeste lett tilgjengelige sted for plassering av
mastefotkiosken. En eventuell egen bryter for nettstasjonen plaseres i masten hvor
kabelen føres ned.

Endelig er det kommet på markedet isolerte liner (PEX) for 22 kV fordelings-
nett. Den tillater små faseavstander (0,5 m), og det gir betydelig reduserte led-
ningsgater ( 4 m) som gir store besparelser når ledninger føres gjennom skogsom-
råder. Erfaringsmessig reduseres feilhyppigheten for slike ledninger til en tredjedel
sammenlignet med bruk av blanke liner.

NVE, Statsstønadkontoret har vært med pa a paskynde bruken av alle disse nye
ledningsnett-elementer og metoder gjennom sine finansieringsopplegg for en ut-
strakt og forsert forbedring av fordelingsnettet hos mange elverk.

Når det gjelder elforsyning for meget avsidesliggende boplasser, kan det nev-
nes at Statsstønadkontoret har hatt gleden av å sørge for anskaffelse av det første
solcellepanel-anlegg til elforsyning for en fastboende. Det ble i 1987 montert hos
Signe Bure på Krokskogen. Hun hadde ventet lenge forgjeves på elforsyning og
ble meget glad for dette anlegget. Tiden og erfaringen vil vise om dette blir den
mest fordelaktige elforsyning heretter for avsidesliggende bosteder, noe som i til-
felle kunne gi store fordeler fremfor a nytte dieselaggregater.

Når det gjelder ny teknikk til å forebygge skader på elektriske komponenter,
må nevnes korrosjonsbeskyttelse av sjøkabler. Et stikkord her er offeranode, som
lenge har vært brukt for å beskytte kabelarmeringen mot galvanisk tæring. Det nye
er at Standard Kabel og Telefonfabrikk nå kan levere anoden som sinktråder inn-
lagt i det ytre armeringslag for sjøkabler, slik det f.eks. ble gjort på Værøy-kabelen
som har dobbeltarmering.

I forbindelse med tilstandsundersøkelser av sjøkabler, som Statsstønadkontoret
fikk satt i gang, ble det gjort oppmerksom på at ved fornyelser av sjøkabler, eller
ved forsøk på å stoppe korrosjon på gamle kabler, kan offeranoder gjøres mer ef-
fektiv ved å benytte påtrykt spenning.

4m 4 m
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20. Alternative forsyningsmåter

DA EN VAR KOMMET så langt med elektrifiseringen som vi ut fra økonomiske rime-
lighetsbetraktninger fant det riktig å bygge ledninger til avsidesliggende bosteder,
fremmet NVE, Statsstønadkontoret forslag om at de gjenværende uten elforsyning
fra vannkraft, skulle tilbys en alternativ energiforsyning til lys og varme (koke-
strøm) og eventuelt til motordrift, alt med tanke på husholdningsformål. Det ble i
første rekke vist til muligheten av a produsere nødvendig elektrisitet ved bruk av
dieselaggregater, eventuelt som et alternativ abenytte propangass til lys og koking,
samt å benytte olje og/eller fast brensel til romoppvarming. Også ved bruk av die-
selalternativet ble forutsatt romoppvarming skaffet via oljebrenner, eller annen
brensel som ellers er vanlig.

Videre ble det foreslatt at alle bosteder (husholdninger) uten stromforsyning fra
vannkraftverk, som en kompensasjon for dette skulle få et årlig tilskott til drift av
dieselaggregat, eller til en annen energiforsyning som ville falle vesentlig dyrere
og mindre praktisk enn en ledningstilførsel fra et elverk. Det årlige tilskott var for-
utsatt å skulle dekke merkostnaden ved å produsere den nødvendige elektrisitet fra
et dieselaggregat til en vanlig husholdning enn hva samme energimengde ville
koste levert fra vasskraftverk.

En slik tilskottsordning ville, med den oversikt en da hadde i 1968, omfatte ca.
580 husstander, som en antok ikke ville få elforsyning fra vasskraftverk. Heri var
medregnet ca. 70 bosteder som da allerede hadde elektrisk kraft fra dieselaggregater.

Ved bruk av dieselaggregater kunne det være nærliggende å tenke likestrøm-
produksjon og batteridrift. Dette var i tidligere år i noen tilfelle brukt på fyrstasjoner,
men metoden ble etter hvert forlatt på grunn av at batteriene hadde relativt kort leve-
tid og var svært dyre a fornye. Vindkraft var også blitt prøvet en del av Fyrvesenet,
men bare meget små enheter som kunne gi lys i en lampe. Erfaringen med vindmol-
lene var dårlig. De var produsert i utlandet og ikke dimensjonert for å tåle norske vær-
og vindforhold. Den hyppigste feilen som meldte seg etter kort tids drift, var at de
blåste ned på grunn av for svake festeanordninger. Statsstønadkontoret har også hatt i
tankene muligheten for å bruke brenselsceller, men undersøkelser viste at de som fan-
tes var utviklet for militære formål, var svært dyre og ikke tilgjengelige for sivilt bruk.

Etter de vurderinger og undersøkelser som ble gjort, ble en altså stående igjen
med dieselaggregater for produksjon av 220-240 Volt vekselstrøm og eventuelt
propangass som de mest realistiske energikilder for folk som ikke kunne få elfor-
syning fra vasskraftverk.
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Ved den utredning som Statsstønadkontoret foretok om dette, kom en til at det
burde regnes med et årlig energiforbruk på minimum 3000 kWh til et vanlig hus-
holdningsforbruk, romoppvarming ikke medregnet. Dette ble da lagt til grunn for
størrelsen av det årlige tilskott hver husholdning burde få, etterat staten hadde be-
kostet innkjøp og installasjon av et passe stort dieselaggregat. Tilskottet kunne bli
forskjellig fra år til år avhengig av forskjellen mellom produksjonskostnaden fra et
dieselaggregat og kostnaden for samme energimengde levert fra vasskraftverk.
Det ble i første omgang satt til 600 kr pr. år. For de ca. 580 husstandene ville så-
ledes tilskottssummen bli ca. 350.000 kr pr. år. Tilskottet skulle altså være likt for
alle husholdninger som ikke kunne få vanlig elforsyning, uavhengig av på hvilken
måte de ville dekke sitt energiforbruk. Det årlige driftstilskott ble altså ikke gjort
avhengig av om oppsitterne skaffet seg dieselaggregat, da dette bare ville føre til
unødvendige kostnader for staten. De som ikke ønsket og ikke fikk aggregat, burde
få dette tilskottet som en avsavnsgodtgjørelse.

Forslag om en slik tilskuddsordning ble behandlet i hovedstyremøte og sendt
departementet i brev av I5. april I968. Ved budsjettbehandlingen for 1969 unnlot
stortingskomiteen åta standpunkt til saken med den begrunnelse at en ville først
få oversikt over om loven av 29. juni 1951 om avgift på forbruk av elektrisk ener-
gi ville bli foreslått forlenget etter innføring av merverdiavgiftsystemet. Året etter
var dette klarlagt, og komiteen fikk seg forelagt saken på nytt, vedlagt kopi av
Hovedstyrets brev der forslaget ble fremsatt og kopi av en uttalelse fra Kommunal-
og arbeidsdepartementet som hadde sagt seg enig i forslaget fra NYE.

Av departementets foredrag om denne saken i St.prp. nr. I for l969-70, gjengis
følgende:

«Departementet viser til hovedstyrets redegjørelse og konklusjon, som departementet i

det vesentlige er enig i. Departementet antar dog at Hovedstyret bør gis fullmakt til å

gjennomføre tilskottsordningen på grunnlag av oppgaver og opplysninger innhentet

gjennom de enkelte fylkers elektrisitetskontorer og fylkesmenn. Det forutsettes etablert

en lik praksis for alle. Prinsipielle tvilsspørsmål forutsettes forelagt for departementet.

Søknader om tilskott til anskaffelse av dieselaggregater forutsettes derimot, som hittil, å

skulle avgjøres ved kongelig resolusjon.

Departementet vil- etter samråd med Finansdepartementet - foreslå at det blir

oppstillet følgende hovedprinsipper for tilskottsordningen:

l. De husstander som er fast bosatt i utkantstrøk og som ikke har eller vanskelig kan få

tilført elektrisk kraft fra vannkraftverk, gis et årlig tilskott av staten til drift av annen

energiforsyning. Tilskottet forutsettes i rimelig utstrekning å utligne de økonomiske

fordeler den alminnelige elforsyning gir fremfor annen energiforsyning.

2. Tilskottet settes i første omgang til kr. 600 pr. husstand pr. år, med virkning fra og

med året 1970. Tilskottsbeløpet kan ved kongelig resolusjon justeres, bl.a. når for-

holdet mellom gjennomsnittlig elektrisitetspris (for landet) og prisen på dieselolje og

propangass endrer seg vesentlig.
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3. Tilskottene dekkes inntil videre av de løpende inntekter av de el-avgiftsmidler som

Stortinget stiller til disposisjon for hvert budsjettår under statsbudsjettets kap. 991,

Tilskott til el-forsyningen, post 70, Tilskott til strømløse og dårlig forsynte områder.

4. Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet avgjør hvilke husstander

som skal tildeles tilskott.

5. Før avgjørelse treffes. innhenter NVE gjennom vedkommende fylkesmann og

fylkets elektrisitetskontor oppgaver over bosettingsforhold og energiforsyning. Slike

oppgaver blir agi pr. I. oktober hvert år. Utbetalingen av tilskottet for samme år skal

skje på grunnlag av bosettingen pr. nevnte dag og snarest mulig etter at oppgavene

med kommentarer er gitt.

6. Prinsipielle tvilsspørsmål forelegges Industridepartementet til avgjørelse.

Industridepartementet kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring

av tilskottsordningen.»

Da stortingskomiteen behandlet saken, jfr. Budsjett-innst. S.nr. 8 (1969--70), ble
tilskuddsordningen omtalt som følger:

«Komiten gir denne del av forslaget sin tilslutning. og vil si seg tilfreds med at det er

funnet fram til en stønadsordning for de mennesker i utkantstrøkene som ikke kan få sin

kraftforsyning ordnet på ordinær måte.»

Videre uttalte komiteen følgende:

«Komiten vil bemerke at avgiften i henhold til loven av 29. juni 1951 er oremerket for

elektrisitetsforsyningen i strømløse strøk og områder der forsyningen er dårlig, og etter

endringslov av 29. juni 1956 også for bygging av stamledninger.

Det er nå bare ca. 1400 mennesker i landet som er uten elektrisk kraft. Likevel er det

helt klart at det er et stort behov for bevilgninger under dette kapittel på grunn av nød

vendige fornyelser av overføringslinjer og fordelingsnett. Etter opplysninger komiteen

har innhentet, foreligger det nå søknader om lån eller tilskudd for en samla sum på

234 mill. kroner. Komit€en har derfor funnet det nodvendig a foresl% en forhoyelse av

bevilgningen og har henvendt seg til departementet med anmodning om å finne dekning

for en slik forhøyelse.

Komit€en vil ogsa foresla en forhoyelse av tilsagnsfullmakten for 1970. For kraftlagene

vil det ha den reelle betydning at de får muligheter til å oppta midlertidige lån og foreta

nodvendig planulegging med storre sikkerhet.

Komit€en vil foresla folgende endringer:

En samlet komite vil foreslå at tilsagn om stønad utover bevilgningen for 1970 forhoyes

med 4 mill. kroner fra 8 mill. kroner til 12 mill. kroner.

Flertallet. formannen, Hellem, Sonja Ludvigsen, Løbak, Mellesmo og Versto mener

bevilgningen under dette kapittel må økes utover det mindretallet foreslår. Det er helt

klart at det er stort behov for bevilgninger til nødvendige fornyinger av overføringslinjer

og fordelingsnett.
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Flertallet vil understreke at dette gjelder søknader om økonomisk støtte til fornying av

linjer og fordelingsnett i utkantdistriktene og fra kraftlag som har dårlig økonomi.

Denne vil heller ikke bli bedre etter gjennomføringen av merverdiavgiften og prisstoppen.

Flertallet foreslår at bevilgningen under kap. 99 I forhøyes med 15 mill. kroner fra

30 mill. kroner til 45 mill. kroner.

Et mindretall i komiteen, medlemmene Helland. Hysing-Dahl. Knudson. Kveli,

Lofthaug og Westermoen - mener at det på grunn av de spesielle problemer med bud-

sjettet for 1970, er nødvendig å finne dekning for forhøyelsen av bevilgningene innenfor

den budsjettrammen regjeringen har foreslått.

Denne fraksjon vil derfor foreslå at bevilgningen forhøyes med 10 mill. kroner, og at

beløpet dekkes ved en reduksjon av kap. 2454 (Statskraftverkene) med tilsvarende

beløp. Etter de opplysninger som er gitt i brevet fra Vassdrags- og elektrisitetsvesenet,

finner denne fraksjon det forsvarlig å redusere andelen av avgiftsmidler til kap. 2454 til

fordel for bevilgninger under kap. 991.

Fraksjonen vil foreslå følgende endringer:

Kap. 991. forhoyes med 10 mill. kroner fra 30 mill. kroner til 40 mill. kroner.

Beløpet dekkes ved at andelen av elektrisitetsavgiften til stamledninger under kap.

2454 reduseres fra 84 mill. kroner til 74 mill. kroner.

Forhøyelsen fordeles på følgende poster:

Post 70. Tilskudd til strømløse og dårlig forsynte områder forhøyes med 5 mill.

kroner fra 7.5 mill. kroner til 12.5 mill. kroner.

Post 92. Lån til dårlig forsynte områder forhøyes med 5 mill. kroner fra 9 mill.

kroner til 14 mill. kroner.»

Komiteens forslag om aforhoye tilsagnsfullmakten var i samsvar med hva som ble
foreslått av Hovedstyret. Forhøyelsen av kontantbevilgningen var en nesten årlig
påplussing av Finansdepartementets forslag, for i større grad aimotekomme NVE,
Statsstønadkontorets buds jettfors I ag.

Det ovenfor siterte av stortingskomiteens uttalelser kan være et eksempel på
hvordan den arbeidet og tilgodeså elforsyningen med de midler som kunne skaffes.
Og komiteens flertallsforslag ble utslagsgivende for Stortingets bevilgning. For
budsjettet for 1970 resulterte dette i en forhøyelse av budsjettforslaget fra Finans-
departementet med I 5 mill. kroner, det vi si en økning på 50 pst.

Hva angår det årlige driftstilskott til dieselkraftproduksjon m.v. er beregnings-
grunnlaget senere økt til 4500 kWh husholdningsforbruk pr. år, og det årlige til-
skott er kommet opp i 4.500 kr. pr. husholdning. Da antall tilskottsberettigede hel-
årsboliger er sunket til l 19, fikk disse tilsammen 535.500 kr. i driftsstønad i 1989.

Som forutsatt er det pålagt fylkene aforeta den årlige registrering av antall be-
rettigede stønadsmottakere. Men Statsstønadkontorets kontrollører har ved befa-
ringer i områder hvor slike oppsittere befinner seg, foretatt besiktigelser for å for-
visse seg om stønadens berettigelse. Det har forekommet at noen uberettiget har
fått dette tilskottet. Det finnes dem som ikke vil ha elforsyning sjøl om de kan til-
knyttes et fordelingsnett uten større kostnader.
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Som regel møter en meget fornøyde og takknemlige mennesker som mottar år-
lige driftsgodtgjørelser. En representant for disse var en eldre enslig mann som
bodde i et brakkelignende hus et sted i Odal. Da han ved NVEs besøk fikk vite om
den årlige avsavnsgodtgjørelsen han skulle få, ble han først både stille og betenkt,
men så brast det ut av ham at dette måtte det være Gerhardsen som hadde funnet
på. Han fikk leve i den tro.

l et annet tilfelle var to av NVEs kontrollører på befaring i et område som ble
tilført elforsyning, og flest mulige skulle tilknyttes. De ble gjort oppmerksom på
at en av gårdene, som kunne få elforsyning, ikke ønsket det. Dette ga anledning til
en samtale med folket der. Fra NVEs side ble det fremholdt at alle burde nytte an-
ledningen til å få ledningsforbindelse samtidig med at arbeidet forøvrig var i gang.
Det ble argumentert med de fordeler som elforsyning gir, blant annet ble nevnt let-
telser for husholdningen, vaskemaskin m. v. «Der er vaskemaskina mi», sa mannen
og pekte på kona, idet hun kikket inn fra kjøkkenet. «Og den er god nok», la han
til. Sønnen, som var til stede, viste heller ingen interesse, og var heller noe brysk i
sin oppførsel. «Jeg vil heller ha peis», sa han, og rev et gevær ned av veggen.
NVE-karene lurte på om han ville true dem med geværet, men han strøk på dør og
skulle vel på jakt.

Denne gården var ikke berettiget til å få driftsstønad eller avsavnsgodtgjørelse,
ettersom vanlig elforsyning ble tilbudt, men ikke ønsket.

Et eldre ektepar på et lite gårdsbruk i Vossedistriktet, som ved NVEs hjelp hadde
fått elforsyning, ba kontrolløren hilse tilbake til Oslo med takk for at de var blitt
husket pa!



21. Behov og dekningsmåte for
statsstnad. Innstilling fra
en arbeidsgruppe

FRAMIDTEN AV 60-tallet, etterat Statsstønadkontoret fikk gjennomslag for å tildele
statsstønad til fornyelser og forsterkninger av tidligere elforsynte områder, var det
innen visse kretser å merke en usikkerhet eller uro i forbindelse med de årlige be-
vilgninger av denne stønaden, hvorvidt dette var riktig. Det gjorde seg gjeldende
en viss frykt for hva dette ville få av økonomiske konsekvenser i utgifter for staten.
En var i virkeligheten kommet i gang med en ny runde med stønad til elforsyningen,
etterat det første målet var nådd ved at elforsyning var ført fram til mest alle i lan-
det. Det var nok ikke minst Finansdepartementet som var bekymret der en av saks-
behandlerne noe kynisk skulle ha uttalt at han for sin del betalte det strømmen
kostet, og det kunne også andre gjøre. Han bodde i Bærum.

Innen det øvre lederskikt i NYE var usikkerheten til stede, og noen var tilbøyelig
til å lytte til Finansdepartementet og a ville redusere budsjettforslag som Statsstø-
nadkontoret fremmet. Og for ett år gjorde dette ikke så mye, og den store søknads-
massen angående nettforsterkninger var ennå ikke kommet. Et av Hovedstyrets
medlemmer, som også var stortingsmann, ga uttrykk for sin usikkerhet ved behand-
lingen av et årsbudsjett i Stortinget. Det hersket en tid rådvillhet i beslutningspro-
sessen der ingen riktig vaget a ta et klart standpunkt for eller imot. Statsstonad-
kontoret kunne derfor fortløpende fremme sine stønadsforslag, som viste seg a
være overbevisende nok til at dette var nødvendige og vel anvendte midler.

Det kom til uttrykk en økende skepsis til Statsstønadkontorets virksomhet, og
det var ønskelig å få mer vettuge folks hjelp til a se nærmere på denne saken. Til
dette formål ble det nedsatt et arbeidsutvalg med deltagere fra Finansdepartementet
(Isachsen), Industridepartementet (Åsen) og fra NVE (Ibenholt og Vatten). Inn-
stillingen fra dette utvalget ble oversendt NVE med Industridepartementets brev
av 18. juni 1970. Innstillingen ble også oversendt Norske Elektrisitetsverkers
Forening til uttalelse, og den forelå i brev av 5. aug. 1970. Hovedstyret i NVE be-
handlet saken i møte den 22. aug. 1970 (Sak nr. E 74/70), foretok en oppsumme-
ring av arbeidsgruppens utredning og uttalte følgende i brev datert samme dag til
departementet:

«Arbeidsgruppens konklusjoner.

Arbeidsgruppen har på grunnlag av sine utredninger og vurderinger konkludert med at

det fortsatt bør opprettholdes en ordning med statsstønad til elektrisitetsforsyningen.

Statsstønaden bør etter gruppens mening etableres som en sosialt begrunnet utjevnings-
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ordning med det formål å komme de private forbrukere til gode. fortrinnsvis det minst

elastiske forbruk til lys og koking. Da det imidlertid ikke er praktisk askille mellom de

forskjellige husholdningsforbruk. må man i denne forbindelse se alt husholdningsfor-

bruk under ett.

Målsettingen bør etter gruppens mening vere akomme fram til en tilfredsstillende

elforsyning i hele landet såvel med hensyn til krafttilgang som kvalitet, uten at kraft-

prisen til husholdning i noe område behøver å ligge høyere enn en stipulert basispris

som er foreslått satt til Statistisk Sentralbyrå ·s gjennom-snittspris for hele landet med et

tillegg av 15.
Videre mener gruppen at statsstønad i forbindelse med organisasjonsmessige rasjona-

liseringstiltak (sammenslåing av elverk) bør prioriteres og at Kongen i slike tilfeller skal

stå noe friere med hensyn til tildeling av statsstønad hvor dette er nødvendig for å kom-

me frem til hensiktsmessige resultater. I samsvar med disse intensjoner er det utarbeidet

utkast til nye retningslinjer og vilkår for statsstønaden.

Gruppen foreslår at statsstønad. bortsett fra de årlige beløp som ytes til dem som

ikke får elektrisitet over det alminnelig ledningsnett, bare bør gis som et engangs direkte

nedskrivningsbidrag. og at statsstønad i form av midlertidig rente- og avdragsfrie lån

bør opphøre. De løpende rente- og avdragsfrie låneforhold foreslås underkastet en ny

vurdering hvoretter den rentable del straks gjøres om til et ordinært lån. mens resten av-

skrives.

Arbeidsgruppen har enstemmig. men på noe forskjellige premisser foreslått at avgif-

ten på forbruk av elektrisk energi i medhold av loven av 29.5.51 fra I. I.71 nedtrappes

til det halve og fra 1.1.72 bortfaller helt. Flertallet har begrunnet sitt standpunkt med at

det ikke vil være riktig at utgiftene til en sosialt betonet utjevningsordning særskilt be-

lastes elektrisitetssektoren. og at elavgiften etter innføring av merverdiavgift på elektrisk

kraft fra l. l. 70 fremtrer som en ubegrunnet særbelastning på elektrisk kraft. (Bortsett

fra uttalelsen i siste av-snitt om bortfall av elavgifta, var disse konklusjoner i samsvar

med hva som allerede var innarbeidd i praksis.)

Hovedstyrets bemerkninger

Når elektrisitetsutbyggingen nå er kommet så langt at det ved utgangen av 1970 må an-

ses avere skaffet elektrisk kraft over det alminnelige ledningsnett frem til alle som det

er økonomisk forsvarlig aforsyne på denne måte. finner Hovedstyret at en drøftelse av

hele statsstønadsordningen er ønskelig, herunder også spørsmålet om det nå i det heie-

tatt er behov for fortsatt ayte statsstønad til elektrisitetsforsyningen.

Etter Hovedstyrets mening må det opprinnelige mål for stønadsordningen sies å

være på det nærmeste nådd. Tross de meget vanskelige geografiske forhold i store deler

av landet. er det bare noen få hundre mennesker på særlig avsides steder som nå ikke

har fått en ordnet elektrisitetsforsyning. Likevel kan man ikke si at elektrisitetsforsy-

ningen over alt svarer til det som idag er rimelig krav. Ledningsnettet er mange steder

for svakt til å dekke det voksende forbruk. Mange verk sliter med en dårlig økonomi

som gjør det vanskelig for dem aforsterke anleggene ettersom forbruket vokser, og ofte

ser man at næringsliv som det ellers ville vært mulig aetablere i distriktene, ikke kan få
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sikkerhet for den kraftlevering det trenger, til rett tid.

Det som særlig tynger verkenes økonomi i de minst tettbygde strøk av landet. er bo-

stedsforsyningen, mens leveringen til andre formål, herunder også vanlig industri, nor-

malt bare utgjør en liten del av verkenes totale kostnader. Hovedstyret antar at en stø-

nadsordning som kan avlaste de vanskeligst stilte verk for de tyngste byrdene med bo-

stedsforsyningen i deres områder, og ennå tillate dem aholde sosialt akseptable priser

på husholdningsleveringene, også vil ha en betydelig virkning for næringsgrunnlaget i

distriktene, idet verkene da blir økonomisk og teknisk istand til aopprettholde den leve-

ringssikkerhet som er så avgjørende for næringslivet. Selve prisspørsmålet er for de

fleste grener av næringslivet av mindre betydning sammenliknet med det å kunne få

kraft. til rett tid og med tilfredsstillende sikkerhet.

Hovedstyret slutter seg derfor til gruppens konklusjon om at det fortsatt bør opprett-

holdes en ordning med statsstønad til elektrisitetsforsyningen, og at den utformes som en

sosialt begrunnet utjevningsordning med sikte på å holde elektrisitetsprisen for private

forbrukere på et rimelig nivå. Virkningene for næringslivet vil bli indirekte som foran

påpekt, men uten noen subsidiering av prisene.

Det vil bli en vurderingssak hvor langt den sosialt begrunnede utjevning av prisen til

private forbrukere skal drives, men flertallets standpunkt, som bygger på en «terskel-

pris» som svarer til landsgjennomsnittet for gruppen «Husholdninger og gårdsbruk»

med tillegg av 15%, synes å være realistisk. Den sosiale utjevning i samfunnet er stadig

under utvikling og det ville være urasjonelt å basere seg på normer som om relativt få år

kan bli betraktet som foreldede og usosiale. Hovedstyret vil imidlertid presisere at den

«terskelpris» som her forutsettes lagt til grunn ikke må være å betrakte som et endelig

grunnlag for bedømmelse av hvilke stønadstildelinger som skal følges inntil erfaringen

viser at det kan være riktig å revidere «terskelprisen». Den beregningsmåte som grup-

pens flertall har foreslått, vil på grunnlag av gjennomsnittsprisen for 1968 gi en «terskel-

pris» på ca. 7 øre pr.  kWh,  men på grunn av merverdiavgiften og en viss normal pris-

stigning, vil «terskelprisen» etter denne beregningsmåte snart komme opp mellom 8.5 og

9 øre pr. kWh. Hovedstyret finner det ikke rimelig å reflektere på mindretallets forslag

om en sosialt sett enda ugunstigere beregningsmote for «terskelprisen».

Norske Elektrisitetsverkers Forening har i sin uttalelse av 5.8.70 bl.a. anført :

«Fra nord-norsk hold blir det spesielt pekt på at terskelprisen bør fastsettes

uten moms, slik at sammenligningen skjer på «momsfri» basis. Hvis ikke

blir fordelene ved den spesielle ordning for Nord-Norge snart illusorisk.»

Hovedstyrets medlemmer Hveding, Benum, Haugeland, Lersbryggen og Selvik vil i den

anledning bemerke at såvel fritakingen for moms på husholdningsforbruk i Nord-Norge.

som den foreslåtte stønadsordning, hver især er virkemidler som tar sikte på å bringe

elektrisitetsprisen for de forbrukere det gjelder, på et rimelig nivå i forhold til prisene i

landet ellers. Fritakingen for moms på husholdningsforbruk i Nord-Norge sikter dog

videre enn til en ren likestilling av prisene idet det i begrunnelsen for vedtaket også er

henvist til et antatt høyere forbruk i Nord-Norge som følge av klima- og lysforholdene

(kfr Ot prp nr. 17 for 1968-69 samt Innst O XVII, 1968-69). Det vil derfor etter disse

medlemmers syn ikke være riktig apraktisere statsstønadsordningen slik at den fratar
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forbrukere i Nord-Norge den særlige prisreduksjon som skulle kompensere høyere for-

bruk, slik følgen ville bli om man ved stønadsvurderingen slavisk skulle holde seg til en

terskelpris basert på prisbildet inklusiv moms. På den annen side vil disse medlemmer

ikke finne det rimelig at begge virkemidler bringes til full anvendelse i tillegg til hver-

andre, uten hensyn til hvordan forholdene ligger an i de enkelte tilfelle. Disse medlem-

mer finner det derfor ikke riktig å foreslå fastsatt noen regel om at beregning av terskel-

prisen skal skje uten moms, men antar at man når det gjelder Nord-Norge bør stå fritt

m.h.t. «terskelprisen» og vurdere de her berørte forhold under ett i forbindelse med de

enkelte stønadssaker.

Hovedstyrets medlem Nils Jacobsen, har i tilknytning til den siterte anførsel fra NEVF

avgitt følgende særuttalelse:

«Dette medlem vil understreke det som her blir fremholdt. En ser det slik at hensik-

ten med Stortingets vedtak om fritak for moms ved bruk av elektrisk energi i Nord-

Norge i vesentlig grad skulle være å gi landsdelen et vederlag for økte utgifter som

følge av mørketid og lang fyringssesong og at dette vederlag derfor ikke må elimi-

neres ved at en for Nord-Norge forhøyer terskelprisen slik at den svarer til det en

beregner for det øvrige land etter at moms er tillagt.

Ved en slik beregningsmåte vil den lettelse for Nord-Norge som en mener var

hensikten med Stortingets vedtak bli illusorisk. Dette medlem vil derfor fremholde

at terskelprisen ved tildeling av tilskott til elektrisitetsutbyggingen i Nord-Norge blir

å beregne på momsfri basis.

Dette medlem vil forøvrig bemerke at rimelig elektrisk energi til små - ikke kraft-

krevende industri vil være av vesentlig betydning for en ønskelig utvikling av næ-

ringsstrukturen i landsdeler (ikke bare i Nord-Norge) hvor høye kraftpriser virker

som bremser for nye tiltak. Det bør derfor etter dette medlems mening ved bedøm-

melsen av de enkelte kraftlags tariffer under behandlingen av stønadssaker tas hen-

syn til at prisen også for slik forsyning kan holdes på et rimelig nivå.

Dette medlem er enig i ønskeligheten av at avgiften på elektrisk energi etter at

også denne er blitt pålagt moms bortfaller, men vil understreke at forutsetningen for

dette må være at budsjettmessige vansker ikke stiller seg hindrende i veien for gjen-

nomforingen av det utbyggingsprogram som her blir foreslått. Om dette skulle bli

tilfelle mener en det må være grunn til aoverveie om en bør la denne avgift fortsette

alope med 0.1 øre pr. kWh også utover den 1.1.72 og så lenge det måtte være nød-

vendig for asikre gjennomføringen av programmet.»

«Hovedstyret vil også gjerne komme nærmere inn på statens muligheter for gjennom

statsstønadsvilkårene å påvirke organisasjonsforholdene og den alminnelige politikk innen

elektrisitetssektoren. I svært mange tilfeller er statsstønad nødvendig for å oppnå en

sammenslutning mellom ulike elektrisitetsverker. nemlig til styrkelse av det eller de

svakere verker som skal gå inn i sammenslutning. Sammenslutninger mellom elektrisi-

tetsverker av ulike økonomisk styrke innebærer i seg selv en prisutjevning og Hoved-

styret er derfor enig med arbeidsgruppen i at statsstønad i forbindelse med sammenslut-

ning av elektrisitetsverker bør gis høy prioritet både av hensyn til den sosialpolitiske

målsetting og ut fra ønsket om komme frem til et mer effektivt organisasjonsmønster

75



innen elektrisitetssektoren. Hovedstyret vil presisere at «terskelprisen» ikke må være

avgjørende i forbindelse med statsstønadstildelinger som tar sikte på å oppnå organisa-

sjonsmessige rasjonaliseringer. slik som også forutsatt i forslaget til nye retningslinjer

og vilkar for statsstonad.

Etter hovedstyrets oppfatning ligger det meget store muligheter for bedring av elek-

trisitetsforsyningens økonomi generelt sett i en organisasjonsmessig rasjonalisering i

retning av storre og okonomisk mer berekraftige enheter, og enheter hvor by- og lands-

elektrisitetsforsyning er integrert så langt råd er. Hovedstyret mener derfor at den orga-

nisasjonsmessige rasjonaliseringen innen elforsyningen bør påskyndes og at dette arbei-

det følges opp med bevilgninger til statsstønad i den utstrekning dette er nødvendig for

å realisere rasjonaliseringsplanene.

Bemanningen ved det kontor og den avdeling som behandler disse sakene innen

NVE bør også styrkes i den utstrekning dette er nødvendig for å unngå at fremdriften i

arbeidet sinkes av personalmangel. Det må antas at arbeidet med rasjonaliseringstiltak

vedrørende elektrisitetsforsyningens organisasjonsmønster vil bli vesentlig vanskeligere

etter at stønadsordningen i sin tid eventuelt blir opphevet.

Hovedstyret har med interesse bemerket at det i vedlegg 5 og 6 til innstillingen er

søkt foretatt en beregning over det samlede behov for pengemidler til statsstønaden på

bakgrunn av en bestemt målsetting. Under forutsetning av at en «terskelpris» lik gjen-

nomsnittlig pris for gruppen «Husholdninger og jordbruk» + 15 legges til grunn, viser

beregningene en samlet utgiftssum på 284 mill. kroner. Selv om det nødvendigvis må

hefte adskillig usikkerhet med hensyn til beregningsmåten. må dette kunne ses som en

meget viktig antydning av hva det vil koste a n den oppstilte målsetting. Om det regnes

at det mål som er satt kan bli nådd over en periode på 8 år. og om det videre regnes med

noen prisstigning i perioden. svarer dette til ca. 40 mill. kroner pr. år. I samsvar med det

som er nevnt ovenfor antar Hovedstyret at bevilgningen bør søkes fremskyndet mot den

første del av perioden i den utstrekning dette er ønskelig av hensyn til fremdriftsplanen

for arbeidet. Det sannsynlige er at bevilgningen de 2 forste år bør være minst 60 mill. kr

med avtrapping mot slutten av perioden. Beregnet stønadsbehov forutsetter imidlertid at

de gjennomsnittspriser som er lagt til grunn er reelle i den forstand at de gir dekning for

verkenes utgifter. Det er imidlertid ved vurderingen av disse prisene kommet frem opp-

lysninger som tyder pa at det samlede stonadsbehov kan bli storre enn ovenfor angitt.

Når det gjelder spørsmålet om opprettholdelse av elektrisitetsavgiften til staten etter

lov av 29.5.51. har Hovedstyret gjentatte ganger gitt uttrykk for sitt standpunkt at avgif-

ten bør falle bort fra 1.1. 71. Hovedstyret er fortsatt av denne mening og slutter seg til

arbeidsgruppens flertall når det gjelder begrunnelsen for opphevelse av elavgiften til

staten. Hovedstyret kan ikke akseptere de antydede budsjettmessige vanskeligheter som

begrunnelse for å opprettholde elavgiften etter denne tid. Da arbeidsgruppen enstemmig

har gått inn for en nedtrapping av elavgiften til det halve fra I. I. 71 og full opphevelse

fra 1.1.72. vil Hovedstyret likevel ikke motsette seg en gjennomforing av innstillingen

på dette punkt. som en kompromissløsning.

Hovedstyret er videre enig i den del av innstillingens konklusjon som går ut på at de

løpende rente- og avdragsfrie stønadslån. hovedsaklig til stamledning. avskrives i den
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utstrekning det etter en ny rentabilitetsvurdering viser seg at anleggene ikke gir grunn-

lag for forrentning av lanekapitalen. Selv om stonadslanene utgjor betydelige belop, nem-

lig ca. 156 mill. kroner hvorav den alt overveiende del maanses urentabel og saledes

etter forslaget vil bli gjenstand for avskrivning. dreier det seg her om penger som staten

har små muligheter til å få tilbakebetalt. Det må også antas at denne lånekapital i mange

tilfeller kan øve en viss uheldig lammende innflytelse på verkenes initiativ og tiltaks-

lyst. Hovedstyret mener derfor at en sanering på dette felt bør skje så snart som mulig.

Forutsetningen må imidlertid være at investeringsnivået ikke reduseres ved denne ord-

ning.
I vedlegg 9 til innstillingen har arbeidsgruppen utarbeidet utkast til nye retningslinjer

og vilkår for statsstønaden til elektrisitetsforsyningen. Utkastet innebærer utvilsomt en

forbedring i forhold til de regler som gjelder idag. Etter en gjennomgåelse av utkastet

vil imidlertid Hovedstyret anbefale enkelte tilføyelser og justeringer. På dette grunnlag

har Hovedstyret utarbeidet et nytt utkast som følger vedlagt.

Hovedstyrets konklusjon

Hovedstyret slutter seg i det alt vesentlige til flertallsinnstillingen av 16.6. 70 fra arbeids-

gruppen til drøftelse av statsstønadsbehov. dekningsmåte m. v. Hovedstyret vil således

tilrå at det fremlagte opplegg legges til grunn ved det fortsatte arbeid med statsstønaden

til elektrisitetsforsyningen. Således forutsettes nye retningslinjer og vilkår for statsstønad

til elektrisitetsforsyningen gitt ved kgl.res. i samsvar med vedlagte reviderte utkast.

Behandlet i Hovedstyremøte den 22. august 1970.

Vidkunn Hveding Rolf Moe»

Av uttalelsen fra Norske Elektrisitetsverkers Forening refereres folgende (forkortet):

«NEVF er i hovedtrekkene enig i det syn arbeidsgruppens innstilling gir uttrykk for «at

stønadsordning for elforsyningen bør opprettholdes i form som foreslått og at elavgiften

bor avvikles.»

Foreningen viser til at det er skaffet frem et visst minimum av elektrisk kraft til prak-

tisk talt samtlige innbyggere i landet. men at det er behov for videre utbygging for kvali-

tetsforbedring og økning av leveringsmulighetene og en videre prisutjevning. Stønadens

betydning, ikke minst som finansieringskilde blir påpekt.

Foreningen støtter også den foreslåtte beregningsmåte for terskelprisen.

Foreningen er også innforstått med at stønadsordningen tar sikte på rasjonalisering av

elektrisitetsforsyningen.

Det påpekes at en effektiv gjennomføring av stønadssaken forutsetter tilstrekkelig

bemanning ved NVE for at saksbehandlingen skal bli effektiv.

NEVF slutter seg til forslaget om avvikling av elavgiften, med fullt bortfall fra

1.1.1972, og forutsetter at investeringsavgiften vil bli nedtrappet. Foreningen mener at

elavgiften fremtrer som en særbelastning på elektrisk energi, som derved ikke blir kon-
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kurransemessig likestillet med annen energiforsyning. Forøvrig presiseres sterkt at det
må bevilges offentlige midler til stønad i samme omfang som de beløp elavgiften har
innbrakt.»

De ovenfor refererte uttalelsene peker bare i en retning, nemlig å avvikle elavgifta
og opprettholde bevilgningene til å fremme elforsyningen som de viktigste punk-
tene.

Et annet punkt, som nevnes både av Hovedstyret og NEVF, er asorge for at
ikke fremdriften i arbeidet sinkes på grunn av personalmangel ved det kontor som
behandler slike saker. For Statsstonadkontoret foltes dette som en stotte til dette
arbeidet som kontoret hadde håpet på, men fått liten forståelse for hos dem som
håndhevet statens personalpolitikk i etaten. Det kan derfor her passe åta med noen
ord om følgende tema:



22. Bemanning og arbeidsmengde
ved statsstonadkontoret

STATSSTNADK0NTORET VAR i de første årene bemannet både med bygningsingeni-
ører og elektroingeniører, i alt 6 eller 7 personer inklusive kontorleder. Det var
overvekt av bygg-ekspertise, og dette kunne forsvares med at det i stor utstrekning
måtte satses på å få bygget ut hensiktsmessige kraftkilder der folk ikke hadde til-
gjengelige tilførsler fra allerede eksisterende kraftverk. Men en har også eksempler
på at det var nok tilgjengelig kraft og at det bare gjaldt å få bygget ut tilførselsled-
ninger og fordelingsnett. Hvordan dette slo ut i økonomien for det enkelte elverk,
vil en kunne komme inn på senere. I 1955-56 økte antallet ansatte fra 5 til 7, hvor-
av 4 var byningsingeniorer. Den avdelingsdirektør som da var kontorets nærmeste
overordnede, var meget interessert i kontorets arbeid og gjennomgikk hver sak
meget grundig. Han hadde forøvrig den vane eller uvane at, når det nærmet seg
slutt på dagens arbeidstid ble kontorleder og andre saksbehandlere innkalt for å
gjennomgå de sakene som kontoret hadde lagt inn til ham for godkjenning.
Derved kunne han enkelte dager få utnyttet sine folk langt utover vanlig arbeids-
tid, noe som ikke alltid var like populært for disse, men han mente vel at han der-
med gjorde samfunnet en ekstra tjeneste. Han var også av den mening at hans folk
burde ha noe mer agjore enn de normalt rakk over. Mange arbeidstimer kunne
derfor bli lagt til fritiden også hjemme og i de små timer når noe hastet, og det
gjorde det ofte. Som eksempel på dette siste nevnes at ikke sjelden kom det spørs-
mål fra departementet som skulle besvares omgående pr. brev. Det var helst når
det var noe angående elforsyningen som statsråden skulle redegjøre for i
Stortinget. Statsstønadkontoret fikk en dag like før kontortidens slutt en henven-
delse fra departementet med spørsmål om en redegjørelse som skulle foreligge i
departementet dagen etter, for at statsråden i tide skulle kunne få den nødvendige
orienteringen til spørretimen i Stortinget dagen etter. Statsstønadkontorets ansvar-
lige saksbehandler (som alltid sto «laglig til for hugg») tok saken med seg hjem
og skrev brevkonseptet ferdig til renskriving ved kontortidens begynnelse neste
dag. Det tok imidlertid hele dagen før brevet kunne bli underskrevet av general-
direktøren (uten at noe ble endret eller rettet i brevutkastet). Saksbehandler måtte
da, for å tilfredsstille departementets henstilling, oppsøke en ventende byråsjef i
departementet etter kontortidens slutt (sjølsagt etter avtale med denne), som trolig
i sin tur fikk seg noen ubetalte overtidstimer utover kvelden.

Omtrent samtidig med at  NVE  ble omorganisert fra 1960 og at den nye ordnin-
gen ble gjennomført i løpet av de påfølgende årene, gikk flere av de eldre sjefene
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ved Elektrisitetsavdelingen av for aldersgrensen eller sluttet ved oppnådd pensjons-
alder. Dette førte til en merkbar svekkelse av den store interesse som ledelsen hadde
hatt nettopp for det arbeide som Statsstønadkontoret sto for. Interessen hos enkelte
syntes til tider å være begrenset til hvor mange personer NVE hadde bidratt til a
skaffe elforsyning, hvor lite antallet av uforsynte var blitt og å få kontorets oppda-
terte tall for dette når de skulle holde foredrag. Det var ikke sjelden, for «nye
koster» kan ha behov for å markere seg. Ved en anledning førte dette til følgende
lille kommentar fra Statsstønadkontoret:

«Rolf og Gunnar drar sammen ut på reiser,
og gjeme de på røyk og kaffe spleiser.
Rolf han holder sine lange foredrag,
og Gunnar fy lier ut med kommentar.

Det emne de seg helst befatter med,
er elforsyningens ulykke og dens ve.
Hvordan den store sak skal få den gunstigste sorti,
er politikernes dilemma, det bestemmer de.

Det går en hånd i lommens katakomber,
og kameraten passer på og freidig bommer.
De glipper oyne mot en sky av royk og hoster,
og bort dens aske fra sitt toy de koster!»

Men når sant skal sies, og det skal det jo. vil en her få understreke at alle direkto-
rene skal ha all ære og ros for at de sto på og forsvarte kontorets forslag til forde-
ling av midlene, når sakene ble forelagt Hovedstyret før oversendelse til vedkom-
mende departement. Statsstønadkontoret var hele tiden opptatt av agjore sin jobb
best mulig og hadde ikke ytterligere markeringsbehov. Elverkene visste hvem de
skulle henvende seg til når statsstønad var tema. Mange henvendte seg forøvrig til
kontoret også i andre saker som hørte under NVE. Det skyldtes vel at kontoret tro-
lig hadde en mer utstrakt kontakt utad til elforsyningen enn noen andre i NVE og
fungerte i ikke liten grad som en formidlingssentral når det gjaldt spørsmål utenfra,
som det var tillagt andre i etaten å svare på. Ved hver større eller mindre omorga-
nisering ble det nye og helst flere avise til. Og når elverksfolk kom på besøk til
Statsstønadkontoret, noe som til tider kunne skje daglig, ble de om mulig presentert
for fagsjef og direktør, så de ikke skulle ha grunn til å føle seg utenfor. De mange
telefonforespørsler og andre henvendelser, som ikke vedkom kontoret, tok sin tid,
men alle sto på for ayte den service publikum trengte. Belastningen var imidlertid
stor, idet en hele tiden var under tidspress for å få utredet og ekspedert egne saker
med alle relevante data så tidlig som mulig på året, slik at elverkene kunne få ut-
nyttet den mest laglige årstiden til gjennomføring av de prosjektene det ble gitt
statsstonad til.
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Etter at en kom over i den andre omgangen i stønadsvirksomheten, forsterknings-
prosjektenc, krevde de en langt grundigere utredning av elverkenes økonomi og
generelle tekniske standard enn hva tilfelle var under den første epoken med rene
elektrifiseringsprosjekter. Endringen i arbeidsmengde med tiden uttrykt ved pro-
dusert stoffmengde kan tilnærmet sies aha vært omtrent følgende:

I den første tiden fram til ca. 1950 kunne en såkalt fellestilråding være pa 40--
50 sider maskinskrevet tekst med dobbel linjeavstand. Den inneholdt all den orien-
tering som ble gitt i forbindelse med utdelingen av årets kvote av bevilgede midler
til fremme av elforsyningen. Utredningen ble noe grundigere ettersom årene gikk,
særlig etterat Fredrik Vogt ble generaldirektør. Det ble da stilt krav om flere opp-
lysninger til hver sak, og stoffet ble mer systematisert i fremstillingen. Men hver
sak kunne som regel være nok utredet ved bruk av to-tre sider med tekst, for frem-
stillingen skulle være knapp og konsis. Når sakene siden i det vesentlige kom til a
dreie seg om forsterkningsprosjekter og fornyelser av eldre fordelingsnett, kom ut-
redningen for hvert prosjekt sjelden på mindre enn 10--20 maskinskrevne sider,
og av denne måtte det gis et to-tre siders utdrag for Hovedstyrets medlemmer og
departementet. Sistnevnte fikk sjølsagt hele utredningen, som ble kalt for arbeids-
rapport. Det ble slutt på fellestilrådingene, og sakene ble forelagt Hovedstyret
(senere Rådet) etter hvert som de ble ferdige fra kontoret. og en fikk dermed også
en tidsprioritering av sakene. Årets fordeling av midlene ble som regel ikke ferdig
før tidligst til sommerferien.

Med anslagsvis 30 40 saker pr. år, kunne således kontorets samlede utredning i
antall maskinskrevne sider av arbeidsrapporter og utdrag, bli mer enn ti ganger så
stor som den hadde vært i de første ti-femten årene, eller fire-fem ganger så stor
som i de siste ti årene før forsterkningssakene ble i flertall.

På SO-tallet var det syv-åtte personer som arbeidet med stønadssaker, inkl. en
«ikke arbeidende formann» som fordelte oppgavene, leste korrektur og ellers
snakket med kunder. Den åttende var avdelingsdirektøren hvis største interesse
dreide seg om disse sakene. Det hendte også (ikke sjelden) at sjølve generaldirek-
toren (Vogt) utredet stønadssaker, så interessen var til stede helt til topps i etaten.

I tiden etter omorganiseringen av NVE fra 1960, ble antall medarbeidere ved
Statsstønadkontoret vesentlig mindre. Faste stillingshjemler ble seks, trolig begrun-
net med at stønadsoppgavene ville avta og raskt falle bort. Sjøl om dette viste seg
å være en feilvurdering, ble det ingen bemanningsøkning. Bare i kortere perioder,
når spesielle oppgaver ble pålagt, kunne kontoret telle syv personer. Hertil er å be-
merke at regelmessig var en stilling ubesatt, eller var opptatt av en nyansatt og ny-
utdannet, som trengte opplæring og ikke ble effektiv før etter ett ato års praksis,
alt ettersom hvor interesserte og arbeidsvillige de var. Det må sies at de yngre med-
arbeiderne ved kontoret regelmessig fikk en kort funksjonstid, omtrent tilsvarende
deres opplæringstid. De flinkeste, som en først og fremst ønsket å beholde, fant
snart ut at fremtidsutsiktene var for dårlige og søkte seg en jobb som svarte bedre
til deres utdannelse og interesser.
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Enkelte nyansatte, som alltid har hatt et halvt års prøvetid, rakk ikke alltid a vise
sine kvalifikasjoner på en overbevisende måte, før en avgjørelse måtte tas. Erfarings-
messig må prøvetiden sies å være altfor kort. Den burde minst vært ett år. I mange
år var også tilgangen på søkere med relevant utdanning svært dårlig, og valgmulig-
hetene var minimale. Hva skulle en gjøre, ansette en som i prøvetiden ikke over-
beviste om sin brukbarhet, i håp om at det ville gå bedre enn førsteinntrykket tilsa,
og at det ville være bedre enn ikke å få noen i en ledig stilling. Som regel ble det
til at en ansatte den en kunne få, da det syntes uforsvarlig alltid a matte ha en ledig-
het på ca. 17 og tilsvarende større arbeidspress for de øvrige medarbeidere, for
den minste arbeidsmengden var gitt for det enkelte år. I den senere tid har en for-
øvrig hatt tilfelle av at verken kontorleder eller avdelingsdirektør fikk anledning til
a si sin mening om en nyansatt før personalkontoret i Administrasjonsavdelingen
(A) ga vedkommende fast ansettelse før prøvetiden var ute! Da en spurte hvorfor,
fikk en et noe unnvikende svar fra A som gikk ut på at en ikke lenger tok det så
nøye med om en uttalelse fra vedkommende avdeling var gitt eller ikke, hvis ikke
en slik uttalelse hadde kommet «i god tid» før prøvetidens utløp. Denne nye prak-
sis hadde verken kontorleder eller avdelingsdirektør blitt orientert om på forhånd.
En slik praksis kan åpenbart  få  ubehagelige følger.

Riktig dårlig stillet blir kontoret arbeidsmessig når det viser seg at nye medar-
beidere i stor grad er opptatt med foreningssaker innen sine organisasjoner. Når en
tar i betraktning at en av de ansatte hadde mer enn nok med de kontormessige kon-
trollfunksjoner, påse at alle formalia var i orden, tilrettelegge utbetalinger og føre
oversikter og regnskap, samt at en ansatt var under opplæring, eller at en stilling
var ubesatt, hadde kontorleder som regel bare tre medarbeidere som kunne utrede
nye saker på en selvstendig måte.

En kan spørre seg sjøl om hvordan arbeidet ved kontoret kunne la seg gjennom-
føre med så få saksbehandlere, den økende arbeidsmengden tatt i betraktning.
Det gikk på den måten at de eldre og rutinerte jobbet dess hardere og sto på, noen
langt utover den tid de kunne få betalt for.

At yngre medarbeidere sluttet etter relativt kort tid, kunne ha flere grunner. Kan-
skje ble det krevet for mye, slik at jobben ble stressende og at dette svarte dårlig
til statens relativt lave ingeniørlønninger. Hovedgrunnen, slik det ble opplevet var
nok lønnen og at utsiktene til opprykk var for dårlig. Administrasjonen som hadde
ansvaret for personalforvaltningen fulgte sine egne komponerte regler med krav
om et minste antall års praksis før noen forfremmelse kunne komme på tale. Kan
hende var disse for strenge eller bastante i mange tilfelle, iallfall en sikker årsak til
at unge ingeniører sa opp sin stilling etter relativt kort tid. Det hjalp ikke hvor mye
kontoret forsøkte å forklare nødvendigheten av bedre avlønning for akunne be-
holde innarbeidede og dyktige medarbeidere. Den såkalte tjenestevei via fagsjef,
direktør til saksbehandler i A, var også lang. Og enda lengre og kanskje mer tid-
krevende ble den videre gang fra saksbehandler til kontorleder, personalsjef. avde-
lingsdirektor og direktør til saken endelig nådde Hovedstyret, hvor en slik perso-
nalsak skulle konfirmeres. Det hendte sågar at vedkommende saksbehandler i A
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kunne gi en kontorleder i et annet direktorat en alvorlig ment skjennepreken for å
ha tatt opp og ville bry A med en sak som han mente var urimelig og umulig ut fra
de regler de ville følge. Med en slik innstilling til jobben i en serviceavdeling, er
det forståelig at sakene kunne bli liggende hos saksbehandler både vel og lenge,
iallfall lenge nok til at den saken til syvende og sist gjaldt, fant det best å si opp og
få seg en bedre betalt jobb.

I ett tilfelle da kontorleder mente at en personalsak burde ha særlig oppmerk-
somhet, ga han tjenestevei-reglementet «på båten» og skrev til Generaldirektøren
direkte om saken, riktignok med kopi til Elektrisitetsdirektoren. Dette resulterte
bare i en skarp reprimande fra sistnevnte og ellers ingen umiddelbare resultater.
En hadde iallfall fått sagt ifra om problemene helt til topps og var glad for det. Det
fikk ikke hjelpe at en ble satt ettertrykkelig på plass. Likevel kunne det vel være
dem som mente at ens nærmeste overordnede ikke gjorde nok for sine medarbeidere.

Det etablerte system følte seg neppe truet, bare irritert, opphøyet, uskadelig og
meget sjøltilfreds. Og det er jo en god følelse som alle burde ha, hvis det er beret-
tiget. Om nå dette til nød kunne godtas som prinsipp og tilpasse seg det, er det noe
annet som kunne vært ønsket annerledes, nemlig en tendens noen i toppen av hie-
rarkiet (og litt nedover i rekkene) har hatt til å søke råd utenfra i spørsmål der en
sjøl skulle være rådgiver, men først etter aha rådført seg med sine egne medarbei-
dere i saker som de kjenner bedre. De som befinner seg nærmere grasrotplanet har
gjeme lang erfaring og den beste innsikt og forståelse for hvordan mange saker
bør løses. Ved å lytte til utenforståendes råd og følge dem ukritisk, har noen bekla-
geligvis «gått skoene av seg». Det kan ingen på en arbeidsplass ha interesse av el-
ler være tjent med. Det må være et samarbeid fra toppen til roten i en organisasjon,
dersom alt skal gå så godt som det bør og kan gjøre.

Innenfor Statsstønadkontoret har samarbeidet mellom kolleger alltid vært godt,
iallfall så lenge forfatteren av dette skrivet har kunnet registrere. Utblåsninger har
nok forekommet, noe som nok har vært av det gode. Det har vært et samarbeid i
en relativt liten gruppe som har støttet hverandre så godt det lot seg gjøre, og det
har gjort det mulig agjore en jobb som kundene stort sett har sagt seg fornøyd med.
Klager utenfra har forekommet hvis en ikke har sittet på plass og tatt imot besøk
eller telefon-forespørsler, når noen hadde behov for å snakke om og drøfte uav-
klarte spørsmål.



23. Behov for planendringer m.m.

DE SØKNADENE som kom inn til NVE dreide seg noen ganger om planer som Stats-
stønadkontoret fant å ville gjøre større eller mindre endringer på. Det gjaldt ikke
bare spørsmål om å finne rimeligere løsninger for aspare kapital, men i første rekke
å få bygget anlegg som sett i en større sammenheng og på lengre sikt ville være
mest hensiktsmessig og dermed riktig. Som eksempler på hva dette kunne dreie
seg om, kan nevnes følgende:

I Lofoten skulle det bygges en 132kV ledning lengre inn i et større forsynings-
område og settes opp en 132/66 kV transformatorstasjon i Kvitfossen. Dette var i
1967. Ut fra de opplysninger konsulenten (EFI) hadde hatt som grunnlag for sine
beregninger, var det foreslått en 25 MVA transformator.

I betraktning av det relativt store området denne stasjonen skulle forsyne, fant
Statsstønadkontoret ut at transformatorstørrelsen burde økes til 35 MVA, som var
den nærmest overliggende brukte standardstørrelse. Kraftlaget hadde ingen inn-
vendinger til dette. Det viste seg at kraftbehovet vokste så raskt at transformatoren
etter få år ble fullastet, og det ble installert en til av samme størrelse.

I Sør-Trøndelag var det bygget en 22 kV ledning, delvis lagt i sjøkabel. ut til et
ganske stort befolket kystområde (Hitra og Froya). Denne første overføringsled-
ningen med dobbel sjøkabel ble etter noen år fullastet, og fylkeskonsulenten hadde
foreslatt a bygge en ny 22 V ledning parallelt med den første. Statsstønadkontoret
henvendte seg til ham med spørsmål om det ikke burde bygges en 66 kV ledning,
fra et eksisterende 66 kV koplingsanlegg på fastlandet, i første omgang drevet
med 22 V, inntil det ble behov for 66/22 kV transformering ute i fordelingsnettet.
Dette satte fylkeskonsulenten seg i mot, forbausende nok også støttet av sin drifts-
ingeniør som var elektroingeniør, hva hans sjef, direktøren ikke var. Fylkeskonsu-
lenten ble spurt om hva han ville gjøre når en ny 22kV ledning ble fullastet. Han
svarte at han ville bygge flere 22 kV ledninger ved siden av hverandre etter hvert
som kraftbehovet økte.

For afa en løsning på saken og få en utforming av prosjektet som NVE, Stats-
stønadkontoret mente var tilfredsstillende. ble kraftlaget bedt om å få utarbeidet en
plan for en 66 kV overføringsledning, innsendt via fylket på vanlig måte, men med
gjenpart sendt direkte til NVE. Fylkeskonsulentens oversendelse av denne planen
uteble. Med helhjertet støtte fra sin avdelingsdirektør fremmet Statsstønadkontoret
66 kV prosjektet, finansiert med et større lån og noe statsstønad. Ledningen ble
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bygget i 1963. Fylkeskonsulenten ble rasende og unnså seg ikke for å angripe NVE
sine representanter, som kort tid etter møtte ham på Norske Elektrisitetsverkers
Forenings årsmøte i Tronheim, da med mange interesserte elverksfolk som tilhørere.

Noen år senere holdt dette kraftlaget stor lysfest, etterat alle oppsitterne hadde
fått tilført elektrisk kraft. Nevnte driftsingeniør i fylkesverket var da forfremmet til
direktør. Han møtte ikke på festen. Det gjorde imidlertid den nye driftsingeniøren,
som i sin hilsningstale roste kraftlaget for at det hadde vært så fremsynt å ha byg-
get denne 66 kV ledningen, og dermed sto vel rustet til amote forventet økning i
kraftbehovet!

Det kan tilføyes at det senere er bygget en 66 kV ledning til, parallelt med den
første, etterat økningen i kraftforbruket gjorde det nødvendig. Hvor mange 22 kV
ledninger som måtte ha vært bygget for å tilfredsstille overføringsbehov og taps-
minimalisering, overlates leserne å vurdere. Det ville ikke blitt noe miljøvennlig
og plassbesparende prosjekt!

For Troms Kraftforsyning ble det prosjektert en 132 kV ledning for overføring
av produksjonen ved Goulas kraftverk til Tromsø byområde. I søknaden om stats-
stønad ble ledningen foreslått bygget på stålmaster, en solid, men også kostbar
konstruksjon og ikke utpreget miljøvennlig. Statsstønadkontoret foreslo at det ble
utarbeidet en alternativ plan basert på impregnerte trestolper. Dette ble gjort, idet
stålmaster ble beholdt på strekninger dette var nødvendig av hensyn til ekstra store
mekaniske belastninger, ved lange fjordspenn etc. Kostnadsoverslaget ble derved
redusert fra 22,5 til 17,5 mill. kr. De innsparte 5 mill. kr var det god bruk for andre
steder. Kraftselskapet hadde ikke noe abemerke til at det rimeligste alternativ ble
valgt. Byggeregnskapet for dette prosjektet, som ble gjennomført i årene 1969-
1971, viser en sluttsum på ca. 17.6 mill. kr, det vil si en overskridelse på vel 0,5 pst.

Statsstønadkontorets saksbehandler konstaterte at hans alternative prosjektfor-
slag hadde spart staten for en sum (ekskl. renter) tilsvarende hans overingeniør-
lønn i minst 70 år. Eller hvis en meget forsiktig regner 5 pst. p.a. i avkastning på
innspart kapital, ville besparelsen kunne ha lønnet fire overingeniører i ca. 45 år,
alt under forutsetning av fast kroneverdi og faste lønninger. Dette kan være en il-
lustrasjon på hva som kunne oppnås på ett eneste prosjekt. Med en bedre beman-
ning i de siste 25 årene ( 1965-1990), ville kontoret kunnet ha gitt den enkelte sak
en mer grundig teknisk vurdering. Større besparelser kunne utvilsomt vært opp-
nådd og/eller ting kunne vært gjort bedre. At etatens personalforvaltning har vært
lite samarbeidsvillig og ikke vist forståelse for nødvendigheten av å gi ingeniører
så gode økonomiske vilkår at det har vært mulig a rekruttere og holde på en til-
strekkelig kvalifisert stab, har vært både latterlig og tragisk, sett fra Statsstønad-
kontorets side.

I andre sammenhenger har det forekommet at et engrosselskap ikke har vist
nødvendig vilje til å foreta en integrert planlegging, slik at planene ble best mulig,
fordelingsnett og tilførselsledning sett samlet. Og det har hendt at en har måttet
søke bistand hos EFI for a fa større tyngde bak våre krav om å få rettet på åpenbare
skjevheter i planleggingen og dermed oppnådd en plassering av en transformator-
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stasjon og innmating som i nødvendig grad tok hensyn til det eksisterende 22 kV
fordelingsnett. (Jf. 50 kV ledning til Hvaler.)

Ved en sammenslutning av kraftlag i Gudbrandsdalen ble det søkt om stønad til
en 66 kV ledningsforbindelse og to 66/22 kV transformatorstasjoner. Både 66 og
22 kV koplingsanlegg var planlagt bygget innendørs, slik som de tidligere oppsatte
transformatorstasjoner i distriktet var utført.

Statsstønadkontoret bevirket at det ble innhentet pris på en alternativ utførelse
av stasjonene med 66 kV koplingsanlegg og 66/22 kV transformatorer plassert
utendørs. Dette alternativet viste en vesentlig lavere priskalkyle, og i samråd med
elverket ble dette alternativ valgt. Elverket søkte om å få beholde det opprinnelige
kostnadsoverslag og tilsvarende statsstønad for å kunne etablere et fjernkontroll-
anlegg for de to 66/22 kV stasjonene. Dette representerte en utvidelse av prosjektet
med en kostnad på ca. 1,9 mill. kr, men som lå innenfor opprinnelig kostnadsramme.
I betraktning av at dette var et sammenslutningsprosjekt som en ønsket skulle bli
vellykket, ble søknaden innvilget. Resultatet ble tilfredsstillende for elverket og
har senere i kurs-sammenheng blitt nærmere omtalt til orientering for andre elverk.

Dette er bare noen eksempler på hvordan et nært og oftest godt samarbeid med
elverkene og konsulentene har gitt Statsstønadkontorets ingeniører anledning til å
påvirke prosjektene, så de ble utført mer i samsvar med behovene. I noen tilfelle
har dette ført til store kostnadsreduksjoner i forhold til de planer som elverkene i
første omgang hadde fremmet. Kontorets rettesnor i denne sammenheng har vært
at anleggenes dimensjoner og utførelse, også med hensyn til kostnader. skulle være
nodvendig  og  tilstrekkelig.  I tvilstilfelle har en valgt en ledningsdimensjon hoyere
eller en transformator noe større enn beregningene viste var nødvendig ut fra fore-
liggende prognoser, idet tendensen i utviklingen mest alltid har vist at kraftbehovet
økte raskere og ble større enn forventet. Dette skyldes trolig i mange tilfelle at det
observerte forbruk ikke fullt ut svarte til behovet, fordi den enkelte abonnent ikke
brukte mer elektrisk energi enn det de eksisterende ledningsforbindelser kunne over-
føre med tilfredsstillende spenning. De prognoser som var utledet av det observerte
forbruk, ble derfor for lave som grunnlag for beregning av det fremtidige kraftbe-
hov, fordi det hadde vært en såkalt skjult rasjonering til stede. Statsstønadkontoret
har derfor forfektet det syn at en måtte være forberedt på at i områder med svakt
utbygd fordelingsnett og lavt forbruk, ville energiuttaket til alminnelig forsyning
øke raskere enn ellers. når fordelingsnettet ble forsterket, og etter hvert nærme seg
samme nivå som i områder der kraftforsyningen over lengre tid hadde vært god.

En tid var det på mote hos enkelte planleggere at en i hoyspennings fordelings-
nett bare skulle bruke 22 og 132 kV spenningsnivå. Dette kan være riktig i mange,
kanskje i de fleste tilfelle. Statsstønadkontorets erfaring tilsa imidlertid at 66 kV i
noen tilfelle er de andre spenninger overlegne kostnadsmessig sett, spesielt når det
er behov for sjøkabler der 22 kV ikke er tilstrekkelig. Kontoret har derfor i visse
tilfelle satt som vilkår at det måtte avsettes plass for 66 kV uttak (f.eks. treviklings-
transformator) i transformatorstasjoner, og har over tid spart elverker for større
investeringer og staten for større tilskott senere.
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24. Den lille grensehandel

I FORBINDELSE MED utbyggingen av fordelingsnettet i grenseområdene mot våre
naboland, har det ikke sjelden kommet spørsmål om askaffe elektrisk kraft over
grensen til grender i Sverige og Finland. Ved bygging av statsstønadprosjekter er
det, særlig i Finnmark, vært aktuelt å vurdere hvordan henstillinger fra folk på
finsk side av grensen om å få tilført elforsyning fra Norge skulle besvares. Det har
da falt i Statsstønadkontorets lodd å utrede dette i samråd med de lokale elverk og
eksempelvis med Finnmark Fylkes Elektrisitetsforsyning (FFE).

Som eksempel på et slikt prosjekt kan nevnes følgende:

I. Kraftlevering til Enontekio.
I forbindelse med bygging av en 66 kV overføringsledning til Kautokeino kom
det spørsmål om kraftlevering over grensen. Dette ble først drøftet mellom de
lokale finske og norske myndigheter, og det gjaldt kraftlevering til Enontekiø,
som hadde ca. 2000 innbyggere. Stedet hadde fra for noe kraft over lange led-
ningsforbindelser fra Nordbotten kraftverk i Sverige, men det trengtes tilleggs-
kraft. Da Hovedstyret var på befaring i Finnmark og samtidig besøkte Enontekiø
den 4. april 1964, ble kraftspørsmålet tatt opp fra finsk side. Saken ble drøftet
nærmere da «industriråd» Urho Hakkarainen, Finland var i Oslo på et møte
med NVE og representanter for Kautokeino kraftlag og fylkets elforsyning den
29. mai 1964. I samråd med Hakkarainen satte Statsstønadkontoret samme dag
opp et notat om de prinsipielle retningslinjer for hvordan en kraftlevering i til-
felle skulle skje. Drøftelsene med den finske «industriraden» forte til enighet
om både dimensjoneringen av en ledningsforbindelse, dekningsmåte for etable-
ringskostnadene, begrensningen av kraftmengde samt tariffarm og kraftpris.
Statsstønadkontoret satte også opp et forslag til kontrakt som Hakkarainen og
Kautokeino kraftlag sa seg enige i. En kontrakt måtte godkjennes av begge
lands myndigheter, før en kraftoverføring kunne finne sted, tidligst fra høsten
1965. Det ble også skrevet til vårt departement om saken. I mellomtiden kom
det i stand en økt leveranse av kraft fra svensk side som i dette tilfelle gjorde
levering fra Norge overflødig. Men vårt lands arbeide med saken hadde sann-
synligvis påskyndet svenskenes initiativ.
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2. Kraftleering til Karigasniemi
Ved kgl.res. av 4. juli I 958 ble det gitt tillatelse til at Luostejok kraftlag årlig
kunne levere inntil 100.000 kWh elektrisk kraft til Karigasniemi Kraftlag i
Finland. I 1964 henvendte det finske kraftlaget seg på ny til Norge med spørs-
mål om å få øke tilført energimengde til 300.000 kWh pr. år. Økningen i energi-
mengden skulle nyttes til et fryserianlegg, og den skulle i sin helhet tas ut i som-
merhalvåret. Med henvisning til at en hadde ledig sommerkraft, søkte kraftlaget
om å få øke leveringen til 400.000 kWh pr. år.

På grunn av kraftsituasjonen i Finnmark fant NVE det noe betenkelig at
kraftlaget økte sine leveringsforpliktelser før K vænangsbotn kraftverk, som var
under bygging, var kommet i drift. Dette kraftverket ville begynne å produsere
i 1965 og øke produksjonskapasiteten fra 1969, ifølge den da vedtatte utbyg-
gingsplan. Finnene meddelte da at de ville være fornøyd om de til å begynne
med fikk økt energitilførsel i tiden fra 1. april til 30. september, da kraftbehovet
var størst. Et energikvantum på 100.000 kWh skulle fordeles på to skoler, et
sykehus og stedets 65 familier (ca. 600 personer). Kraftleveringen skulle også
omfatte en tollstasjon på finsk side som skulle utføre tjenester for norsk regning.
Det var et ledd i Tollvesenets rasjonalisering.

Krafttilførselen gjaldt først og fremst et minkforfryseri. Luostejok kraftlag
mente at dersom det ble koplet til nettet, ville energibehovet øke til ca. 500.000
kWh pr. år. Kraftlaget ville imidlertid forbeholde seg rett til å redusere, eventu-
elt stoppe leveringen i tider med utilstrekkelig krafttilgang på norsk side.

En slik kraftleveranse til 10 øre pr. kWh for det vesentlige sommerkraft, ville
være meget fordelaktig for kraftlaget. Resultatet av NVE sine overveielser ble
at Hovedstyret anbefalte overfor departementet at Luostejok kraftlag fikk inn-
vilget sin søknad om en eksporttillatelse for inntil 1 GWh pr. år. Det kan tilføyes
at det i 1977 kom en ny henvendelse til NVE fra Karigasniemi via Luostejok
kraftlag og FFE med anmodning om å få øke kraftleveransen til Finland ytterli-
gere, denne gang til 2.5 GWh. Det viste seg imidlertid at en ville få kapasitets-
problemer i nettet ved en så stor kraftoverføring. Den siste henvendelsen ble
derfor ikke fremmet for konsesjonsbehandling.

3. Kraftlevering til stedet Daladass i Finland.
I 1968 var en kommet så langt at en skulle sluttføre elektrifiseringen av Finn-
mark. Noe av det siste som var planlagt bygget, var en 13 km lang 1 kV led-
ning fra nærmeste nettstasjon til en oppsitter på stedet Port som ligger ved
Tanaelva på grensen til Finland. Kraftlaget gjorde da oppmerksom på at på den
andre siden av elva ligger stedet Dalvadass med flere finske boplasser. Kraft-
laget var sikker på at folket der ville komme for a sporre om a fa tilført elektrisk
kraft så snart de oppdaget at det var kommet elforsyning på den norske siden
av grenseelva. Men dersom det skulle bli mulig a svare positivt på dette, måtte
det bygges 22 kV ledning til Port istedenfor 1 kV. Men dette ville øke kostnads-
overslaget med ca. I 00.000 kr, ifølge de foretatte beregninger.
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Hakadal Verk. Verksfallet. Gammel (375 W) og nytt kraft:erk (532 kW)

NVE ble presentert for problemet, og det ble gjort henvendelse til industri-
departementet i Finland om saken og spurt om det var av interesse å investere i
en ledning som kunne overføre elkraft til de angjeldende oppsittere i Finland.
Svaret lot vente på seg, og kraftlaget måtte ha et svar snarest mulig. Statsstønad-
kontoret telefonerte da til sin tidligere forbindelse, Urho Hakkarainen og forela
ham kraftlagets problem, satte saken på spissen og ga ham en ukes frist til å
svare på vårt spørsmål om Finland ville skaffe 100.000 kr til en 22 kV ledning.
Hvis ikke det kom svar som bekreftet dette innen fristen, ville ledningen til
Port bli bygget for 1 kV og dermed utelukke at det fra norsk side kunne skaffes
elforsyning til den finske befolkning ved grenseelva.

Hakkarainen uttalte at fristen var noe kort, men han ville gi svar så snart han
kunne. Allerede tre dager senere var han «på tråden» og lovte a skaffe pengene.
Linja ble bygget som avtalt for 22 kV. Finnene betalte omgående og Dalvadass
fikk elforsyning.

Vår elektrisitetsdirektør omtalte siden denne saken som et eksempel på en
ubyrakratisk saksbehandling, noe han vel hadde rett i!
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25. Nea-fondet

NEA-FONDET BLE DANNET ved avsetning av en avgift til staten for krafteksport til
Sverige fra Nea og Hegsetfoss kraftverker som tilhører Trondheim kommune.
Krafteksporten fra Nea kraftverk er omtalt i St.prp. nr. 106 for 1955, Innst. S. nr.
270 og Stortingets vedtak av 6. desember s.å., og eksporten fra Hegsetfoss kraft-
verk er det redegjort for i St.prp. nr. 42 for 1959, Innst. S. nr. 117 og Stortingets
vedtak av 8. juni s.å.

Denne avgifta til staten utgjorde en sjettedel av inntektene av eksporten fra
Nea kraftverk og 2 pst. av inntekten fra Hegsetfoss kraftverk. Den var ment å ekvi-
valere konsesjonsavgifter o.l. som kommer på tale ved konsesjon på kraftleie og
krafteksport.

Etter de vedtatte bestemmelser for krafteksporten skulle fondets midler dispo-
neres etter Stortingets nærmere bestemmelse til elektrisitetsformål i distriktet.

Statsstønadkontoret måtte på vanlig måte fremme forslag, når disse midlene
skulle fordeles, og dette var kjærkomne midler for de distriktene som de skulle til-
falle, i tillegg til de øvrige stønadsmidlene.

Ved Stortingets vedtak 6. juni 1968 ble det første gang disponert midler fra Nea-
fondet ved at Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk fikk et tilskott på 10 mill. kroner til
finansiering av kraftoverføringsanlegg i fylkets ytre distrikter.

Ved andre gangs tildeling, som ble foretatt i 1974, forelå det søknader fra de
nedenfor nevnte elverk pluss Trondheim Elektrisitetsverk. Det var imidlertid stor
uenighet blant elverkene i Trøndelagsfylkene om hva Stortinget hadde ment med
«distriktet» i sin uttalelse om hvem som skulle nyte godt av fondet, men dette av-
gjorde Stortinget etter hvert som NVEs og departementets forslag til fordeling av
midlene ble fremmet. Ved tildelingen i 1974 utgjorde fondet ca. 22.5 mill. kroner.
Departementet uttalte følgende i St.prp. nr. 94 (1973--74) side 24:

«Som det fremgår av departementets bemerkninger foran. har det hersket en del tvil om

til hvem midlene fra Nea-fondet bør fordeles. Dette har nødvendiggjort en tidkrevende

saksbehandling.»

Departementet anbefalte at tilskottene skulle gis i samsvar med de regler og vilkår
som gjelder for statsstønad til elektrisitetsforsyningen. slik NVE hadde foreslått.
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Stortingskomiteens uttalelse til saken finnes i Innst. S.nr. 271, 1974. Fra denne si-
teres følgende:

«Komiteen er enig i at tildelingen av Nea-fondet skal komme begge Trøndelagsfylkene

til gode, med hovedvekt på Sør-Trøndelag. En viser her bl.a. til St. prp. nr. l 06 (1955).

Sett på bakgrunn av at Sør-Trøndelag Kraftselskap tidligere er bevilget lOmill. kroner

av fondet synes fordelingen mellom de to fylkene i departementets forslag å kunne

innebære en noe for svak imøtekommelse av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks behov.

Komiteen viser ellers til proposisjonen og innbyr Stortinget til å gjøre slikt vedtak:

Stortinget samtykker i at det gis følgende tilskott av Nea-fondet til fremme av elektrisi-

tetsforsyningsformål:

Sør-Trøndelag Kraftselskap 10,00 mill. kr

Selbu komm. Elektrisitetsverk 1,35 <K <<

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 4,00 K <<

15,35 mill. kr

Oslo, i industrikomit€en, den 20. mai 1974.»

Ved tredje og siste gangs tildeling av midler fra Nea-fondet, som ble foretatt i
1977, hadde det meldt seg syv søkere. Søknaden fra Selbu Komm. Elverk ble av
NVE ikke anbefalt imøtekommet, og departementet avslo søknaden fra Malvik
Komm. Elektrisitetsverk. Departementets uttalelse til Stortinget fremgår av St.prp.
nr. 131 (1976--77).

Fra stortingskomiteens uttalelse, Innst. S. nr. 294 ( 1976-77) siteres følgende:

«En står nå overfor avslutningen av krafteksporten ifølge den avtale som gjelder kraft

fra Nea Kraftverk til Sverige, mens eksporten fra Hegsetfoss vil innbringe avgifter enda

noen år.

Komiteen har merket seg at det i tillegg til en foreslått tildeling på 4 mill. kroner til

Nord-Trondelag El.verk er foreslått en tildeling på 3 mill. kroner til Meråker Komm.

El. verk, og finner dette tilfredsstillende.

Komiteen vil foreslå at Røros El.verk får tildelt 2 mill. kroner av fondsmidlene. Dette

betyr en økning på I mill. kroner i forhold til departementets forslag, men er i samsvar

med Hovedstyrets tilråding.

Komiteen viser ellers til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak:

Stortinget samtykker i at det gis følgende tilskott av Neafondet til fremme

av elektri si tetsfors yni ngsformål:
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Sør-Trøndelag Kraftselskap ca. 10.4 mill. kr

Tydal Komm. Kraftverk 1,1 « K

Røros Elektrisitetsverk 2.0 « «

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 4,0 « <

Meråker Komm. Elektrisitetsverk 3,0 K «

ca. 20.5 mill. kr

Oslo, i industrikomit€en, den 3. mai 1977

Arvid Johanson,

formann

Reidar  T.  Larsen.

ordforer

Rolf Hellem,

sekretær»

Stortinget vedtok en fordeling av Nea-fondsmidlene i samsvar med de respektive
komite-tilrådingene. De tre tildelinger sett under ett gir følgende fordeling av
fondets midler:

Sør-Trøndelag Kraftselskap
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Meråker Komm. Elektrisitetsverk
Røros Elektrisitetsverk
Selbu Komm. Elektrisitetsverk
Tydal Komm. Kraftverk

30,4
8,0
3,0
2,0
1,35
1, 1

mill. kr

Sum 45,85 mill. kr

Av dette falt altså 34,85 mill. kr på Sør-Trøndelag og 11 mill. kr på Nord-Trøndelag.
Nea-fondet var dermed i sin helhet fordelt. Blant de største prosjektene som var
med i planene ved tildeling av Nea-fondsmidler nevnes følgende:

Sor- Trondelag
132 kV ledningen Orkdal-Snillfjord-Agdenes-Fevåg, som tok sikte på å utbedre
elforsyningen i Fosen-området, kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord, Osen, Roan
og Rissa, og samtidig legge forholdene til rette for en sikring av kraftforsyningen
til kommunene Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord og Agdenes. Det ble etter hvert
bygget en rekke 66 kV og 22 kV ledninger fra de etablerte 132kV transformator-
stasjoner til nye matepunkter i fordelingsnettet. Røros fikk sikret sin elforsyning
ved at det ble bygget en 132 kV ledning fra Tolga til ny transformatorstasjon på
Røros og ledning videre til Kuråsfoss kraftstasjon.

Selbu fikk bygget en 22 kV ledning fra sitt kraftverk Slindelva til industriområ-
det Tømra, og Tydal fikk midler til en omfattende utbedring av sitt fordelingsnett.
Samlet prosjektkostnader (1972--78) var for Sør-Trøndelag Kraftselskap satt til ca.
38 mill. kr og for de øvrige tre elverkene 8,6 mill. kr, tilsammen 46,6 mill. kr.
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Mastefotkiosk med utg@ende 230 V jordkabel.

Nord-Trondelag
Søknadene fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk omfattet en rekke store prosjekter
hvorav nevnes følgende som ble prioritert for bygging i (1972--1978):

132 kV ledning Eidem-Skatval,
66 kV ledning Stoen-Leksvik,
66 kV ledning Strand-Rørvik,

Ørin og Skogn transformatorstasjoner
132 kV ledning Tunnsjodal-Namsos og
132 kV ledning Verdal-Steinkjer-Bogna,

til en samlet kostnad på ca. 30 mill. kr. Hertil kommer prosjekter for de etter-
folgende tre ar for omtrent samme belop.

Meråker Komm. Elektrisitetsverk fikk Nea-fondsmidler til en storre ombyg-
ging og forsterkning av sitt fordelingsnett, kostnadsregnet til 3.9 mill. kr.



26. Reservemateriell

ETTERSOM ELFORSYNINGSANLEGGENE ble eldre og hadde vært utsatt for slitasje en
del år, oppsto behov for reparasjoner og fornyelser. Særlig viste dette seg med
økende hyppighet agjelde sjøkabler. Tiden fra utlegging av en sjøkabel til feil inn-
traff varierte sterkt avhengig av hvor utsatt kablene var blitt liggende for diverse
mekaniske påkjenninger, bevegelser som skyldtes bølger. strømmer, tråling og/
eller ankring. Det hendte at en fant anker hektet inn på kabelen, men oftest oppsto
skader på den del av kabelen som befant seg i strandsonen. Kabelbrudd oppsto
nesten alltid uten at det var observert feil på forhånd, og dette kom derfor uventet
og uforberedt på elverkene. Det hendte, når energitransporten på kabelen var rela-
tivt liten, at elverket kunne få lånt et tilstrekkelig stort dieselaggregat (f.eks. av
Vegvesenet), slik at forsyningen kunne opprettholdes, men ellers medførte kabel-
brudd lang ventetid inntil forsyningen kunne gjenopprettes. En mulig reparasjon
krevde kyndige kabelmontører, en egnet båt og laglige værforhold. Deler av kabe-
len måtte kuttes ut eller hele kabelen skrotes. Fra bestilling av nytt materiell til ny
kabel kunne produseres. legges ut ved hjelp av kabelskip og monteres, gikk det
gjeme flere måneder.

Det meldte seg derfor snart behov for å skaffe og lagre reservemateriell som
kunne tas i bruk straks feil og strømbrudd oppsto. Leverandørene holdt ikke sjoka-
bel som lagervare. Hvert kabelprosjekt ble «skreddersydd» med hensyn til lengde
og dimensjon, og det var ikke vanlig at elverkene hadde lengder av sjøkabel lig-
gende som lagervare, fordi det kostet for mye. Da dette gjaldt elverk på kysten
som størstedelen hadde fått bygget ut sin elforsyning ved hjelp av statsstønad, føl-
te derfor NVE et særlig ansvar for å komme disse til unnsetning, når kostbare pro-
sjekt måtte fornyes.

Elektrisitetsdirektoren oppnevnte i 1967 en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for
å utrede hva som kunne og burde gjøres for å bedre beredskapen, særlig med tanke
på de problemer som sjøkabelhavariene medførte. Saken var blitt patrengende ak-
tuell på grunn av brudd på kabelen som krysset Moskenesstraumen og som med-
førte stans i elforsyningen til Værøy og Røst. Arbeidsgruppen skulle i første rekke
ta for seg denne saken. men også vurdere reservemateriell-spørsmålet for slike an-
legg i sin alminnelighet. Deltagere i denne gruppen var overing. Vibstad. Norske
Elektrisitetsverkers Forening (n% Energiverkforbundet). overing. Hopen. Kraftfor-
syningens Sivilforsvar (nå Beredskapsseksjonen i NVE) og Hans Hindrum. leder
for Statsstønadkontoret. med sistnevnte som formann.
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Elforsyningen på Værøy og Røst omfattet, foruten husholdningsstrøm til ca. 2.000
personer, også en rekke fiskeribedrifter, fiskemottak, kjøle- og fryselager. Eierne
og samfunnet kunne lide store tap, når strømforsyningen falt bort. De brenselba-
serte kraftverkene en tidligere hadde på disse stedene, var forlengst nedslitt og
skrotet.

Som reserve for de 5--600 sterkstromskabler i sjøen langs norskekysten var det
naturlig å tenke seg mobile dieselaggregater som kunne tas i bruk mens havarerte
kabler ble reparert eller erstattet. De kunne stå i beredskap på dertil egnede steder
der de kunne hentes, eller fåes tilsendt, når elverk trengte dem.

De dieselaggregater som var å få, var imidlertid svært tunge og var ikke bereg-
net for annen mobilitet enn som fremdriftsmaskineri i skip. Aggregater som var
store nok til å dekke det vesentligste av energibehovet på Værøy og Røst, ble så
tunge at de ikke ville bli hensiktsmessige som mobilaggregater, med de transport-
problemer og kostnader det ville medføre.

Under de vurderinger og drøftelser som pågikk, ble gruppen oppmerksom på at
bruk av gassturbindrevne aggregater kunne være en mulig løsning. Det ble kjent at
Kongsberg Våpenfabrikk (KV) hadde under utvikling en turbin til industriformål.
Den var forutsatt a skulle gjøres både robust og så lett å transportere som mulig.
Arbeidsgruppen var på Kongsberg i mai 1967 for å få nødvendig orientering om
denne turbinen og for nærmere å vurdere gassturbinalternativet. Den prototyp ma-
skin som var produsert, men ennå ikke prøvet utenfor laboratoriet, var forutsatt å
skulle yte ca. 1.200 kW og veie bare 2.400 kg. Størrelsen hva ytelse angikk var
midt i blinken av hva gruppen kunne tenke seg for Værøy og/eller Røst og vekten
var meget tiltalende. En tilsvarende dieselmaskin ville veie det mangedobbelte.

På dette tidspunkt var det ennå ikke inngått noen salgs- eller opsjonsavtale for
denne turbinen, og det hastet for produsenten å få satt turbinen i drift, for å kunne
høste erfaring. Det ble ansett å være en stor fordel å få solgt den første turbinen
her i landet med tilgjengelighet for prøvedrift. Staten hadde gitt midler til utvik-
ling av denne turbinen, og arbeidsgruppen fant det riktig at staten også tok risikoen
med åta maskinen i bruk før andre hadde fått noen erfaring med den. Pristilbudet
på turbinen lød på  kr  548.000, ekskl. omsetningsavgift. Begeistringen var derfor
stor i KVs turbinavdeling da arbeidsgruppen bestemte seg for å anbefale at NVE
skulle kjøpe den første KV-produserte gassturbin, utstyre den med en hensikts-
messig generator og plassere den på Røst, hvor den skulle stå montert permanent,
fordi de lange sjøkablene fra  Å  i Vest-Lofoten hadde vist stor usikkerhet i forsy-
ningen og medført hyppige avbrudd.

Statsstønadkontoret innhentet de nødvendige tilbud fra flere firma på en pas-
sende generator (samt tilsvarende transformator) og fikk laget et hensiktsmessig
aggregat for norsk elforsyning. Kalkylen for det stasjonære maskineri ferdig mon-
tert lød på  kr  950.000 inkl. avgift. KV fikk siden gleden av å ha fatt spesifikasjo-
ner for et komplett aggregat for elproduksjon, som det siden ble solgt mange av,
særlig til utlandet.

Nøkkelen til startautomatikken for NVEs aggregat ble i I 967 overlevert på
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Røst ved en høytidelig markering av begivenheten, først fra KV (dir. Hurien) til
Staten (ved statsrad Kyllingmark), videre til NVE (ved fagsjef Vatten) og endelig
til Lofotkraft (ved dir. Dahl). Direktør Hurien uttalte ved denne anledning at der-
som det ble solgt flere enn 10 aggregater, ville det bli suksess. KV har siden solgt
hundretalls aggregater og har følgelig hatt stor suksess med sin gassturbin.

NVE, Statsstønadkontoret fikk siden laget en transportabel utgave av samme
aggregat, som sammen med transportvognen veier ca. 16 tonn og har anskaffet i
alt fem slike. Aggregatet på Røst (prototypen) er senere erstattet med et nytt og
forbedret aggregat.

Senere har NVE skaffet 11 mindre gassturbinaggregater og noen dieselaggre-
gater, alle utstyrt for å kunne transporteres på hensiktsmessig måte. Etterfølgende
oversikt over reserveaggregater viser størrelse. gassturbin eller dieseldrevet, plas-
sering, generatorspenning. tilhørende transformator i kVA og utgangsspenning for
nettilkopling.

Foruten det reservemateriell som ovenfor er nevnt, har en del elverk i samråd
med NVE og tidligere Kraftforsyningens Sivilforsvar anskaffet og lagret noen
lengder av sjøkabel som skulle lånes fra beredskapslageret i et knipetak, for ras-
kest mulig å kunne skifte ut skadde deler av en kabel, samtidig som elverket skal
bestille ny kabel for a komplettere lageret.

I den tiden fremdriften av elektrifisering var særlig stor, ble det i mange tilfelle
forsømt eller glemt a foreta nødvendig beskyttelse av sjøkabler. Manglende beskyt-
telse ved landtakene, der mekaniske påkjenninger er særlig store, førte til sterk sli-
tasje og mange tilfelle av feil og kostbare utbedringer. Etter hvert som dette ble
klart både for NVE og det enkelte elverk, ble den altfor lettvinte og til dels skjodes-
løse praksis avløst av mer omhyggelig utførte tiltak for å beskytte kablene. Det er
også mer gjennom[ ørt å bruke og vedlikeholde anodisk beskyttelse mot galvanisk
tæring av kablenes armering. Se nærmere om dette under avsnittet om «ny teknikk».

Det som forøvrig har opptatt både elverkene. kabelleverandørene. særlig STK.
og ikke minst NVE. er at det til enhver tid burde finnes et tilgjengelig og hensikts-
messig kabelskip som på kortest mulig tid kunne bistå elverkene med reparasjoner
og utskiftinger av kabler når det oppsto feil. Dette har ikke alltid vært tilfelle, da
det er kostbart å holde en slik beredskap, og det økonomiske grunnlag for dette
har ikke vært godt nok. STK har forsokt alegge forholdene til rette for dette ved å
etablere en abonnementsordning for de elverk som er interessert, og som ved dette
sikrer STK et årlig bidrag som skulle gjøre det mulig for STK å holde et kabelskip
med nødvendig bemanning i beredskap for elverkene til enhver tid. Dersom elver-
kene vurderer denne ordningen høyt nok og slutter seg til den på en solidarisk
måte, kunne det være mulig å beholde den beredskapen som på denne måten er
kommet i stand. Fram til juli 1984 hadde 35 elverk undertegnet avtale med STK
om denne beredskapen.

NVE har vært opptatt av at det ut fra de muligheter som for tiden eksisterer,
burde etableres et rutinemessig ettersyn og vedlikehold av sjøkabler som gjør det
mulig a oppdage og forebygge feil og uforutsatte strombrudd. Som en introduksjon
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Reservedelslager

Lagerplass Elverk som har Aggr.ytelse Maskin- Transf. Vekt Anmerkning

tilsyn med aggregat kWtilh. spenning sek.sp. aggr./transf.

transf. k VA volt kV tonn

Røst Lofotkraft 1200G 380 22 Stasjonært

1500

Værøy Lofotkraft 1200 G 380 22/11/6 16 Mobil

1500 12T

Andøy Andøy  K.K.v. 1200G 380 22/11/6 16 Mobil

1500 12T

Lakselv NVE 1200 G 380 22/11/6 16 Mobil

Lakselv tr.st. 1500 12T

Verdal N.Trøndelag Everk 1200G 380 22/15/11/7.5 16 Mobil

1500 12T

Øygarden Nordhordland 1200 G 380 22/17.5/11/8.7 16 Mobil

kraftlag 1500 12T

Molde Istad Kraftselskap A/S 528 D 230 10 Mobil

Hopen Salten Kraftsamband 2 transformatorer tilhørende aggregatene

Karmøy Karmsund K.L. 280 D 230 22/11/6 4-5 Mobil

400 1.7

Bulandet Ytre Fjordane 280 D 230 22n17/5 6-7 Mobil

(Florø) Kraftlag 400 1.7

Honningsvåg Repvåg K.1. 264 D 230 6,0 Mobil

Svolvær Lofotkraft 200G 230 22/11/6 4,6 Mobil

(Dale) 300 1.4

Svolvær Lofotkraft 180G 230 22/11/6 4,6 Mobil

(Dale) 300 1,4

Steinkjer N.Trøndelag Elverk 150G 230 22/11/6 2.0 Mobil

400 1.7

Tromsø Troms Kraftforsyning 160D 230 Mobil

Ørsta Ørsta Elverk 160D 230 2.5 Mobil

Loppa-omr. Nord Troms  Kr.I. 240D 230 3.0 Container

Lovund Rødøy og Lurøy 420D 230 9,0 Mobil

Geller D bak det tall som angir aggregatenes maks. ytelse i kW betyr at drivmotoren er gassturbin.

henholdsvis dieselmotor.

og et første forsøk på å få etablert en slik praksis, som også kunne være med asikre
beredskapens eksistens, foreslo Statsstønadkontoret i 1984 at det ble bevilget noe
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stønad til en førstegangs omfattende kabelundersøkelse (tilstandskontroll), i første
rekke på de steder av kablene hvor slitasje og feil hyppigst inntraff, i strandsonen
og landtakene. En rekke elverk, i første rekke de som hadde fått sine anlegg eta-
blert ved hjelp av statsstønad, ble tilskrevet og spurt om de ville være med i ord-
ningen og gi NVE de nødvendige opplysninger om sine anlegg som burde være
med i undersøkelsen. Resultatet ble at det i 1984-85 ble bevilget tilsammen vel
fem mill. kroner til formålet. Undersøkelsen avslørte en rekke mer eller mindre
fremskredne slitasjer og begynnende feilutvikling. Enkelte elverk har sagt seg vel
tilfreds med NVEs initiativ, fordi det ble oppdaget feil som kunne utbedres før det
oppsto uventede større skader. I mange tilfelle ble det påvist altfor dårlige beskyt-
telser av kablene i strandsonen, og utbedringer måtte foretas. I en del tilfelle ble
det påvist slitasjer som ikke krevde strakstiltak, men som en måtte være oppmerk-
som på og følge med i utviklingen av. Det ble som regel anbefalt nye under-sokel-
ser etter et visst antall ar (3-6), avhengig av tilstanden for den enkelte kabel og
hvor utsatt den ble ansett å være for å bli nedslitt og/eller skadet. Det er ventet at
disse forholdsregler skal øke kablenes levetid i vesentlig grad. NVE, Statsstønad-
kontoret har den forhåpning til elverkenes ledelse at anbefalingene følges og at sli-
ke undersøkelser blir en rutine som i vesentlig grad reduserer sjøkabel-havarier og
de store ulemper dette har for abonnentene. STK fikk i 1985 bygget og sjøsatt et
nytt «skreddersydd» kabelskip (kalt «Kystkabel») for de oppgaver som ovenfor er
omtalt. Fra før hadde STK et større kabelskip «Stanelco» som blir benyttet til
transport av de tyngste lastene og utlegging av de lengste kablene.



27.  Stamledningsprosjekter

ETTERAT Stortinget fra l. juli 1956 okte elavgiften fra 0,I til 0,2 ore pr. produsert
kWh i vannkraftverk over 100 kW installasjon (senere endret til 200 kW), hvorav
økningen skulle benyttes til stamledningsformål, ble i første omgang Statskraft-
verkene tilført disse midlene. Men etter hvert ble også NVE, Statsstønadkontoret
involvert i prosjekt som det var naturlig abenytte stamledningsmidler til.

En av de forste og det storste prosjektet Statsstonadkontoret fikk med agjore,
var 132 kV-ledningen fra Fardal i Sogn til Giskemo på Sunnmøre. Ledningen ble
bygget til industristedene Høyanger og Svelgen, videre nordover til Haugen og
Sykkylven i Tussa-området, med tilknytning til Tafjord Kraftanlegg sine overfø-
ringsledninger til Ålesund. Mellom Fardal og Høyanger ble ledningen dimensjo-
nert for 300 kV driftsspenning, fordi det ble påpekt at terrenget var slik at det ikke
kunne bli plass for flere ledningstraseer der, og en ville sikre seg større overfø-
ringskapasitet mellom indre og ytre områder i Sogn og Fjordane, i tilfelle en 132
kV-ledning ville bli for svak en gang i framtida. Forøvrig ble det bygget transfor-
matorstasjoner på de nevnte stedene for kraftutveksling med de lokale elverk sine
anlegg.

Det var elverkene langs denne ledningstraseen og generaldirektør Fredrik Vogt
i NVE som i første rekke ivret for å  få  bygget dette prosjektet, og grunnen var nok
at denne landsdelen var dårlig rustet med ledningsforbindelser som i tilstrekkelig
grad knyttet verkene sammen og trygget industrien en stabil forsyning. Og de rela-
tivt store kraftkildene i området, når de ble bygget ut, ville kreve overføringsan-
legg med stor kapasitet. Det manglet forøvrig ikke på interesse for prosjektet i de
respektive fylkene, når saken først ble brakt på bane. Fremtredende politikere, som
blant annet besto av prester og proster, argumenterte sterkt for sin deltagelse i sty-
ret for selskapet «Vestlandske kraftsamband» som ble dannet i sakens anledning.
Etter en generalforsamling som ble holdt, for blant annet å velge styremedlemmer,
ble det spurt om hvordan styresammensetningen ble, svarte en som deltok i general-
forsamlingen: «Det ble fullstendig luthersk-evangelisk!». Et par prester var da blitt
innvalgt i styret. Det var sikkert ikke noe dårlig valg, men elverksjef er og andre
fagfolk kunne nok fole seg noe overkjort av politikere!

Dette var et stort ledningsprosjekt i norsk elforsyning. Det ble innhentet flere
anbud som den etablerte ledelse for stamledningen fant aligge svært høyt. Men
store kostnader måtte påregnes i et så vanskelig fjellterreng og med mange lange
fjordspenn. Ledelsen bestemte seg imidlertid for å ville bygge dette prosjektet i
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egen regi. og det ble søkt om stamledningsmidler til finansieringen. Etterat pro-
sjektet var kommet i gang og det kom regnskapsutdrag og utbetalingsanmodning.
fikk Statsstønadkontoret en overraskelse da det blant det regnskapsførte anleggs-
materiellet dukket opp en større båt! Den var ikke tatt med i prosjektkalkylen som
lå til grunn for tildelte midler og måtte følgelig tas ut av grunnlaget for utbetaling
av penger. Båten var et tidligere landgangsfartøy som styremedlemmer og andre
hadde vært i USA og kjøpt inn til transportformål. Båten ble senere overlatt til
Statskraftverkene, fikk navnet A/S Vestkraft, og den dannet grunnlaget for den
reder- og transportvirksomhet som Statskraftverkene (Statkraft) senere har drevet.
Av båtens anskaffelseskostnad dekket statsstønaden 500.000 kroner. med den be-
grunnelse at også andre kraftselskap skulle få anledning til å nytte dette fartøyet.
Vestlandske kraftsamband ble ingen økonomisk suksess. Så lenge det ikke ble
bygget ut noe større kraftverk i området, ble transportbehovet så lite at inntektene
av dette ikke dekket kostnadene til den store administrasjonen som var bygget opp
for drift av prosjektet. Det gikk så lenge kraftsambandet i det vesentlige jobbet
med oppbygging av selskapets anlegg og kunne dekke sine lonnsutgifter av an-
leggsmidlene, noe som rett og riktig var. så lenge administrasjon og mannskaper
forøvrig var sysselsatt med anleggsdrift. Da anleggstiden var over, meldte proble-
mene seg og kraftsambandet måtte avvikle. Den delen av 132kV anlegget som
ligger innenfor Sogn og Fjordane fylke, ble overlatt et fylkesverk i oppbygging
(Sogn og Fjordane Energiverk), og den delen som ligger i Møre og Romsdal. ble
overlatt dette fylket ved Møre og Romsdal Kraftselskap. 300 kV-ledningen Fardal-
Høyanger ble overtatt av Statskraftverkene. De verdier som ble overført. målt med
de nedlagte anleggsmidler ( I 00 prosent finansiert med stamledningsmidler), ut-
gjorde ca. 31.2 mill. kroner for Sogn og Fjordane og ca. 18.2 mill. kr for Møre og
Romsdal. Tilsammen er dette ca. 49.5 mill. kroner som ble gitt som direkte stø-
nad. Statskraftverkenes andel av prosjektet utgjorde ca. 21,5 mill. kroner og forut-
satt forrentet og avdratt sammen med de øvrige bevilgninger til Statskraftverkene.

Uten aga i detaljer nevnes nedenfor de kraftselskap som har fått tildelt stam-
ledningsmidler, med angivelse av beløp. sum for de respektive fylker og årstall for
når midlene ble gitt ved kongelig resolusjon. se oppstillingen på neste side.

Det forekommer en del andre prosjekt som er tildelt stønadsmidler. og som i
størrelse og type kan likestilles med dem som er nevnt ovenfor. Stønaden til disse
er tatt med i oversikten over tildelt stønad pr. elverk og fylke. men det fremgår
ikke der hvilke summer det dreier seg om pr. prosjekt. Som eksempel på slike pro-
sjekt kan nevnes følgende:

Nord-Salten kraftlag har fått tildelt ca. 30 mill. kroner i statsstønad til abygge
132 kV-ledningen Kjopsvik-Ballangen med tilhorende transformatoranlegg.
Derved ble det siste forsyningsområdet av noen storreise knyttet til samkjorings-
nettet. Etter gjennomforingen av dette prosjektet, som ble administrert av nevnte
kraftlag. ble det som forutsatt overført vederlagsfritt til Nordkraft.
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l. Stamledningsmidler som er gitt som tilskott

Buskerud krathcrkcr

Sogn og Fjordane kraftverk

A/S More og Romsdal krafts.

Meloy komm, kraftverk

Rodoy-Luroy kraftverk A/S

Salten kraftsamband A/S

A/S Bardufoss kraftlag

Troms kraftforsyning

Finnmark kraftforsyning

Varanger kraftlag r\/L

Sum: Stamledningsmidler

Buskerud

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Nordland

Troms

Finnmark

2. Stamledningsmidler gitt som lån

Aust-Agder kraftverk Aust-Agder

Bergen shalvoens komm. krafts. Hordaland

Salten kraftsamband A/S

Troms kraftforsyning

Dir. for Statskraftverkene

Nordland

Troms

Sum: Lan Stamledningsmidler

3. Stønadsmidler gitt som lån

Salten kratb,11nband A/S

Troms kraftforsyning

Hammerfest everk

Varanger kraftlag  A/L Finnmark

Nordland

Troms

Kr

2.500.000.-

31.246.339.62

8.294.416.63

J.700.000.-

20. 700.000.-

4.112.400.-

2.287.ft00.-

4.978.300.-

5.900.000.-

15.400.000.-

Kr

28.5 12.400.--

7.265.900.-

21.300.000.-

Ar

1969

1959-68

1959-68

1971

1971-73

1967

1961

1971-77

1971

1962-66

109. l 19.0ft5.25

Kr .-\r

1.000.000.- 1969

2.000.000.- 1969

1.000.000.- 1967

I 0.521. 700.- 1968-71

21 .459.243.- 1959-69

35.980.943.75

Kr Kr Ar

1.384.300.-- 1959-b60

I 0.500.000.- 1%ft-ft9

200.000.- 1965-71

1.000.000.- 1.200.000.- 1968

Sum: Lan Statsstone Jsmidler 13.084.300.-

Under pkt. 2 og 3 er angitt de beløp som ble stående igjen som ordinære lån. etterat
de foreløpig rente- og avdragsfrie lån ble avviklet. Det nevnes at de stamlednings-
midler som Rodoy-Lurøy kratherk og Meloy komm. elverk fikk i årene 1971-1973
(se tabell ovenfor), ble gitt til bygging av 132 kV-ledningen Haugvik (Meloy)-
Enga-Reppa (kratherk)-Øresvik-Sjona (kraftverk). Ledningen og transformator-
stasjonene hie deretter overfort vederlagsfritt til A/S Salten Kraftsamband.
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Lofoten og Vesterålen har ,·cd hjelp av statsstonad fatt bygget 132V overførings-
og forsyningsledningene Kanstabotn-Kvitfossen-Kleppstad-Fygle (Leknes) og
Kanstabotn-Sortland-Stokmarknes-Melbu-Kvitfossen og ledningen Sortland
(Os volldalen) til Risoyhamn pa Andoya, inkl. en rekke transformatorstasjoner.

Helgeland kraftlag har fatt statsstonad til a bygge 132 kV-ledninger fra Grytåga
kraftverk inn til Mosjoen og fra Grytaga ut til Alsten med transformatorstasjoner.

I Trondelag er en del 132kV stamledninger bygget ved hjelp av stonadsmidler
fra Nea-fondet og er nærmere omtalt i eget avsnitt om dette (nr. 25).

Møre og Romsdal Energiverk ble tildelt stonadsmidlcr til å hygge 132 kV led-
ning fra Kristiansund til Nordheim og Aure transformatorstasjoner med senere
forlengelse til Trollheim kraftverk. Den er [1betrakte som en stamledning i denne
delen av fylket, sammen med statens ledninger fra Aura kraftverk til Kristiansund
og Trollheim.

(En rekke mindre lignende tiltak ne, nes ikke her.)
Når det gjelder de arlige bevilgninger i den tiden en hadde oremerket midler til

stamledningsformal (1956 -1970), vises til etterfolgende tabell.





28. Nettforsterkninger, fornyelser

I TILLEGG TIL de tiltak som er omhandlet i de foranstående avsnitt, inngår også for-
nyelser og forsterkninger av fordelingsnett som en minst like viktig oppgave som
Statsstonadkontoret har hatt med @gjore. Det dreier seg bade om et hoy spennings-
og et lavspenningsfordelingsnett. Det primære formål har vært å kunne oppretthol-
de forsyningen etterat nettet var blitt for gammelt og måtte fornyes av mekaniske
grunner og/eller at transportkapasiteten i nettet var for dårlig til akunne imøte-
komme krav om en tilfredsstillende elforsyning. Nettforsterkninger var nødvendig
når ledninger og transformatorer ble overbelastet og tapene ble uforsvarlig store.
Også for å bedre leveringssikkerheten til abonnentene og for sikkerheten til betje-
ningen ved anleggene, måtte anlegg fornyes og forsterkes. Virkningen av klimatiske
forhold, slitasje og elde var noe elverkene kunne observere og ta hensyn til i sine
planer og kalkyler for drift og vedlikehold. Men på grunn av dårlig økonomi hadde
en del elverk ikke hatt midler til akunne foreta et tilfredsstillende vedlikehold.

Rehabilitering av anlegg hos en del elverk har skjedd dels ved fornyelser i det
gamle nettet og dels ved at det ble bygget nye ledninger. Det ble i noen tilfelle
nødvendig eller hensiktsmessig å etablere forbindelser mellom nettdeler (bl.a. etab-
lere flersidig innmating), bygge nye eller forsterke eksisterende mateledninger fra
en kraftkilde, som kunne være nærmeste kraftverk, en transformatorstasjon i et
overliggende fordelingsnett (66-132 kV) eller stamledning.

Statsstønadkontoret har mottatt og behandlet mange søknader om midler til
nevnte formål, som en har funnet det riktig å imøtekomme. Foruten a skaffe mid-
ler til a bygge opp det overliggende fordelingsnett og stamledninger, gikk følgelig
det alt vesentlige av stønadsmidlene etter 1964-65 til å fornye fordelingsnettet.

Gjennom de mange soknader som begynte astromme inn om stonad til forny-
elser og forsterkninger av fordelingsnett, fikk Statsstønadkontoret også en urovek-
kende forståelse av hvor store energitap som kunne forekomme innen enkelte for-
delingsnett. Differansen mellom produsert pluss kjøpt kraft og solgte kWh viste
dette. I noen tilfelle skyldtes tapene ikke bare gammelt og svakt nett, men kunne
for en ikke uvesentlig del også tilskrives gamle og trege kWh-malere hos noen el-
verk (Lofotkraft). Elverkene fikk følgelig ikke betalt for all den energien de lever-
te. Det var derfor mye som måtte gjøres for å redusere tap/utgifter og øke salg og
inntekter, for dermed å bedre elverkenes økonomi. Med den muligheten som åpnet
seg for å kunne benytte stønadsmidler til nettforsterkninger, begynte den andre fa-
sen i arbeidet med afremme elforsyningen. En fant da amatte prioritere utbedrin-
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gen av de fordelingsnett som viste de største ledningstap. Om det ikke var mange,
så var det noen elverk som hadde langt opp mot 30 pst. tap, men ved forsterkninger
av overforings- og fordelingsnett sank denne tapsprosenten raskt. Hos mange el-
verk registrertes tap på minst 20 pst., men ved omfattende forsterkninger både av
høy- og Iavspenningsnettet samt bygge nye tilførselsledninger, kunne tapene bli
halvert. Fornyelser av fordelingsnettet hos en del elverk fra midten av 1960-tallet
viste dette (Byfjorden kraftlag).

Ved den praktiske gjennomføring av forsterkningene ble det nodvendig ase
både høy- og lavspenningsnettet i sammenheng. Traseene for hoyspenningsnettet
ble fastlagt ut fra en hensiktsmessig plassering av nettstasjonene og innmatingen
på lavspenningsnettet.

Den gamle ledningsføringen ble benyttet så langt det passet, men kravet til økt
kapasitet og tapsreduksjoner gjorde det nødvendig å øke antall nettstasjoner ve-
sentlig. De fleste gamle transformatorkretser måtte deles på to, noen steder på tre
nye nettstasjoner, slik at antall innmatinger palavspenningsnettet ble fordoblet el-
ler mer. Økningen i abonnenttallet og endringer i beliggenheten av nye boliger i
forhold til den gamle nettstasjonen, kunne gjøre det nødvendig også å flytte denne,
for å få uttakene fra hoyspenningsnettet nermere tyngdepunktet av belastningen
for den enkelte nettstasjon. En rekke nye lavspenningsledninger med tilkopling til
nye nettstasjoner måtte folgelig flyttes/bygges om og da oftest med vesentlig større
dimensjoner enn tidligere, og mye gammelt og nedslitt ledningsmateriell og trans-
formeringsutstyr ble skrotet. Ettersom store deler av elverkenes fordelingsnett
måtte bygges om på denne måten. ble dette meget kapitalkrevende, for mange el-
verk langt ut over hva egne ressurser og løpende inntekter kunne forrente.

Bare en tilstrekkelig tildeling av statsstønad kunne hjelpe mange elverk ut av
disse vanskelighetene. En sto foran oppgaven å måtte restaurere mange anlegg
som tidligere var bygget ut i stor utstrekning ved hjelp av statsstønad. Det lå føl-
gelig et betydelig ansvar på staten ved NVE for det som var gjort og etter hvert for
hva som måtte gjøres for at forsyningen kunne opprettholdes på en forsvarlig og
hensiktsmessig måte. Elforsyningen måtte ikke komme i miskreditt! Fornyelsene
av fordelingsnettet hos disse elverkene ble derfor forsøkt gjennomført så raskt som
de bevilgede stønadsmidler gjorde det mulig.

Da kravene om energiøkonomisering og reduksjon av nettap dukket opp, korn
dette meget beleilig, fordi det ga anledning til å avklare nærmere omfanget av be-
hovet for nettforsterkninger. Nettanalyser ble derfor fortrinnsvis utført i de områ-
dene en allerede visste at investeringsbehovet var stort, for å få en nærmere doku-
mentasjon av dette. Behovet for statsstønad for å redusere ledningstapet, som ledd
i en alminnelig ønsket energiøkonomisering. kunne følgelig også påvises som en
nødvendighet i samfunnets interesse.

Spørsmålet om en mer rasjonell organisering av elforsyningen kom som en ny
impuls som satte store krav om nettforsterkninger innen de økonomisk og teknisk
svakest stilte områder. Rasjonaliseringen innen elforsyningen har i det vesentlige
gått på å få til større enheter, og dermed måtte flere mindre elverk slutte seg sam-
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Inntaksdam for kraftverk/vannverk.

men, eller overtas av allerede noe større elverk. Slik omorganisering utløste krav
om en omfattende fornyelse av fordelingsnettet og/eller bygging av bedre dimen-
sjonerte samkjøringsledninger innen en ny og større enhet. I alle tilfelle måtte slike
krav oppfylles, eventuelt ved gjennomføring av prosjektene. før sammenslutninger
kunne komme i stand. Det er i slike sammenhenger at nettanalyser. foretatt av uav-
hengige konsulenter. har vært til stor hjelp for å få begrenset kravene til fornyelser
og forsterkninger til en standard som var nødvendig og tilstrekkelig. Men i alle til-
felle ble investerings- og dermed statsstønadsbehovene store. En oppsummering
av gitte tilsagn om statsstønad i forbindelse med organisasjonsendringer. ville i til-
felle måtte omfatte praktisk talt all bevilget stønad i de senere år, bortsett fra en
relativt heskjeden sum til drift av dieselaggregater og planlegging. En viser her til
nedenstående stolpediagram som angir en fordeling av statsstønadsmidlene i det
enkelte ar pa uforsynte omr@der nettforsterkning, stamledninger og utredning/
planlegging.
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29. Energitap i fordelingsnettet.
Nettanalyser

DETBLE ETTER HVERT populert av forskjellige grunner a papeke behovet for energi-
okonomisering, ikke minst fra naturvernhold, der hoyrostede forstasegpaere frem-
holdt at tapsreduksjon og økonomisering ville være den fremtidige energikilde som
skulle gjøre all videre kraftutbygging unødvendig. NVE hadde da allerede ved
hjelp av statsstønad medvirket til at de største tapsforekomster i fordelingsnett i
vesentlig grad var blitt redusert, og at forsterkninger pågikk i det tempo som bevilg-
ningen av statsstønad gjorde dette mulig. (Mange elverk med god økonomi fornyet
og forsterket sine anlegg etter hvert og hadde ikke noe behov for hjelp utenfra.)

Den sterke fokusering på nettap førte til en omfattende undersokelse (nettana-
lyse) av fordelingsnett hos elverk innen de fleste fylker, fordi det ble nødvendig å
få fram tall for hvilke muligheter for tapsreduksjoner som kunne foreligge. Stats-
stønadkontoret, som administrerte dette tiltaket, sørget i første rekke for å få en til-
strekkelig analyse av nettet til de elverk som hadde søkt om statsstønad, både for å
sjekke de planene som allerede forelå og for å få en oversikt over det øvrige for-
sterkningsbehov som ville melde seg hos disse elverkene i den nærmeste framtid.
Dette ga iallfall en god indikasjon pa hvor mye stønad det enkelte elverk minst
ville ha behov for.

Ved nærmere tilstandsundersøkelser viste det seg i mange tilfelle at de bygnings-
tekniske tilstander i anleggene kunne være slik at fornyelser og forsterkninger måt-
te foretas tidligere og i større omfang enn de elektrotekniske beregninger tilsa.
Men da hadde en iallfall beregninger a holde seg til når dimensjoneringen av nye
ledninger skulle fastlegges.

Statsstønadkontoret hadde forøvrig godt kjennskap til de fleste elverk som søkte
om statsstønad. både med hensyn til den økonomiske og tekniske standard. etter a
ha fulgt utviklingen. ofte gjennom mange år. Det var derfor lett å peke ut de områ-
der som burde prioriteres i analyse-arbeidet.

Resultatet av nettanalysene. som ble satt i gang i 1977 etterat departementet
hadde etterspurt nærmere opplysninger om nettap, bekreftet det en allerede var
klar over, at det ikke var de store energimengder å innvinne fra høyspenningsnettet
ved forsterkning på grunnlag av økonomiske kriterier. Men da utformingen av et
fornyet hoyspenningsnett reduserte behovet for de mange lange og ofte overbela-
stede lavspenningsledninger som eksisterte. fikk forsterkninger i hoyspenningsnet-
tet en større indirekte betydning for reduksjon av nettapene. fordi hoyspennings-
nettet ble trukket nermere forbrukerne (se avsnitt nr. 28).
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Da spørsmålet om energisparing og tapsreduksjoner innen elforsyningen var blitt
et hett tema, ble dette tatt opp med Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt
(EFI) i et mote med EFIs forskningssjef (Modig). EFI sa seg villig til askaffe nod-
vendige regneprogrammer (EDB) til bruk for beregning av høyspenningsnettet og
eventuelt foreta beregninger. EFI foretok en foreløpig vurdering av tapene i forde-
lingsnettet (etter å ha undersøkt hos noen elverk) og kom til at ca. 70 pst. av tapene
lå i lavspenningsnettet. Men en nærmere gjennomregning av denne delen av elver-
kenes anlegg ville være en for tidkrevende oppgave til at EFI kunne bruke tid til
det. Beregning av tapene i lavspenningsnettet for det enkelte elverk ble da heller
ikke gjennomført.

Utvikling av programvare skjedde i noen grad med bistand av statsstonadsmid-
ler i tilknytning til nettanalyseprogrammet. EFI utarbeidet forøvrig en norm for
dimensjonering av lavspenningsnettet som med fordel kunne benyttes. slik at dimen-
sjoneringen ble fastlagt i samsvar med de kriterier som ble benyttet for hoyspen-
ningsnettet, jfr. «Dimensjoneringsveileder for lavspenningsnett». EFI-TK nr. 2825
og NORENERGIs publikasjon nr. 313--1986.

EFI deltok også i arbeidet med de konkrete beregningene. blant annet for a
kunne prøve ut sine regneprogrammer i praksis. Forøvrig ble nettanalysene for
størstedelen utført av private konsulenter (A/S Tron Horn og andre).

Grunnlaget for nettanalysene ble fastlagt etter inngående drøftelser mellom kon-
sulentene og Statsstønadkontoret. Noc av det viktigste var å få ct best mulig grunn-
lag for de prognoser som skulle nyttes for økningen i energiforbruket hos det en-
kelte elverk for den periode beregningene skulle omfatte. Den ble satt til 20 år.
Beregningene omfattet lastflytberegninger for eksisterende nett og for tlere alter-
native utvidelser/forsterkninger i analyseperioden. samt en beregning av den øko-
nomisk gunstigste utbyggingsplan (samfunnsokonomisk losning). der prisen for
hver kWh tapsreduksjon ble satt lik kostnaden for ny kraft tilført elverket (indiffe-
renskostnaden ).

Et annet grunnlag for beregningene var at ct elverk ikke kunne la vere aopp-
rettholde minstekravene til spenningsvariasjoner i sine leveringer (± 10 pst.) og at
det heller ikke i noen deler av nettet skulle opptre termisk overlast i løpet av ana-
lyseperioden (tekniske minstekrav), for da ville et hvert elverk i følge sine leve-
ringsbetingelser og hensynet til en teknisk forsvarlig drift. umiddelbart måtte sørge
for at dette ble rettet.

Da det var urealistiskårekne med tapsbesparelser som følge av slike ekstreme
forhold i nettet. måtte de mulige tapsreduksjoner en var ute etter. være å finne i de
forsterkninger som måtte være samfunnsøkonomisk lønnsomme ut over en teknisk
minste løsning.

Utbyggingsalternativene ble beregnet ut fra en fastlagt hovedprognose for ener-
giflyt, samt et noe større og ct noe mindre energiforbruk. Variasjonen i forbruks-
økningen viste seg bare aha innvirkning på det tidspunkt en forsterkning måtte
foretas, ikke på hvordan en forsterkning skulle gjøres.

Foruten ap&vise mulige tapsreduksjoner ved samfunnsokonomisk riktig dimen-
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sjonerte anlegg. fikk elverkene pavist hvilke tiltak som burde foretas i lopet av
analyseperioden. samt tidspunktet for når de enkelte forsterkninger burde gjores.
alt avhengig av okningen i energiforbruket. Gevinsten ved en slik takt i utbedringen
av nettet skulle bli de for samfunnet optimalt reduserte nettap. Analysene vil der-
for vere en god rettesnor for elverkenes planlegging av de lopende fornyelser og
forsterkninger.

NVE har følgelig ved hjelp av landets fremste videnskapelige og tekniske ek-
spertise pa området. lagt forholdene til rette for at de elverk en slik har hatt kon-
takt med og forsøkt å sette på et riktig utviklingsspor. skulle bli i stand til autfore
sine oppgaver i samsvar med de krav som samfunnet må kunne stille til dem. Det
er store verdier de forvalter. Det har ikke vært meningen at NVE/staten skulle fort-
sette slike undersøkelser i framtida. De elverk som måtte trenge teknisk bistand.
eventuelt med fornyelser av nettanalyser. vil i mange tilfelle kunne få dette ved
den tekniske ekspertise som finnes. eller blir bygget opp \'ed fylkene. Forovrig vil
de konsulenter som har medvirket i dette prosjektet utvilsomt kunne sta til dispo-
sisjon.

Nettanalysene omfattet pr. 31.12.89 i alt 153 elverk med tilsammen ca.,667.598
abonnenter. Disse er forutsatt å ha ct energiforbruk pa 22.6 TWh i 1996. som er
det siste aret alle disse elverkene omfattes av de nevnte summetall, idet 20--ars-
perioden for de første nettanalysene da utløper. Til nettanalysene er det pr. 31.12.
1989 medgatt 46.59 mill. kroner. inkl. utvikling av dataprogrammer og leie/kjop
av tilhørende tekniske hjelpemidler.

Samfunnsøkonomisk riktig nettforsterkning for disse elverkene vil i 1996 gi en
tapsreduksjon på ca. 158 TWh ut over tap ved teknisk minstelosning. og utgjor 0.7
pst. av energiomsetningen. Tils\'arende nettforsterkning forutsetter en investering
pa 549 mill. kroner (penge\'crdi 1989 ). og det gir en gjennomsnittskostnad pa 28
ore pr. kWh for tapsreduksjonen. forutsatt en kalkulasjonsrente pa 7 pst. p.a. og 30
ars levetid for nettforsterkningene.

De svar en har fått på foresporslcr til elverkene gir grunn til a regne med at de
anbefalinger som nettanalysene resulterer i. stort sett blir fulgt ved den videre ut-
bygging og forsterkning av fordelingsnettet. Det gjennomførte regneprogrammet
antas aha vært et viktig bidrag til å øke oppmerksomheten pa energiokonomise-
ring i de senere år. Av elektrisitetsstatistikken i «Norges offisielle statistikker» gar
det fram at de totale nettap i den alminnelige elforsyning i landet er redusert fra
ca. 16 pst. til ca. 12.5 pst. fra 1978 til 1989. Dette utgjør en årlig besparelse på ca.
2.1 TWh. Fra elverkshold er det uttalt at statsstønaden har utgjort ryggraden i de
fornyelser og forsterkninger som er foretatt og som følgelig har vært sterkt med-
virkende til dette gode resultatet.



30. Småkraftverk  -  utredninger.
Energipotensial

SOMFORAN oppsummert ble det i den forste tiden av elektrifiseringen bygget et
stort antall små kraftverk. de fleste fra en til noen hundre kW installasjon. De ga
elforsyning til kraftverkseieren alene. eller også til den nermestliggende bebyg-
gelse til kraftstasjonene. Som oftest ble et flertall av den lokale befolkning innen
slike småkraftverk-områder værende uten. eller med en svært utilstrekkelig forsy-
ning.

Da stonadsordningen skulle rette pa dette misforhold. ble de mange smakraft-
verk en hindring for en rasjonell utbygging innen de enkelte bygder. Skulle en
oppnå en best mulig rentabilitet for en til forseisledning og fordelingsnett ( og mini-
malisere statsstonadsbehovet). matte flest mulige oppsittere bli abonnenter og til-
knyttes de nye planlagte kraftledningene. Det hie derfor fra NYE. Statsstønad-
kontoret og fra det elverk som skulle stå ansvarlig for bygging og drift av nye for-
syningsledninger, oftest satt som krav at småkraftverkene i området måtte nedlegges.
Dersom kraftproduksjonen var av en viss storreise. kunne kraftanleggene eventu-
elt overdras til det elverk som overtok forsyningen for den pris som produksjonen
var verdt for det nye selskapet. dersom enighet om dette hie oppnådd. De offentlige
eller private kraftlag som således ble stående som eiere av små kraftproduserende
enheter, fant snart ut at disse ble altfor kosthare å holde i drift. Det ble vesentlig
rimeligere og mindre brysomt a kjope all kraft fra et større produksjons- og engros-
selskap. Småkraftverkene ble derfor nedlagt i stort antall.

Da energiokonomiseringsbolgen kom, ble ogs@ sokelyset satt pa de mange ned-
lagte småkraftverkene. der de respektive vassdrag allerede var regulert og hvor det
fortsatt kunne stå unyttede helt eller delvis brukbare anlegg. f.eks. dammer og
kraftstasjonsbygninger. Spørsmålet ble også om disse vassdragene kunne utnyttes
bedre. gi større produksjon enn ved den tidligere regulering. og om det kunne ligge
til rette for bygging av flere sma kraftverk. Tanken bak dette var at ved ata i bruk
de potensielle kraftproduksjonsmuligheter i vassdrag der inngrep i naturen allerede
var gjort. kunne store «ødeleggende» inngrep i uberørte vassdrag unngås.

Ingeniører i Vassdragsdirektoratet foretok en omfattende undersøkelse som re-
sulterte i en samling av opplysninger fra hele landet til bruk ved vurderingen av de
muligheter som kunne foreligge. Statsstonadkontoret gikk ut med opplysninger
om at det enkelte elverk etter søknad. kunne få økonomisk bistand til autarbeide
forprosjekt som skulle avklare produksjonsmuligheten og ovrige grunnlag for a
bedomme i hvilken utstrekning det ville vere riktig a fornye gamle. eventuelt byg-
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ge nye kraftverk i området. Vassdragsdirektoratet ga sin uttalelse i den enkelte sak
for en eventuell stonad ble gitt til en utredning.

Fra og med 1979 til og med 1989 er det medgått i alt ca. 9.2 mill. kroner til for-
prosjektering av 56 smakraftverk. Av disse er 26 bygget og satt i drift. De har en
beregnet midlere årsproduksjon på ca. 409.3 GWh. Forprosjekteringen kom på ca.
5.59 mill. kroner. hvorav størstedelen ble gitt som stønad. og byggekostnadene er
kommet på ca. 795 mill. kroner.

Produksjonskostnaden fra disse verkene viser seg abli svært rimelig sammen-
lignet med hva produksjonen fra nye store vannkraftverk koster, se nedenforstaende
tabell. Ny teknikk. t]ernovervåking og t]ernstyring har forøvrig gjort det vesentlig
gunstigere å drive små kraftverk enn det var tidligere. da en måtte ha driftsbetje-
ning i stasjonene mer eller mindre kontinuerlig. Småkraftverkene representerer en
ikke uvesentlig ressurs og er igjen kommet til heder og verdighet. fordi det kan
velges standardiserte og enklere løsninger i valg av maskineri og (jernovervåking
og -styring av driften.

At ikke flere av de utredede prosjektene hittil er blitt opprustet/nybygget. skyl-
des at det for tiden er rikelig tilgang på rimelig elkraft. som produksjonen fra ny-
anlegg kostnadsmessig ikke kan konkurrere med. Men dette kan endre seg og gi
større fart i utbyggingen av prosjektene.

Gjennomsnittlig kostnad for forprosjektering (26 verk): 1,4 øre/kWh

1979-84
(9 verk)

1985-87
( IO , erk)

1988-90
(7 verk)

Gj.snittlig kostnad
forprosjektering 2.1 ore/kWh

Gj.snittlig kostnad
utbygging/opprusting 194 »

Gj.snittlig arskostnad(7G 15 »

Til sammenligning, ar LTG
ved forbruker (7 29  1984

I.3 ore/kWh

171
13 »

33.6 1986

1.0ore/kWh

216 »

16 »

-41.4 1988

(7Ger kalkulasjonsrenten
LTG er forkortelse for langtidsgrensekostnad

In2



31. Krav om rasjonelle enheter

I .\\'SNITT IOer det redegjort for hvordan folk ble aktivisert på bred front til å gjøre
en innsats for elforsyningen innenfor sine små elverksenheter ved dugnadsinnsats.
Utsiktene til a fapengestøtte av staten inspirerte. De minste enhetene var lite skik-
ket til å forestå driften, og det ble foretatt sammenslutninger til enheter som minst
omfattet en enkelt, i noen tilfelle flere kommuner.

Etterat elforsyningen var kommet så langt at en hadde fått visse erfaringer for
hvordan de elverkene som i vesentlig grad var bygget opp ved statsstønad ble dre-
vet, og at resultatene kunne bli så forskjellig, måtte dette bli gjenstand for oppmerk-
somhet og drøftelser. Det ble snart erkjent at mange driftsenheter var for små og
kostbare å administrere, forutsatt at kravene til en kvalifisert ledelse og tilstrekkelig
mannskap skulle oppfylles. For akunne gjøre noe med dette fra NVEs side, måtte
det fortrinnsvis skje med henvisning til vilkårene for tildelt statsstønad som elver-
kene hadde vedtatt. Bestemmelsen om at «Elverk som har fått statsstønad skal
være forpliktet til a ga inn i større sammenslutninger når departementet finner det
ønskelig for å få en mest mulig rasjonell løsning av elforsyningen i distriktet, og i
tilfelle på de vilkår departementet fastsetter», viste seg a vere berettiget. Men nes-
ten ingen elverk var villige til åta denne bestemmelsen alvorlig. Det ble fremholdt
at dette var en «sovende paragraf» i regelverket som ikke kunne gjøres gjeldende.
Det er ingen som liker at andre vil røre ved deres sirkler, heller ikke elverksjefer

og slett ikke elverkstyrene, som blant annet argumenterte med den kommunale
sjolraderett etc. De som hadde fatt sine stonadsmidler utbetalt og tilstrekkelig hjul-
pet okonomisk pa fote, regnet seg ferdig med NVE! Organiseringen av elforsy-
ningen syntes for en vesentlig del å være fastlåst. Men ettersom mange verker ennå
trengte stønad til nettforsterkninger, måtte eventuelle krav til omorganisering i før-
ste rekke stilles i forbindelse med tildeling av nye stonadsmidler. Stonadsvil-kare-
ne måtte ikke bare vedtas, men også etterleves i praksis før midler ble betalt ut så
vel i denne forbindelse som når det gjaldt vedtak av andre vilkår.

Etterat det ble klart at et skremmende stort antall elverk trengte stønad til afor-
nye sine anlegg og bedre sine krafttilførsler, har NVE sett det som vesentlig opp-
gave å medvirke til et planmessig arbeid for å få dannet større og økonomisk mer
bærekraftige enheter. I forbindelse med tildeling av stønad ble det derfor stilt vil-
kår om at elverkene innledet målrettede drøftelser om dette. Det viste seg etter
hvert at slike vilkår måtte strammes til, slik at de kom til agjelde bastante krav om
sammenslutningsvedtak. for noe stønad kunne tildeles og utbetales. Enkelte elverk
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trakk sine søknader tilbake. En elverksjef ringte og beklaget seg over hvor urett-
ferdig det var at elverket som hadde så høy kraftpris ikke kunne få statsstønad. Til
dette ble det svart at det var urettferdig at dette elverket som hadde så høy kraft-
pris (vesentlig høyere enn de 15 pst. over landsgjennomsnitt. som var minstepris
for kunne fastatsstonad), ville bli nødt til a beholde denne høye strømprisen i
overskuelig framtid, hvis det ikke vedtok a slutte seg sammen med andre til en
storre enhet, slik det da var apnet mulighet for. I dette tilfelle gikk sammenslut-
ningen i orden.

Statsstønadkontoret har helt fra starten av sin virksomhet sett det som en klar
forutsetning at når målet var nådd. elektrifiseringen gjennomført (i begynnelsen
anslått til en 15-årspcriode ). skulle dette tiltaket avsluttes. Da den andre omgangen
(forsterkningene) tok til. måtte en se den på samme måten. Men det syntes lite til-
fredsstillende. eller umulig åla denne virksomheten falle uten at det var blitt etab-
lert levedyktige enheter.

All erfaring så langt tilsa at det da måtte dannes store enheter. helst fylkesom-
fattende, som også ville omfatte kraftproduksjon. En ville da oppnå både strømpris-
utjevning over store områder og samtidig større interesse for energiøkonomisering.
Fylkesverkene både i Nord-Trøndelag og i Agder-fylkene er de beste eksempler
på at slike enheter har kunnet greie seg uten de helt store subsidier fra staten. se
etterfølgende oversikt som angir stønad pr. person pr. fylke.

Det var i sammenheng med arbeidet for adanne større enheter at det ble nød-
vendig alempe noe på kravene i de opprinnelige «Alminnelige regler og vilkår for
statsstønad ...», for at de elverk som ikke tidligere hadde fått statsstønad og derfor
ikke var avhengig av NVEs/departementets godkjenning av strømtariffer etc..
skulle bli villige til aga inn i storre sammenslutninger, overta mindre elverk. eller
motta stønad til å bygge ledninger/dieselkraftanlegg for avsidesliggende steder. se
vedlagte «Alminnelige regler og vilkår. ..» fastsatt ved kgl.res. av 23. juli 1982 be-
stemmelsene i pkt. 7.2. 7.3 0g 10.2.

Foruten manglende respekt for de krav departementet har anledning til astille i
forbindelse med a fa dannet større og mer rasjonelle enheter. forekommer det også
at elverk ikke følger NVEs bestemmelser om stromprisniva. I begge tilfelle gjelder
det vilkår som elverkene (kommuner. evt. generalforsamling) har akseptert for a fa
utbetalt statsstønad. Disse regner kanskje med en tredje omgang statsstonadtilde-
ling. nar anleggene igjen trenger vesentlige fornyelser?

I de tilfelle det ble knyttet spesielle vilkår til et tilsagn om statsstønad. ble det
ofte nodvendig a mote elverkene til drøftelser. Særlig ble dette tilfelle når det dreide
seg om organisasjonsendringer og forutsetninger om drøftelser mellom flere el-
verk. Det førte ofte til en prosess som varte gjennom flere år. før en fikk noe resul-
tat. NVEs personale måtte stille opp og delta i drøftelsene for å komme videre. når
uforenlige interesser tornet sammen og alle sto steilt på sine standpunkter. Elver-
kene kunne være enige om aslutte seg sammen til en større enhet. fordi de innså
at dette ville vere rasjonelt, men de kunne vere svert uenig om hvordan dette
skulle gjennomfores i praksis. Det dreide seg i noen tilfelle om valg av forretnings-
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sted og ofte om hvilken plass den enkelte, særlig lederskiktet i de gamle selskapene
skulle få i den nye enheten. Statsstønadkontoret kunne også lykkes med avere
problemloser og legge fram forslag som partene kunne akseptere. Men dette var
tidkrevende og en måtte vise tålmodighet før organisasjons- og bemanningsplaner
var klare og akseptert.

Det hendte imidlertid også at sammenslutningsplaner gikk raskt og greit. Som
eksempel på dette kan nevnes følgende:

I 1973 ble det konstatert at Sørøy kraftlag i Finnmark trengte en vesentlig for-
nyelse og forsterkning av sine anlegg, såvel tilførselsledninger som fordelingsnett
måtte forbedres. Sørøya ligger utenfor Hammerfest med forbindelse til fastlandet
over sjøkabel som i dette tilfelle representerte en både usikker og utilstrekkelig el-
forsyning. Det måtte store investeringer til for arette på dette.

Kraftlaget var lite og hadde vanskeligheter med å skaffe og å lønne kvalifisert
ledelse og tilstrekkelig mannskap forøvrig. Statsstønadkontoret så det nødvendig
om mulig å finne en sammenslutningspartner, for det ble fremmet noen plan for
utbedring av anleggene og en finansiering av denne.

Hammerfest Elverk lå nærmest til, og en fant det naturlig at spørsmålet ble tatt
opp og drøftet med dette elverk, som ble bedt om å ordne til et møte med Sørøy
kraftlag der også NYE kunne være representert. Statsstønadkontoret fikk den 17.
januar 1974 anledning til amote de to elverkenes ansvarlige ledelse til drøftelser i
Hammerfest. NVEs to representanter gjorde rede for sitt ærend, viste til nødvendig-
heten av de forestående omfattende forbedringer av elforsyningen for Sørøya, som
da måtte sies «ahenge i en tynn tråd» bokstavelig talt, og behovet for en bedring
av økonomien og en mer rasjonell drift av anleggene. Spesielt trengtes en god
sammenslutningspartner.

Elverksrepresentantene for Sørøya sa seg i prinsippet enige i NVE sine forslag.
Det hele ville avhenge av hvordan Hammerfest Elverk ville stille seg til realitetene
som ble nærmere drøftet. De fleste ble vel meget gledelig overrasket da elverket
ved dets myndige kontorsjef Ørjan Østvik erklærte (i løpet av møtet) at Hammer-
fest Elverk var villig til åta over elforsyningen på Sørøya på de betingelser som
NYE hadde foreslått, blant annet at dette ikke skulle bli en økonomisk belastning
for elverket mens forsterkningsarbeidet for Sørøya ble gjennomført. NVE har møtt
mange gode og framsynte ledere innen elforsyningen. Hvis noen skulle nevnes
som representant for disse, måtte det bli Østvik. Han viste en så god måte å takle
problemer og ta avgjørelser på, at det måtte avtvinge all mulig respekt.

NVE hadde all grunn til å være fornøyd med denne turen, møtet og beslutningen.
Ajourførte planer og søknader om statsstønad ble fremmet i hovedstyremøte den
5. juni 1976. Anleggskostnadene, som omfattet 66 kV overføringsledning fra
Porsa kraftverk, inkl. sjøkabel og 66/22 kV transformatorstasjon, samt fornyelse
av fordelingsnett, kom på ca. 18 mill. kroner og ble gjennomført i løpet av en fire-
års-periode.

En nesten tilsvarende opplevelse i møte med myndige menn fikk NVEs inge-
niorer da de sammen med representanter for elforsyningen i Randaberg og
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Rennesøy møtte ordfører og varaordfører for Stavanger kommune til drøftelser om
en mulig sammenslutning av elverkene i de nevnte kommuner med Stavanger
Elverk. Ordfører Rettedal (senere kommunalminister) sa seg straks villig til a ga
inn for dette. idet han viste til at Stavanger også på andre områder hadde mye sam-
arbeide med sine omlandskommuner. Det tok imidlertid lang tid og mange møter
ble holdt. for en kom fram til en mate agjore dette pa som den administrative le-
delsen i Stavanger Elverk aksepterte. Men sammenslutningen kom i stand. og
Stavanger Ellag ble etablert.

Det skjedde en del sammenslutninger av elverk også før NVE begynte å stille
bastante krav om målbevisste drøftelser om dette. og før offentlig oppnevnte ut-
valg hadde uttalt seg. Helgeland kraftlag ble etablert ved sammenslutning av Midt-
Helgeland og Sør-Helgeland kraftlag allerede i 1963. som da ble et forholdsvis
stort kraftlag. Det samme skjedde i Nord-Trøndelag i 1969, da fylkesverket etter
drøftelser med et antall kommunale elverk og i samråd med NYE. overtok elforsy-
ningen i alle kommunene. bortsett fra Meråker komm. Elverk. som ble overtatt av
fylkesverket ti år senere. Fylket ble derfor det første (og hittil det eneste) som kan
sies a vere et fullt ut fylkesomfattende elverk som har ansvaret ogsa for det under-
liggende fordelingsnett. med ledninger helt fram til den enkelte abonnent og som
følgelig ikke bare er et produksjon- og engrosfordelingsverk.

Helgeland kraftlag og Nord-Trøndelag elverk er av de største elverk i landet
som i vesentlig grad har fått bygget ut sitt fordelingsnett ved hjelp av statsstønad.
fordi en hadde med store grisgrendte og dyre områder å gjøre. men som siden har
greid seg meget godt uten ytterligere stønad. Det er mange mindre elverk. særlig
de som har relativt liten egenproduksjon og har vært henvist til a kjope det vesent-
lige av kraften, som ikke har greid seg med a fastonad en gang for alle, men som
i noen tilfelle har måttet få økonomisk hjelp gjentatte ganger, for å kunne vedlike-
holde og fornye sitt fordelingsnett. Dette kan i det vesentlige forklares med det
faktum at det ikke har vært uvanlig at 70 pst. og mer av strøminntektene hos disse
verkene har gått til kraftkjøp. fordi de ikke har hatt egen kraftproduksjon. mens el-
verk med stor egendekning av kraft har greid seg langt bedre økonomisk. fordi de
etter hvert har høstet fruktene av nedbetalte vannkraftanlegg og har dermed hatt
rimeligere krafttilgang.

Produksjons- og engrosfordelingsselskapene har priset sine leveranser ut fra
egne okonomiske interesser og har overlatt andre ansvaret for hva abonnentene til
slutt fikk a betale.

Og kjøperne måtte betale dyrt også for statskraften. særlig etterat den skulle be-
tales i samsvar med langtidsgrensekostnad. det vil si i samsvar med beregnet kost-
nad for produksjon fra etter hvert dyrere kraftkilder under bygging. Det som bidro
til at kostnadene for nye kraftanlegg og produksjonen ble store, foruten den almin-
nelige inflasjon, var en arbeidsmiljølov som gjelder all anleggsvirksomhet. langt
dyrere lån (okt realrente). raskere nedbetaling (endring fra annuitets- til serielan).
for anevne noe av det som har vert sterkt medvirkende til den store okning i pro-
duksjonskostnaden. (Dyre kraftkilder. inflasjon. hoye lanerenter og arbeidsmiljo-

116



lov gjelder også for andre kraftprodusenter enn Statkraft.)
For elverk som var henvist til a kjope det vesentlige av sin elektriske energi fra

Statkraft, eventuelt gjennom andre engrosverk. ble den høye engrosprisen utslags-
givende, og mange viste seg å bli økonomisk meget svake og i økende grad stønads-
trengende. Det er ikke vanskelig å kunne vise til konkrete eksempler. En fremtre-
dende eldre elverksdirektør i Møre og Romsdal minnet om en henstilling fra staten
da Aure kraftverk ble bygget ut. Elverkene i More og Romsdal og Trondelag
trengte da i okende grad ny kraft til den pagaende elektrifiseringen pa bygdene.
Men staten onsket ikke at de skulle fabygge ut egne kraftkilder, iallfall ikke for
kraftproduksjonen fra Aura var omsatt. Dette var grei beskjed. Produksjonen fra
Aura-verkene kunne forventes å bli rimelig. og elverkene på Nord-Møre og i
Trøndelag holdt seg lojalt til henstillingen fra de sentrale myndigheter. Dette har
disse distriktene fått betale dyrt for siden. Den rimelige kraften fikk de etter hvert
se mindre til. De mange lokale elverkene i disse områdene er blant dem som fikk
størst behov for statsstønad til nettforsterkninger i Syd-Norge. Men i begge fylke-
ne finnes elverk som fikk bygget ut sine egne kraftkilder og som ikke har hatt be-
hov for mer enn statsstonadstildeling €n gang. Flere har ikke hatt noe behov for
stønad. Denne kjensgjerning får tale for seg. Erfaringen synes forovrig avise at
svaert mye beror pa om et elverk har en driftig og fremsynt ledelse, nar det gjelder
hvorvidt det skal gå godt eller mindre bra. Dette nevnes for å gjøre bildet noe mer
nyansert og peke på at det ikke bare er elverkenes størrelse og driftsopplegg som
avgjør deres evne til å drive teknisk og økonomisk godt og forsvarlig. De større
elverk har hatt den fordel at de har kunnet trekke til seg de best kvalifiserte lederne
og har hatt muligheten til a hyre flere gode fagfolk i sin tjeneste enn et mindre
kraftlag. som må arbeide under ugunstigere forhold. Ikke minst derfor bør elverks-
enhetene ikke være for små. Og en kan vel konkludere denne orienteringen med at
en med tanke på både abonnentenes (som må være det vesentlige) og de ansattes
beste. kan en ha god samvittighet for de bestrebelser som er gjort for å samle de
mange små elverkene i større enheter. Dette gjelder også spørsmålet om kraftpro-
duksjon skal holdes utenfor sammenslutning av distribusjons- og engrosfunksjo-
nene. Det finnes vel neppe en bedre måte å utjevne blant annet ulikheter i strøm-
priser på, hvis da ikke staten onsker afortsette sin subsidiering av fornyelser av
distribusjonsnettene.

Utviklingen pa organisasjonsomrdet innen de omradene som har fatt statssto-
nad, kan hva antall enheter angår sees av tabellen nedenfor. Det viser en fylkesvis
fordeling av antall elverk og kommuner som er blitt tildelt stønad. inkl. elverk
som har overtatt statsstøttede el forsyningsanlegg.
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Fylke Antall elverk for

sammenslutninger

Antall elverk i samme

områder i 1990

Finnmark
Troms
Nordland
Nord- Trondelag
Sor-Trondelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder

Telemark
Vestfold

Buskerud
Oppland

Hedmark
Akershus

Østfold

SUM

19 11
23 5
65 '11

11
37 IS
57 18
37 14
47 26
24 11

I

I

29 14
10 6
21 14
23 12

39 9

12 6
11 12

--- -

478 198

De drøftelser som er ført i forbindelse med tildeling av statsstønad medfører sam-
menslutninger på Nordmøre og i Østfold. Det vil redusere antall elverk med 18 fra
1.01.9 I. Drøftelser om sammenslutning av elverk på Sunnmøre antas å føre til en
ytterligere reduksjon av antall elverk med 15 i løpet av 1991. Antall elverk vil da
være 165.

Det opprinnelige antall elverksenheter i de områdene som har fått bygget ut
sine anlegg ved hjelp av statsstønad. er 2.4 ganger så stort som antall elverk i de
samme områdene i 1990. Det vil si at 280 enheter er rasjonalisert bort. I løpet av
1991 vil dette tallet vere 313. I disse tallene er ikke medtatt de mange små-pro-
sjekt som ikke tilhører noe elverk. som f.eks. dieselkraftanlegg for avsidesliggende
gardsbruk. fjellstuer etc.
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Statsstønad i alt

pr. fylke i  IOOOkr

Østfold
Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud

Vestfold
Telemark
Aust-Agder

Vest-Agder
Rogaland
Hordaland

Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

98.588
14.041

201.666
124.671
27.992

25.482

33.344
3.268
3.910

101.996

185.353
152.526
208.544
233.870

62.396
473.463
170.167
306.999

Folketall Statsstønad kr
pr. 31.12.89 pr. innhygger
inkl. hyene

----------- -

238.000 414
414.473 23

186.909 1.079

182.544 683
224.712 125
197.232 129
163.066 204

96.953 34

1-l-l.050 27
335.727 304
-l09. I 67 453
106.618 1.431
238.438 875
250.401 934
126.919 492

239.571 1.976

l-l6.609 731
74.279 4. 133

NEA-fonJsmiJicr inkluJert for Sor- og NorJ-TronJelag.

Det er verdt a legge merke til at stonaJen pr. innbygger i Sor-Trondelag er nesten dobbelt sa stor

som i NorJ-TrnnJclag. Dersom ikke byene var regnet med i gjennomsnillstallct. hlir forholdstallet

2000/800= 2..'i. I More og RomsJal er stonad pr. innbygger utenom hyene 1.276 kr i gjennomsnitt.

NorJ-TronJelag meJ sine 800 kr pr. innbygger. byene ikke meJregnet. kommer a, gjort hest ut i

Jenne sammenligningen.



32. Databehandling  -  EDB

ALLE SOKNADER om statsstonad ble registrert etter hvert som de kom inn, fort pa
liste fylkesvis og i alfabetisk rekkefølge. Foruten søkerens navn ble listen påført
prosjektets antatte kostnad, søkt statsstønad og merket prosjekttype (fordelingsnett,
overføringsledning etc.). Samtidig ble sjekket om vesentlige opplysninger mang-
let. for eventuelt å kunne gi melding tilbake om dette. Etter hvert som søknadene
ble behandlet, ble det ført protokoll på et dertil utformet skjema for hver søker,
med opplysninger for hvert prosjekt om vedtak gjort ved kongelig resolusjon
(eventuelt av departementet) med dato og tilsagt beløp. Samtidig ble det ført en
samlet oversikt over alle de i året gitte tilsagn, for at en til enhver tid kunne kon-
trollere at sum tilsagnsbelop ikke overskred årets disponible bevilgning og rådig-
hetsbeløp. Søkerne ble omgående tilskrevet og underrettet om gitte tilsagn og ori-
entert om betingelsene for stønaden, de generelle og eventuelle særlige vilkår,
samt om de endringer som måtte være gjort i planene under saksbehandlingen.
Med slike underretninger fulgte et formular til bruk for vedtak av stønadsvilkårene,
og for litt større prosjekt ble det gjort oppmerksom på kravene om innhenting av
konkurrerende anbud på materiellinnkjøp og entreprenørarbeid.

Videre førtes løpende liste over sum tildelt og utbetalt statsstønad for hvert el-
verk/søker og sum for antall tidligere strømløse personer som fikk elforsyning.

Statsstønadkontoret har følgelig hatt sine faste rutiner og sitt eget system for
behandling av de mange talloppgaver som var nødvendig for oversikten og kon-
trollens skyld. Det har vært en nitid jobb som krevde stor påpasselighet, men den
var ikke alltid like inspirerende. Det har da ogsa vaert gjort flere forsok pa afor-
enkle og lette alle regne- og regnskapsoppgavene. Innen kontoret har en hattinge-
niører som kunne lage hjelpemidler ved bruk av EDB. for eksempel til å utarbeide
omfattende tabeller over faktorer til hjelp ved beregninger i de arbeidsrapporter
som ble utarbeidet. Det er også laget enkle PC-programmer som letter arbeidet der
store tallmengder er involvert. når det utarbeides og ajourføres oversikter, for ek-
sempel til årsmeldinger.

Ved et par tilfelle har etatens mest skolerte EDB-folk forsokt a lage et EDB-
program som skulle omfatte hele virksomheten ved kontoret og gjøre en vesentlig
del av det manuelle arbeidet overflødig. Dette viste seg avere vanskelig, og det
resulterte ikke i noe ferdig program, blant annet fordi de som jobbet med dette
sluttet i etaten eller måtte prioritere andre oppgaver.

Forsøket på å innføre nye og mer omfattende arbeidsbesparende metoder ble
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imidlertid ikke oppgitt. Erfaring fra andre kontorer i avdelingen tilsa at Statsstønad-
kontoret burde få utarbeidet et EDB-program hos et konsulentfirma. En EDB-
konsulent ble kontaktet og hadde flere møter med Statsstønadkontoret som ga en
grundig orientering om kontorets arbeid. Alle rutiner og dataflyten internt og ut til
departement og elverker ble gjennomgått med systemeksperter fra firmaet. Alle
nødvendige og ønskelige informasjoner skulle lagres og gjøres tilgjengelig i alle
de sammenhenger som saksbehandlingen ved kontoret trengte dem.

Systemekspertene røpet ingen bekymring for at programmet skulle bli for om-
fattende eller for vanskelig. Dette hørtes svært lovende ut, og forventningene var
store. Informasjonsanalysearbeidet gikk da også stort sett etter programmet, men
programmeringen lot vente på seg. Konsulenten gjorde da også etter hvert opp-
merksom på at antall arbeidstimer ble vesentlig større enn stipulert.

Firmaets markedssjef innrømmet at dette arbeidet ikke hadde gått så bra og
hadde tatt lang tid, men tilføyet at ikke alle arbeidstimene var tatt med i regningen
til NVE. Programmerer fikk også hast med aferdigstille og utprøve programmet,
før han skulle avtjene sin verneplikt. En fikk senere vite at han gikk på kurs i pro-
grammering! Sjefkonsulenten for systemarbeidet kom for a sjekke resultatet og ut-
talte da at programmet «iallfall ikke var brukervennlig!»

Firmaet forsøkte å forklare forsinkelser og merkostnader med at det «under-
veis» var kommet nye ønsker om endringer m.v. som gjorde at systemet var blitt
atskillig storre enn «det hadde fatt inntrykk av». Statsstonadkontoret hadde pa sin
side merket seg en mangel på kommunikasjon mellom systemkonsulentene og
programmerer.

I sin kommentar til programmet anførte NVE følgende i brev av 17.02.88 til
firmaet:

«Vårkritikk kan sammenfattes til følgende punkter:
- Vi avviser påstanden om at det «under veis» er kommet til ønsker om end-

ringer som kan forsvare det store mer-forbruk av tid.
- Firmaet har ikke satt tilstrekkelig kvalifisert personell på prosjektet. Vårt

prosjekt har hatt karakter av opplæring. Når vi engasjerer et firma som ....
forventer vi topp ekspertise.

- Som en følge av dette er det blitt dårlig kvalitet på produktet. Brukervenn-
ligheten er dårlig og programstrukturen rotet.

- Bruker-dokumentasjonen er dårlig.
- Skal det være mulig avedlikeholde et program i fremtiden er det nødvendig

med en god teknisk dokumentasjon.
- Mangel full opplæring.»
I brev av 25.05.88 skriver firmaet at det har rettet opp feil og lagt inn noen forbe-
dringer i systemet, for agjore det mer brukervennlig og har utarbeidet ny bruker-
veiledning med tilhørende systemdokumentasjon. Firmaet opplyser at kostnadene
med dette har det tatt på egen kappe.

Etter dette betalte NVE resten av regningen.
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33. Diverse

I EN SLIK ORIENTERING kan det ogsa vere pa sin plass anevne noe av det som har
forekommet av episoder eller opplevelser utenom det vanlige. Om de har virket
som krydder eller malurt kunne være så forskjellig. En har imidlertid svelget det
meste uten store grimaser.

I den mest hektiske tiden i elektrifiseringsepoken kunne gnisninger oppstå i
konkurransen om hvordan prioriteringen skulle skje, også innenfor det enkelte
område og kommunene.

Et eksempel på dette er følgende:
Mens det i en kommune i Trøndelag ennå gjensto å gjennomføre en rekke pla-

ner, som skulle forsyne relativt mange oppsittere. kom Statsstønadkontoret i skade
for aprioritere et område som var dyrere a bygge ut (regnet pr. person) enn et annet,
som dermed måtte vente til det etterfølgende år for afa elforsyning. Ordføreren i
kommunen, som fulgte interessert med i fremdriften av dette arbeidet. ble svært
ergerlig og beskyldte formannen i elverkstyret for å ha forårsaket den nevnte prio-
ritering. som han mente var gal. og at dette hadde skjedd fordi styreformannen
hadde nære slektninger i det området som var blitt prioritert ved tildeling av stats-
stønad dette året. Saken ble tatt opp i et eget møte med Statsstønadkontorets saks-
behandler ved første anledning. der ordføreren fremførte sin klage og beskyldning.
Saksbehandler. som til da var intetanende om den reaksjon saken hadde fått. kunne
bare forklare at det var han alene som hadde bestemt rekkefolgen av prosjektene.
uten rådslagning med noen i elverket. og at Statsstønadkontorets forslag var en
konsekvens av at det beløp som kunne tildeles elverket dette året. passet best til
det prosjektet som var blitt prioritert i tid og at han dessverre var intetanende om
det slektskapsforhold som hadde gitt ordføreren nevnte mistanke og ergrelse!
Mannen ble beroliget.

I en annen bygd i Trondelag sokte et mindre kraftlag om stonad til bygge ut
et fordelingsnett i et par grender som derved kunne få elforsyning fra en privat
kraftstasjon under oppbygging. En uttalelse fra bygdas ordfører i sakens anledning
gikk imidlertid ut på at det ikke var ønskelig at dette «annekset» skulle fa strom-
forsyning for hovedbygda! Det forholdt seg nemlig slik at storstedelen av bygda
måtte vente noen år til på sin elforsyning inntil fylkesverket kunne få bygget sin
overføringsledning dit. Slike uttalelser kunne imidlertid ikke Statsstonadkontoret
legge avgjørende vekt på. Annekset fikk sin elforsyning og kunne utnytte produk-
sjonen fra den privatfinansierte kraftstasjon i en arrekke. for fylkesverket nadde
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fram med sin ledning. Fylkesverket overtok da det lokale kraftlag sine ledninger
og forsyningsoppgaver.

Et elverk i Valdres hadde fatt statsstonad for %skaffe elforsyning til en nylig
oppbygget fjellstue der det bodde en familie som hadde satset stort på turisme.
Men det trengtes en god elforsyning for at foretagenet skulle gå bra. Eieren hadde
derfor stilt en relativt stor sum kontanter til disposisjon for en ledningsforbindelse
og forpliktet seg dessuten til å gjøre mye dugnadsarbeid på ledningen.

Elverket var ikke uten videre rede til abygge denne kraftledningen, sjøl om
finansieringen var sikret, men søkte om statsstønad til å fornye deler av sine gamle
anlegg. Det syntes å være liten forståelse hos noen i bygda for de problemer denne
familien hadde, og som forøvrig var dyktig nok til aville lykkes med sitt foreta-
gende. (Slike utslag i et bygdemiljø har en også sett andre steder, som blant annet
har fort til at nyetablerte har funnet det best atrekke seg ut.) Statsstonadkontoret
orienterte i dette tilfelle elverket om at den nye søknaden ikke ville bli fremmet
før elverket hadde bygget det anlegget som det allerede hadde fått stønad til.
Denne orienteringen virket som forutsatt.

Et elverk i Nordland hadde fått tildelt stønad til forsyning av en rekke boplasser
innen sitt ansvarsområde, alt i samsvar med innsendt søknad. En tid etter at stønad
var stilt til disposisjon, fikk Statsstønadkontorets leder og saksbehandler et privat
brev fra elverkstyrets formann. Det inneholdt en trussel om aville fremme en klage
for noe han mente var en stor tabbe fra Statsstønadkontorets side, dersom han i an-
dre sammenhenger ikke fikk det som han ville. Tabben besto i at det var gitt stø-
nad til en ledningsforbindelse til et fraflyttet bosted, men som var tatt med i søk-
naden fra elverket. Han berømmet elverket for at det hadde unnlatt å bygge denne
ledningsforbindelsen! Saksbehandler overså styreformannens skriveri og hørte ikke
mer om saken fra hans side. Han døde imidlertid ikke mange år senere. (Han hadde
kanskje vært syk og «ikke tilregnelig i gjerningsoyeblikket».)

De tilfelle som her er nevnt hører til de få unntakene fra de regelmessig knirke-
frie forhold som har vært fremtredende mellom NVE, Statsstønadkontoret og de
statsstøttede elverk. Nesten ingen fikk så store tilskott som de søkte om, men det
ble forstått at en streng prioritering måtte foretas, da det ikke var ubegrenset med
penger å fordele. l mange tilfelle ble det gitt avslag på søknader, uten at det van-
ligvis ble klaget over det. Elverkene fikk i slike tilfelle gjerne valget mellom enten
atrekke sine søknader tilbake, eller å få et forslag om avslag fremmet til NVEs
hovedstyre og departementet. De fleste trakk da slike søknader tilbake.

Det er neppe noen instans som har hatt muligheten til å påvirke utbyggingen av
ledningsforbindelser og fordelingsnett her i landet, både med hensyn til utforming
og dimensjonering, som Statsstønadkontoret. I ettertid kan det være lett asi at
kontoret neppe var tilstrekkelig bemannet i forhold til de oppgaver og det ansvar
det hadde.

Utenom Statskraftverkene/Statkraft, som planla og bygget sine egne lednings-
forbindelser, hadde NVE i tiden før omorganiseringen i 1960, liten eller ingen inn-
flytelse pa utforming av utbyggingstakt av samkjørings-/overføringsledninger og
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fordelingsnett i landet. bortsett fra Statsstønadkontoret. I mange tilfelle ble imid-
lertid ingeniørene ved dette kontoret benyttet til å utrede saker som ikke hadde
noe direkte med statsstonad gjore. men som blant annet etter anmodning av uten-
forstående ble overlatt NVE å avgjøre. eller komme med uttalelser.

En slik sak var for eksempel striden mellom konsesjonshaver (utbygger) av
vannkraften i Tisleiavassdraget i Valdres og grunneiere samt andre rettighetshavere.
Det gjaldt forståelsen av de tidligere gitte konsesjonsvilkår angående konsesjonæ-
rens plikter til å forsyne setre og hytter i dette området med elektrisk kraft etter ut-
byggingen. Setre og hytter i reguleringsområdet var på forhånd forespurt om sine
interesser for å få elforsyning. Og det var skapt forventninger som hadde medført
at det var foretatt installasjoner i hytter som konsesjonshaver senere ikke uten vi-
dere var villig til å forsyne. Konflikten ble av partene forelagt NVEs hovedstyre til
uttalelse. og Statsstønadkontoret fikk seg pålagt å utrede saken og fremme forslag
til Hovedstyret. På dette grunnlag ble det oppnådd en minnelig ordning. Ingen av
partene ble udelt fornøyd. og det kunne tyde på at avgjørelsen var noenlunde riktig.
Dette er et eksempel på hva som kunne ta mye av kontorets tid til befaringer. møter
og saksforberedelser.

Statsstønadkontoret kom etter hvert i økende grad til åvirke som en elforsy-
ningens sosialetat. og mer formelt som sådan etterat statsstønadfunksjonen etter en
komit€utredning ble erklert onskelig og nodvendig som en sosial begrunnet ord-
ning for utjevning av kraftprisen m.m. Prisutjevningen har ikke skjedd bare mel-
lom elverkene. men kontoret har også sett det nødvendig å sørge for at oppsitterne
innenfor det enkelte kraftlag fikk mest mulig like økonomiske betingelser og en
tilfredsstillende forsyning. etterat et kundeforhold ble etablert. Kontoret praktiserte
ved slutten av elektrifiseringsepoken en oppsøkende virksomhet. som ikke alle el-
verk satte like stor pris på. Det hendte nemlig at kontorets ingeniører oppdaget
oppsittere (i ett tilfelle ei lita grend) som ikke hadde elforsyning og som elverket
ikke hadde tatt med på noen utbyggingsplan. Vedkommende elverksjef uttalte at
Statsstonadkontorets arbeid var noe tull!

Det hersket imidlertid nokså forskjellige holdninger til NVE og Statsstønad-
kontoret hos elverkene. Enkelte elverksjefer hadde problemer med afa sine bud-
sjettforslag igjennom hos sine styrer. Den daglige ledelse innså behovet for større
inntekter og følgelig høyere strømpriser, men styrene i mange, særlig i de små
kommunale elverk viste ofte liten vilje til å øke strømprisene. Det var derfor enkelte
elverksjefer som ga uttrykk for at de onsket amotta statsstønad og bli bundet av
de regler som dette medførte og få den støtte NVE kunne gi, fornt verkene i større
grad kunne få tilfredsstillet sine behov for større inntekter og investeringer.

Det kunne være riktig ikke aoke strømprisen ukritisk, for å holde kostnadene
nede, men dette gikk nok i mange tilfelle altfor langt. Det medførte at staten måtte
trå til med store tilskott for årette opp økonomien hos disse verkene og ta igjen de
lenge forsømte fornyelser og forsterkninger innen fordelingsnettet.

Foruten å legge vinn på å ha et åpent og tillitsfullt forhold til elverkene. først
og fremst til elverksjefene. kan en se tilbake på et godt samarbeid med elforsy-



ningens rådgivere, planleggere og utførende entreprenører, noe elforsyningen for-
hapentlig har hatt mye igjen for. Men det som fremfor alt har gjort dette arbeidet
mulig, er den tillit politikerne har vist NVE og den store interesse og enighet som
er lagt for dagen fra politisk hold for elforsyningen. NVE har også merket seg de
gangene det ble gitt ros for innsatsen, jfr. Stortingskomiteens uttalte tilfredshet med
forslaget om driftsstonad/avsavnsgodtgjorelse til dem som ikke kunne få alminnelig
elforsyning (se avsnitt 19). Det er også hyggelig aminne om et referat generaldirek-
toren ga. etter aha vært på en lengre reise i landet der han ikke hadde fått høre
bare godord om det som NVE foretok seg. Men når det gjaldt det arbeidet Stats-
stønadkontoret sto for, falt bare positive uttalelser. Og dette mente han mer enn
oppveide de klager som var kommet til uttrykk. Ord som miljøvern var ennå ikke
oppfunnet, iallfall ikke brukt i sammenheng med elektrifiseringen. Tvert imot
kunne en høre folk uttale at det var noe av det vakreste de så når ledningsmastene
ble reist utover i fjordene der de bodde, for da visste de at de snart ville få den
vidunderlige strømmen i huset.

Den som har vært til stede og sett når folk skulle slå på bryterne og tenne de
elektriske lampene for første gang, har erfart hvilken begeistring og glede dette
skapte. Det var også gode grunner for det. Ennå lever noen slitere som i sin tid,
gjennom lange arbeidsdager måtte stå og dra håndsag eller maskiner av ulike slag,
før elektriske motorer og en stabil elforsyning fjernet tungarbeidet og gjorde livet
så mye lettere i mange sammenhenger.

Når det gjelder det rent faglige aspekt i saksbehandlingen, krevde denne en
bredest mulig kompetanse. Det en ikke hadde lært før, måtte en sette seg inn i.
Det var all grunn til å holde seg ajour med utviklingen, gjøre bruk av de muligheter
nye ideer og tekniske nyvinninger kunne tillate. Fagområdet ga nok av utfordringer
for den som ville og hadde anledning til atrenge nærmere inn i problemene. Tid
og krefter tillot imidlertid ingen «utglidning» inn i en forskningspreget virksomhet
som det kunne ligge til rette for. I mange tilfelle savnet en muligheten for det. En
burde hatt anledning til å foreta en nærmere registrering av elverkenes indre liv,
for eksempel den administrative oppbygging, bemanning innen de ulike gjøremål,
ledelse og rutiner m.m., som kunne gi grunnlag for bedriftssammenligning, finne
holdepunkter for hvordan enhetene, store og små kunne drives best mulig rasjonelt
og eventuelt finne optimale grenser for driftsenheter, avhengig av geografi, kommu-
nikasjon og teknisk utvikling.

Statsstønadkontoret tok imidlertid initiativ til et forsøk på å utrede nøkkeltall
og normtall i norsk elforsyning. Norske Elektrisitetsverkers Forening (nå Energi-
verkforbundet) og noen interesserte elverk var med i et utvalg som arbeidet med
denne oppgaven. NVE. Statsstønadkontoret hadde ikke kapasitet til folge dette
opp som ønsket. En del elverk utvekslet i noen år datamateriale for å sammenligne
«utsagnskraftige data», men resultatene svarte vel ikke til arbeidet og falt følgelig
bort. Imidlertid sørget NVE i mange år for utdrag av elverkenes regnskaper. som
ga en god økonomisk oversikt og var nyttig for en bedriftssammenligning.

Alt fra starten av stønadsvirksomheten var det en forutsetning at den skulle be-
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Stasjonsbygg for det kombinerte Tveit kraftverk/amnverk i Hyllestad, Sogn og Fjordane.

laste personalet i NVE minst mulig. Det var for eksempel noe uklart i hvilken ut-
strekning etatens ingeniorer skulle tillates ftassistere elverkene i deres planleg-
ging. Den stab som skulle drive denne \·irksomheten måtte holdes minst mulig.
som om dette var noe som skulle gjores «pa si». Dette kom til å prege Statsstnnad-
kontoret i all ettertid. I begynnelsen hadde folgelig ingeniorene ved kontoret
mange andre oppgaver. Praktisk talt alle tekniske sporsmal som ikke var tillagt
Statskraftverkene. Elektrisitetstilsynet og konsesjonsbehandlingen kom dit. Men
ved de organisasjonsendringer i etaten som etter hvert ble foretatt. da nye avde-
linger og kontorer ble opprettet. ble Statsstonadkontoret avlastet, og det forte lo-
gisk nok til redusert bemanning der. Arbeidsoppgavene innen kontoret vokste
imidlertid jevnt med de okende krav til elforsyningen jfr. avsnittene 26-31). men
uten at dette hie tatt tilstrekkelig hensyn til for bemanningen. Arbeidspresset okte
derfor tilsvarende. Bare en dyktig. arbeidssom og trufast kjerne av rutinerte med-
arbeidere. og etter hvert en «gefihl»-preget dristighet i saksbehandlingen. gjorde
det mulig a fasakene unna. Under slike forhold lærte en asette pris på et godt sam-
arbeidende lag av personer som kunne stotte hverandre ved losningen av oppgavene
og gi svar på de sporsmål som dukket opp. En som har statt i ledelsen av et slikt
team. finner all grunn til å takke hver enkelt medarbeider for «en helhjertet innsats
for fedre I andet!»
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34. Resultater. Oppsummering

DET ER FORAN gitt en orientering om det arbeid NVE har stått for eller deltatt i, for

å nå de resultater som var tilsiktet ved denne stønadsordningen. Her vil en opp-

summere og trekke fram noen av de toppunkter underveis som kan være av størst

interesse. Det mål en satte seg da stønadsordningen ble etablert og tok til å virke

for fullt fra 1945. var stort sett nådd omkring midten av femtiårene. Ca. 500.000

personer av de i alt 700.000 registrerte uforsynte og dårlig forsynte innbyggere var

da tilført eller sikret elforsyning ved de bevilgninger som var gitt. Til dette var det

fram til og med 1955/56 bevilget 268 mill. kr. i løpende pengeverdi. tilsvarende

536 kr i statsstønad pr. forsynt person. (I pengeverdi 1990 tilsvarer denne bevilg-

ningen ca. 2.140 mill. kr og 4.280 kr pr. person. utregnet på grunnlag av økningen

i konsumprisen.) Tiltaket kunne med dette vert avsluttet, for det malet en fra forst

av tok sikte pa var da nadd.
Da den første halve million innbyggere var tilført elforsyning. var prosjektet

kommet i så god gjenge og muligheten av å kunne forsyne så mange flere var i sikte.

at en videreføring av dette arbeidet neppe ville latt seg stoppe. I løpet av den neste

tiårsperioden, fram til 1965, ble det bevilget ytterligere ca. 309 mill. kr til forsy-

ning av nermere 200.000 personer. Det tilsvarer ca. 1.54 7 kr i stønad pr. forsynt

person i siste tiårsperiode. Det gjensto da bare ca. 2650 registrerte innbyggere uten

elforsyning. På denne tid hadde 70 boplasser elforsyning fra dieselaggregater. og

de kunne ikke vente seg noen annen elforsyning. Noen steder ble det imidlertid ar-

beidet målbevisst for at resten av befolkningen skulle bli tilført elektrisk kraft.

Enkelte kommuner (Engerdal) bevilget midler over flere år for askaffe tilstrekke-

lig kapital, som sammen med et påregnelig tilskott av statsstønadsmidler. gjorde
det mulig abygge de kraftledninger som manglet. På denne måten avtok antall

uforsynte noe fra år til år, samtidig som noen boplasser i utkantene av forskjellige

grunner ble avfolket. En oversikt datert 9.01.89 viser at antall innbyggere, som
hadde fått elforsyning ved hjelp av statsstønad, var 700.077, 0g personer uten almin-

nelig elforsyning var kommet ned i 260, hvorav 166hadde dieselkraftprodusert el-

forsyning, og €n person hadde elektrisitet fra solcellepanel.
Det som fra midten av 1960-tallet sto i fokus for Statsstønadkontoret, var å få

forsterket fordelingsnettet. så det kunne tilfredsstille det hurtig voksende elforbruket.

Det ble i første rekke gjort ved å bygge nye og bedre dimensjonerte tilførselsled-

ninger inn i de store sammenhengende 22 kV-nett som var etablert. En fikk da et

overliggende fordelingsnett med 66 kV og delvis 132 kV spenning med tilhorende
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transformatorstasjoner. Dette har vært en kontinuerlig utvikling som ennå pågår
og som vil måtte fortsette så lenge forbruket øker og kravene til en stabil og god
elforsyning blir storre.

Etter hvert og delvis samtidig med at det overliggende nett ble bygget ut. viste
det seg nødvendig å begynne å utbedre og fornye det eldste fordelingsnettet. dels
fordi det var gammelt og ikke tilfredsstillende vedlikeholdt og dels fordi det ikke
var dimensjonert for det store forbruket som ble resultatet av økende velstand og
økende krav til kapasitet og kvalitet i forsyningen.

Ledningstapene i fordelingsnettet var mange steder blitt så store at forholdene
ble uholdbare. Til tross for økt velstand hadde ikke elverksledelsen alle steder til-
strekkelig forståelse for og vilje til aoke stromprisene og inntektene i nødvendig
grad til å kunne utbygge anleggene i takt med behovet. Styrene for elverkene må
ta det vesentlige ansvar for denne svikten. Dette førte til at staten måtte hjelpe
mange. særlig små kommunale elverk. ut av vanskelighetene. Denne hjelpeaksjon
omfattet både elverk som var etablert i mellomkrigstiden. og de mest velstående
og lettforsynte områder i landet. og dem som fikk sin forsyning i de første årene
under og etter krigen. Som hjelpemiddel i dette arbeidet fikk en etter hvert også
utarbeidet nettanalyser. jfr. avsnitt 29.

Videre er det ut fra vilkårene om statsstønad foregått en langvarig påvirkning
av elverk til å danne større og økonomisk mer bærekraftige enheter. Det skjedde i
første omgang ved henstillinger og senere i form av bastante krav om målrettede
drøftelser mellom elverkene om de organisasjonsendringer som ble ansett fordel-
aktig og som måtte vise seg nødvendig for å oppnå en best mulig rasjonell drift av
anleggene. Det dreier seg her om verdier skapt av fellesskapet som hele samfunnet
må være interessert i blir forvaltet på beste måte. Hva organisasjonsspørsmålet an-
går har den politiske ledelse til tider gitt signaler som en har hatt grunn til astille
spørsmålstegn ved. Utspill har forekommet som har gjort det problematisk aholde
en stø og målbevisst kurs i organisasjonssaker. Det skyldes kanskje enkeltpersoners
ønske om aville markere seg ( slå politisk mynt). og i sin iver har greid askape
noe forvirring og usikkerhet om både mål og fremgangsmåter. Men NVE har hele
tiden holdt seg til retningslinjer som har sin forankring i de av Stortinget vedtatte
«Alminnelige regler og bestemmelser». Utspill med avvik fra regelverket har nok
medvirket til at enkelte elverk ikke har funnet aville folge de regler og vilkår de
sjol har vedtatt ved tildeling av statsstonad.

Den fremste oppgaven, afremme elforsyningen. må kunne sies aha lykkes
langt ut over de opprinnelige uttalte mål og forventninger. Dette har vært mulig
takket vere den store politiske enighet om nodvendigheten av den okonomiske
støtten til formålet. Det stortingsvalgte hovedstyret i NVE og det senere regjerings-
oppnevnte råd fulgte trufast opp. når administrasjonens forslag skulle fremmes.
både når det gjaldt bev ilgninger og forslag til prioritering og fordeling av midlene.
Dette, sammen med stortingskomiteens oppfolging. med sin nesten arlige paplus-
sing pa Finansdepartementets budsjettforslag. har gjort det mulig ana de mal som
er satt. NVE har ellers gjort sitt ved de budsjettforslag og den fordeling av midlene
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som Statsstønadkontoret la opp til. En av Hovedstyrets medlemmer sa det slik:
«Bare sakene fremmes til Hovedstyret. skal vi følge opp med vår tilråding.»
Med mer enn 30 ars tjeneste ved Statsstonadkontoret, hvorav 24 ar som leder, har
en ikke kunne notere noen sak eller forslag som er blitt avvist eller forkastet av
Hovedstyret. En ser da bort fra et utsettelsesforslag i Hovedstyret som departemen-
tet ikke tok hensyn til. men tildelte de stønadsmidler som Statsstønadkontoret hadde
foreslått. Det gjaldt elforsyning av en boplass med publikumsservice som nærings-
vei. NVE-Statsstønadkontoret har således all grunn til a vere fornøyd med den
positive innstilling alle ledd i saksbehandlingen har hatt til dette arbeidet gjennom
mer enn 50 år.

Det vises til vedheftet tabell som gir en oversikt over alle elverk og enkeltper-
soner m.v. som er tildelt statsstønad til elforsyningsformal i denne tiden. Den fyl-
kesvise inndeling angir hvor mange personer innen hvert elverk som har fått elfor-
syning ved hjelp av statsstønad. Antallet omfatter ikke alle dem som fra midten av
1960-tallet har fått sin elforsyning fornyet og forbedret ved hjelp av stønad (inkl.
tilskott av stamledningsmidler), da det måtte omfatte hele befolkningen i de aller
fleste fylker, bortsett fra de største byområdene.

Nedenstående tabell viser hvordan husstander og personer uten alminnelig elfor-
syning er fordelt på fylkene. Det fremgår at mindre enn I 00 personer var uten el-
forsyning pr. januar 1990.
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Oversikt over husstander som ikke er tilknyttet nettet

Antall i alt Forsynt fra Jiesel Solcelle Uforsynte

Fylke Husst. Pers. Husst. Pers. Husst. Pers. Husst. Pers.

01 Østfold 2 0 0 2

02 Akershus 3 9 0 0 3 9

OJ Oslo 0 0 0 0 0 0

04 Hedmark 2 3 2 I

05 Oppland 2 2 0 ()

06 Buskerud 13
..,.., 3 4 9 17

07 Vestfold 3 3 I I 2 2

08 Telemark 14 28 4 14 10 14

09 Aust-Agder 6 9 2 5 4 4

IO Vest-Agder 8 17 0 () 8 17

11 Rogaland 3 5 2 4 I

12 Hordaland I 2 2 0 0

14 Sogn og Fjordane () 0

15 More og Romsdal 2 > > 2 0 ()

16 Sor-Tnmdelag -1- 12 2 -1- 2 8

17 Nord-Trnndelag 3 6 4 2 2

18 Nordland 20 -1-7 13 40 7 7

19 Troms 2 3 2 3 () 0

20 Finnmark 32 87 24 79 8 8

SUM 119 260 60 167 58 92

NB! Turiststeder som får utbetalt 1/2 driftsstønad er ikke med i m·ersikten.

* Enkelte storre aggregater forsyner flere husstander, så det er ca. 55 dieselaggregater i drift til

eforsyning av husstander som ikke har tilfort elektrisk kraft fra vannkraftverk.
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35. Uttalelser fra personer
utenfor NVE

NVE HAR SENDT utkast til foranstående beretning til noen personer som gjennom
lengre tid har arbeidet innen elforsyningen eller som har hatt nær tilknytning til el-
forsyning, og det ble bedt om deres bemerkninger til utkastet. Det ble videre uttalt
ønske om å få en vurdering av statsstøttens betydning for elforsyningen og sam-
funnsutviklingen i en kort beskrivelse som kunne redigeres inn i denne beretningen.

Nedenfor gjengis uttalelsene, delvis noe forkortet.

Kåre J. Kummeneje
Bemerkning
Beretningen gir jo en oversikt over statsstøttens historie, utvikling og resultater.
Men den har etter min mening et for sterkt preg av også å være statsstønadskonto-
rets historie. Noen av kontorets vurderinger og kommentarer, spesielt i tilknytning
til navngitte personer, kunne vært mer nøytralisert. Det er kanskje spørsmål om
hvem beretningen er myntet på.

Statsstottens betydning
Finnmark har kuriøst nok et av landets eldste vannkraftverk for alminnelig forsy-
ning, i det Hammerfest El.verk i 1991 blir 100 ar.

Tross planer i 1920--arene, jfr. landsplan av 1923, var det ikke økonomisk mu-
lig å komme i gang med utbygging. I 1938 var det således bare ca. 28% av fylkets
innbyggere som hadde noe elforsyning. Med statsstønaden i 1938 kom to anlegg i
fylket i gang. Med gjenreisningen av fylket fra 1946 var statsstønaden grunnlaget
for en storstilt utbygging av elforsyningen i fylket basert på lokale vannkraftverk.

Når utbyggingen kunne komme i gang så fort allerede i 1946, var det med basis
i planene fra 1920--arene, og fordi utbyggingen fra starten i sin helhet ble finansiert
av statsmidler. Fra 1950 ble det vanlig finansiering som beskrevet i avsnitt 10.

Betydningen av denne utbygging illustreres ved kraftprisen og kraftdekningen.
De mange steder som hadde noe dieselkraft, hadde priser på 60-100 øre pr. kWh.
Det ble mest bare til lys. For industri var det for dyrt og for lite.

Prisen fra de første vannkraftverk ble satt til 30, 6 og 3 øre for lys, koking og
varmestrøm der det var noe til dette.

Den bedre og rimeligere krafttilgang ga grunnlag for utbygging av fiskeindus-
trien med bl.a. kjøle- og fryseteknikk.
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Slagordet for utvikling var da også de 4 K-er: Kraft, kommunikasjoner, kapital og
kunnskap. Også i landbruket økte behovet for mer kraft, og kravet om 3-fase for
nye maskiner skapte problemer i lavspentnettet som ikke i starten var dimensjo-
nert for dette.

Etter hvert kunne forbruk dekkes på linje med landet forøvrig.
I starten ble gjort forsøk på å vurdere behovet ved tegning av abonnement. Men

det var jo lite å holde seg til for folk som visste lite om dette. Forbruket oversteg
da også ganske fort leveringsmulighetene, og det måtte deles ut kvoter inntil ny
kraft var bygget ut og områdene etter hvert bundet sammen for forsyning fra større
kraftverk.

En historie fra starten forteller noe om den nye strømmen. Et el-verk måtte un-
dersoke om det meget lave forbruk hos en abonnent skyldtes feil med måleren.
Nei, abonnenten visste ikke hva tallene på måleren ville bety av utgift, så det elek-
triske lyset ble bare brukt så meget at han fikk tent parafinlampen, som han visste
hva kostet i bruk.

Da utbyggingen kom i gang basert på kraftverk for lokale områder, var det ikke
forutsett en utvikling mot stadig sterkere sammenbinding av områdene, som i
1974 omfattet hele fylket. Planleggingen måtte skje på fylkesnivå da lokale orga-
ner ikke eksisterte. I ettertid ser en at en kunne ha startet med fylkesverk, som se-
nere ble ønskemålet.

Heller ikke kunne en drømme om å nå så langt i dekningen av fylket at det nå
bare er 87 personer i fylket som ikke er tilknyttet rimelig vannkraftforsyning. Det
hadde selvfølgelig ikke vært mulig uten statsstøtten som i noen områder utgjorde
betydelige beløp pr. husstand.
* Kåre J. Kummeneje har arbeidet innen elforsyningen i Finnmark helt fra 1947. Han ble overinge-

nior og leder av Finnmark Kraftforsyning i 1954 og adm.direktor der fra 1975 til 1988.

Ola H. K veli*
Jeg har med interesse lest utkast til beretning om statsstøtte til elektrisitetsforsy-
ningen.

Etter min mening er det en meget god oversikt om selve ordningen med stats-
støtte, men i tillegg gir den også et verdifullt bidrag til historien om elektrisitetsut-
byggingen i vårt land. Dette viser klart hvilken betydning statsstøtten har hatt for
hele vår elforsyning.

Når beretningen om ordningen med statsstøtte til elforsyningen nå blir skrevet,
vil jeg gjeme gi uttrykk for mine erfaringer - sett fra den andre siden.

I mitt virke på ulike plan har jeg hatt anledning til aregistrere hvilken betyd-
ning ordningen med statsstøtte har hatt for utviklingen i distriktene. Jeg vil våge
den påstand at dette har vært et av de beste distriktspolitiske virkemidler vi har
hatt.

Som ordfører i en liten utkantkommune i 1950-årene fikk jeg oppleve hva det
betydde for menneskene i slike distrikter å få et gode som elektrisk kraft. A vere
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med på slike gledelige begivenheter at en grend eller bygd fikk sin stromforsy-
ning, er noe man aldri glemmer.

Da utbyggingen av ledningsnettet i min heimkommune ble satt i gang, var kom-
munen ikke med på fylkets utbyggingsplan. Utbyggingen måtte derfor foregå i
kommunal regi. I samarbeid med nabokommunen ble det etablert kontakt med pri-
vate konsulenter og entreprenører som gjennomførte utbyggingen i raskt tempo.

Utbyggingen i dette distriktet hadde naturligvis ikke vært mulig a gjennomfore
uten statsstotte. Samarbeide med NVE--Statsstonadkontoret var derfor en nodven-
dighet for at utbyggingen kunne fullføres. Dette er et samarbeide jeg tenker tilbake
på med glede. Den positive og nøkterne holdningen vi bestandig ble møtt med, ble
avgjørende for at vi lyktes i dette arbeidet. Etter hvert ble det et tillitsforhold som
gjorde saksbehandlingen enklere og raskere innenfor rammen av de regler som
gjaldt for ordningen.

I tillegg til rask og skikkelig behandling av søknadene om statsstøtte, opplevde
jeg det som meget positivt, at vi også fikk hjelp og veiledning om mange praktiske
spørsmål med utbyggingen av ledningsnettet. Erfaringene som kontoret satt inne
med fra mange utbyggingssaker, kom også oss til nytte på den måten.

Mitt inntrykk var at Stønadkontoret hadde folk med praktisk innsikt og som be-
handlet sakene på en rasjonell og god måte.
Ola H. Kveli er fylkesmann i Nord-Trondelag. Han har vert ordforer i Nordli kommune, stortings-

mann og medlem av industrikomiteen i Stortinget som bl.a. behandlet NVEs og Statsstonadkontorets

budsjetter.

Petter Skare*
Det arbeid som NVE i midten av 30-åra startet opp med for å få klarlagt hvor
mange mennesker som var uten alminnelig elforsyning eller som hadde en helt ut-
ilfredsstillende forsyning, var starten på det som etter krigen ble den store elutbyg-
ging utover Distrikts-Norge. Med det store antall mennesker som på det tidspunkt
var uten tilfredsstillende elforsyning (ca. 700.000) var det et ambisiøst opp-legg
som Hovedstyret la fram for departementet i 1937 med retningslinjer for statssto-
nad til ca. 500.000 som et framtidsrettet mål. At Stortinget våren 1938 enstemmig
sluttet seg til framlegget, viser vel også at de folkevalgte så det som en viktig sam-
funnsoppgave a f gjennomført denne saken.

Uten dette framlegget fra sentralmyndighetenes side har det etter mitt syn ikke
vert mulig abyge ut et tidsmessig elforsyningssystem som pa alle mater kunne
medvirke til gi disse områder mulighet til vekst og trivsel. Den maten utbyg-
gingen ble organisert på med regionale utbyggingslag, tror jeg var riktig på det
tidspunkt, bl.a. for a dra lokalsamfunnet aktivt med i prosessen. Det ga bygdene
muligheter til åta i bruk ressurser og initiativ for en sak som hele bygdesamfunnet
ville høste frukter av. Kraftlagsstyrene, fagfolkene og arbeiderne i ulike ledd i pro-
sessen gikk med stor entusiasme inn for å løse den spennende oppgaven det var a
skaffe lys og varme fram til de mange heimer og arbeidsplasser.
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Når store distrikter skulle elektrifiseres, var det både på grunn av begrensede mid-
ler, men også som en følge av arbeidskraftressursene nødvendig at utbyggingen ville
ta noe tid. Det måtte legges opp rasjonelle utbyggingsplaner og det ble nødvendig
med prioriteringer. Det kunne være kilde til strid. Befolkningen ble utålmodig og
mente seg urettferdig behandlet av de bestemmende organer hvis ikke deres områ-
der kom med på en tidligere prioritering. Det var derfor nødvendig å holde befolk-
ningen orientert om utbyggingsplaner og forklare på en mest mulig lettforståelig
måte årsakene til prioriteringene og eller oppklare misforståelser.

De store øyeblikk som alle gikk og ventet på, var når et område var utbygget
og strømmen kunne settes på. Da opplevde man 17. mai og julaften på en og samme
tid. Det var feststemning og blide ansikter overalt. Skuffelse og utålmodighet var
borte, og de som hadde arbeidet med oppgaven fikk en behagelig tilfredsstillelse
og bekreftelse på at oppgaven hadde lykkes. Nye hjelpemidler i husholdningen
skulle prøves. Først var det komfyren som de aller fleste hadde stående klar, og
kaffekjel som var nyinnkjøpt med plan bunn måtte på plata. Så var det å renne
rundt i alle rom for ase om alle lyspunkter virket. Noen ting kunne være noe mer
komplisert, som f.eks. når en skulle prøve stekeovnen for å bake den første kaken
til festen i helgen. Det kunne av og til føre til fiasko. Det var nok nødvendig med
litt mer trening for å bli kjent med den nye tingesten. For ikke å snakke om de som
hadde anskaffet vaskemaskin. Det virket nesten nifst å se den virvle rundt med
tøyet. Ble det rent mon tro? Joda, kontroll etterpå ble bekreftet med nikk.

Det var nok hverdagen for den vanlige familie som hadde forandret seg radikalt.
Det ble lettelser og trivsel i det daglige arbeid som var den store opplevelsen i den
første tida. En kunne starte en ny tid. Det var grunn til å sette et kryss i kalenderen.

Etterat strømforsyningen til et område var etablert, måtte det ordnes en driftsor-
ganisasjon som fikk ansvaret for driften. Det måtte settes opp budsjett som skulle
gå i balanse mellom utgifter og inntekter. På utgiftssiden var den største posten
innkjøp av strøm fra engrosverket. Ellers var det flere forhold i de nye forsynings-
områder som bevirket dyre driftskostnader. Disse forhold førte naturlig til at stipu-
lert strømpris ut til forbrukeren også ville bli forholdsvis høy. Et påslag på ca.
100% på engrosprisen var vanlig. På et årsmøte i kraftlaget ble det fra en ordfører
som samtidig var samvirkelagsbestyrer, reist kraftig kritikk for at strøm til abon-
nent var omtrent dobbelt av prisen på innkjøpt strøm, og antydet at dette var nær-
mest åger. El verksjefen besvarte kritikken med at en måtte være oppmerksom på
at kraftlaget transporterte sin vare (strømmen) helt fram til hver enkelt abonnents
bosted. Brukeren kunne med enkle håndgrep så ta ut av varen etter sitt behov over
hele døgnet. Dersom samvirkelaget kunne legge opp til en tilsvarende distribusjon
av sine varer, ville en være sikker på at dette ville merkes godt på lagets varepriser.
Selv om mange av de nye kraftlagsenheter måtte holde stive priser sammenlignet
med eldre utbyggingsområder med en annen geografi og bosetningsmønster, ga
ofte abonnenter uttrykk for at de aksepterte prisen og gledet seg til muligheter den
arbeidsbesparelse og trivsel som strømforsyningen hadde gitt dem.Hytteeiere som
kom fra byen hvor de hadde sin faste bolig, kunne fortelle at de måtte betale om-
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trent det samme for hyttestrømmen som for sin faste bolig, og syntes det var hår-
reisende. Det måtte være fristende å be dem ta kontakt med sitt byverk og la dette
besørge strømforsyningen til hytta.

Imidlertid tok en seg vanligvis tid til å forklare årsaken til disse forskjeller i
strømpris, hvor både geografi og driftsforhold, spredt bosetting, kostbart kraftkjøp
som følge av ny utbygging m.m. ble trukket fram og da aksepterte de fleste situa-
sjonen.

Et annet eksempel på prisfastsetting av strøm er fiskeværet Halten. Det lå så
langt til havs at strømforsyningen av stedet måtte skje med dieselaggregater.
Kraftlaget hadde ansvar for opplegg og drift, og anlegget var etablert ved hjelp av
statsstønad. Stedet hadde i 1965, da kraftstasjonen kom i drift, 61 fastboende per-
soner, og der var skole på stedet. Det var handel og fiskemottak på stedet. På
grunn avisproduksjon og kjøleanlegg ønsket eieren døgndrift av strømforsyningen,
men var lite villig til å betale noe særlig ekstra for dette. Omsider kom en etter
forhandlinger fram til at bedriften utenom den ordinære strømtariff skulle betale
en fast pris pr. kg ilandført fisk til bedriften. Strømforsyningen av Halten opphørte
i 1988 da det ikke lenger var fastboende igjen i øygruppen.

Et problem som spesielt elforsyningen i kystnorge er plaget med. er korrosjon
på linjenettet med nedsatt ledningsevne og varmgang i koblinger og klemmer.
Aluminiumsledninger langs og over sjøstrekninger er særlig utsatt for å bli «spist
opp». Beregnede overføringskostnader har ikke stått i forhold til virkelige tap som
følge av dette fenomen. Ett eksempel: Noen dager før jul for noen år siden blåste
det opp med nordøst kuling og 6-7 kuldegrader. Det var bitende kaldt og strømfor-
bruket steg betydelig over det normale nivå for årstiden. I et luftspenn pa 20 kV
hovedlinjen fra Hitra til Frøya røk den ene fasen. Ca. 5000 mennesker på Frøya
var plutselig uten kraftforsyning. Heldigvis hadde vi reserve liner på lager for dette
spennet og utskifting ble straks satt igang. To av fasene i spennet som hadde syn-
lig skade ble utskiftet. Etter flere timers arbeid under meget vanskelig forhold var
det klart for innkobling. Det var sent på ettermiddagen og mørkt da skipperen på
ferg a fra Hitra like før ankomsten til Frøya oppdager en lysende buet strek på den
frostklare himmelen. Buen synker sakte ned og tilslutt ender det med en kraftig
lysbue idet fasen ryker. Det måtte sikkert ha vært et fasinerende syn for fergeskip-
peren idet den 3. fasen i det 400 meter lange spennet lyste opp som en glødetråd
på grunn av stor belastning og som følge av at ledningsevnen i den ene fasen hadde
fått en betydelig redusert ledningsevne som følge av korrosjonsangrep av saltholdig
atmosfære.
Petter Skare begynte som byggeleder ved Hitra og Froya Kraftlag mai 1950. Ble ansatt som elverk

sjef samme sted fra 1.07.52 0g sluttet i tjenesten ved kraftlaget 30.11.86.
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Olav Lied*
Etter ha lese gjenom manuskriptet har eg fått utvida min kjennskap til statens en-
gasjement i landets elforsyning frå dei tidlegaste tider, og særleg det som har med
statsstonad agjere. Det er interessante opplysningar som eg på denne måten er
blitt kjend med og set pris på.

Om eg elles skulle nemne noko om manuskriptet, så er det nokså omstendeleg
og dermed ikkje spesielt lettleseleg. Kanskje kunne det med fordel vore litt enkla-
re og lettare i forma. Men dette må ikkje oppfattast som negativ kritikk, innhaldet
og hovudinntrykket er at manuskriptet gir ei fullstendig og solid utgreiing om
statsstonaden.

Når det skal vurderast kva verknad statsstønaden har hatt for elforsyninga, vil
eg halde meg til det eg kjenner til frå mitt arbeid som elverksjef i eit mindre kom-
munalt elverk. Kommuna har ca. 2000 innbuarar med jordbruk som hovudnæring.
Ein fjord deler kommuna i to, busetnaden er grisgrendt med relativt små og bratt-
lendte bruk.

Ein stor del av kommuna vart elforsynt i 1925-27 over 21/0,22 kV nett og med
kjøpt kraft frå det interkommunale produksjonsverket som kom i drift i kommuna
like for. Ein del av kommuna hadde på det tidspunkt likestrømforsyning frå priva-
te kraftlag og held fram med det, medan ein mindre del framleis var heilt utan el-
forsyning.

Fram til krigen i 40 var det relativt små krav til uttak av kraft og leveringssik-
kerheit. Folk flest var nok merka av trettiåra som ga seg utslag i sparsemd og nok-
tern livsstil. Det var såleis ikkje så farleg om straumen vart burte eit par døgn.
Ganske typisk for tidsånda som rådde var nok ei innstilling til ny driftsstyrar som
elverkstyret gjorde i slutten av trettiåra. Det var 4 søkjarar og sokjar X vart innstilt
med slik grunngjeving, sitat «Grunnen til at me set han som nr. 1 er hans rimlege
lonskrav.»

Under krigen var det agreie seg som best ein kunne, knappheita på materialer
til vedlikehald var typisk, og det resulterte i nedslite og dårleg nett. Ikkje minst
var det tilfelle for likestraumsverka med gamalt og svakt maskineri i tillegg. Det
melde seg difor straks etter krigen sterke behov for nye utbyggingar. Og no var det
statsstønaden som vart den redningsplanken og inspirasjonen for lokalpolitikarane
og elverka som skulle til for adra det heile i gang.

Ein viss skepsis til behovet for utbygging var nok tilfelle. Det hadde nok delvis
samanheng med eigarinteresser blanda med følelser for likestrømsverka <lei hadde
fått i sving som den første elforsyning. Sjølv millom lokalpolitikarane var det <lei
som så seint som i 60 åra ga uttrykk for at det kommunale elverket hadde eit så
godt nett at det neppe trongs midlar til vedlikehald endå <lei visste at alderen var
ca. 40 år. Heldigvis hadde styret eit anna syn.

Frå årsskiftet 52/53 var heile kommuna, med eit par små undantak, elektrifisert,
og i løpet av 56 var all likestraumforsyning avvikla og abonnentane overført til det
kommunale elverket. Det var eit stort framskritt i høve til alle vanskane som hadde
vore med «raudemakkar» i lampane, stadige plager med isnåler i vinterhalvåret,
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lauvroyte om hausten, sandslitasje på turbinskovlane etc. etc.
Eg finn det her rett a kome inn pa eit stonadsprosjekt i ei nabokommune (kjend

turistbygd) forst pa 60 talet. Bygda far levering fra vart nett, den var for utbyg-
ginga dårleg stilt med ein nedsliten vasskraftstasjon pa eit par hundre kW. Utbyg-
ginga resulterte i ei oppblomstring av turismen med utbygging av hotell, camping-
plasser, hytter, etc. Turistbesøket i 1990 kom opp i 545.000 som er eit av dei største
i landet. Bygda (270 inb.) er som turistmål innplotta på Europa for ikkje a segje
verdenskartet.

Etter mitt skyn må statsstønaden i dette tilfelle tilleggast ein svært stor del av
æra for denne suksessen.

Vi foretok i åttiåra ganske omfattande fornying av 20 kV nettet. Resultatet vart
markert betre spenningskvalitet og leveringssikkerheit. Dessutan, og ikkje minst,
våre totale tap vart redusert frå i snitt 16% i 60-70 åra til ca. 9%. Rett nok skuldast
reduksjonen anslagsvis ca. halvparten ei ekstra innmating frå produsenten, resulta-
tet av eit samarbeid millom denne og eit vegtunellanlegg.

Som ein sluttkonklusjon vil eg segje at statsstønaden har vore eit svaert kjær-
koma hjelp og ein stor inspirasjon for oss i elverka til å stå på over for våre lokale
foresette. Eg er overbevist om at vi ikkje hadde makta å korne fram til den stan-
darden vi har i dag utan stønad. Det gjeld både utbyggingsperioda i slutten av 40
og borjan av 50 åra, og forsterkingsperioda i 80 åra.

Til slutt vil eg takke for eit ryddig og greitt samarbeid om stønadssaker i mi tid
som elverksjef.
* Olav Lied har vore elverksjef i Norddal komm. Kraftverk i tida 1952-1988 og har soleis lang

røynsle med utbygging og drift av fordelingsnett i ein mindre kommune på Sunnmøre.

J. Sviggum*
Jeg har lest beretningen med stor interesse og funnet den både velskrevet, godt dek-
kende for de faktiske forhold og meget interessant.

Den har klart å få frem de små detaljers store betydning for å gjøre den komplett.
Den viser eksempler på hvordan stønadsavdelingen har klart a ta både menneske-
lige og sosiale hensyn i sitt arbeid. Forfatteren har heller ikke glemt å krydre his-
torien med en liten snert i humoristisk form til de som synes a ha fortjent det. Det
er og passe med gjentagelser i beretningen som gjør den lettlest.

Beretningen beskriver godt de indre forhold i stønadsavdelingen og det arbeids-
press som har vært tilstede. Noe vi som har «vandret i korridorene» nok har en
klar følelse av.

At vi som har vært ute med «tiggerstaven» blir betegnet som kunder synes jeg
er positivt.

Det fremgår av beretningen at stønadsavdelingen har vært opptatt av å følge med
i den tekniske utvikling og ta i bruk ny teknikk.
Som en bekreftelse på dette vil jeg få lov å nevne den nye mastefotkiosken som vi
lanserte i slutten av 70-årene, og som vi fikk godkjent til å bruke på stønadsanlegg.
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Jeg var den gang meget spent på hvordan stønadsavdelingen ville forholde seg til
denne, da den ville fordyre anleggene noe.

At avgjørelsen til stønadsavdelingen den gang var riktig kan bekreftes ved at i
dag monteres 85% av alle mastetransformatorer i kiosk på bakken, over det ganske
land, og tallet er hele tiden økende.

Ordningen med statsstøtte både til mørke områder og til opprusting av lednings-
nett har hatt en enorm betydning både for eforsyningen og samfunnsutviklingen.
Uten denne støtte tror jeg mange innbyggere i vårt land fortsatt ville ha «sittet i
mørke». Mange everk ville fortsatt ha sittet med nedslitte anlegg og dårlig dimen-
sjonert ledningsnett med store tap. Det ville fortsatt ha vært mange små og urasjo-
nelle everk som i dag er sammensluttet til gode rasjonelle enheter. MGE er en av
disse.

Jeg kjenner til bedrifter som har vurdert å etablere seg i et distrikt, men som
har funnet eforsyningen så pass usikker at de har valgt annet sted.

Her har strømprisen kommet i annen rekke. Dette skulle og bekrefte at eforsy-
ningen er en av grunnpillarene i lokalsamfunnet.

Men det gjelder å ta vare på og holde i hevd de anlegg som er bygget opp, og
de verdier som er skapt, bl.a. ved hjelp av statsstøtte. Og her tror jeg ikke at alle er
like flinke.

At enkelte everk har latt forfall skje på sitt ledningsnett samtidig som de har
overført penger til kommunekassen får være så sin sak. Men at de har latt forfall
skje etter at ledningsnettet er opprustet med statsstøtte må i høyeste grad sies å
være utilbørlig.

Jeg har ingen oppskrift på hvordan NVE skal kunne kontrollere at anlegg som
er bygget med statsstønad blir holdt i hevd. Men en viss form for tilbakemelding
etter en tid tror jeg det bør være. Etter min vurdering kan det ihvertfall ikke, under
noen omstendighet, komme på tale med senere tildelinger til slike everk.

For en tid tilbake var jeg på et møte hvor det var snakk om sammenslutning.
Her kunne en kollega opplyse at hele ledningsnettet i hans forsyningsområde var
til nedfalls så han så ingen annen mulighet enn a ga inn i en sammenslutning. Jeg
var kjent med at dette everk begynte opprustning av sitt ledningsnett med stønads-
midler omtrent samtidig med oss. Etter min vurdering har vi i dag et godt oppda-
tert ledningsnett og jeg stilte meg helt uforstående til hvordan han kunne ha et nett
som var til nedfalls med de midler han hadde fått, hvilket jeg selvsagt bemerket.

Selv om det fra stønadskontorets side har blitt øket dimensjonering av innsend-
te planer har jeg og erfaring fra det motsatte. Jeg har opplevd at både fylkeskonsu-
lenten og stønadskontoret har redusert dimensjoneringen. Det har vi løst på den
måte at vi har gjennomført anlegg ut fra egne planlagte tverrsnitt, men har belastet
stønadsanlegget med den dimensjon som har vært fastsatt av stønadsavdelingen.
Det bemerkes at problemet med dette har vært mindre i den senere tid.

Det første anlegget jeg bygget ut med statsstønad var for nermere 35 ar siden
til Veitestrand i Sogn. Denne bygden fikk vegutløsning samtidig. Så snart de had-
de fått disse goder som knyttet dem til det moderne samfunn begynte utflyttingen.
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Jeg har ikke svar på hvorfor, men kjenner til at i dag har mange flyttet tilbake og
det noe avsides bygdesamfunnet er nå i frisk utvikling. En stund etter at jeg til-
trådte min nåværende stilling for nærmere tredve år siden søkte jeg om statsstøtte
til et uforsynt område med noen få husstander. Stønadskontoret innstilte på avslag.
Etter besøk i Oslo lovet de ase på saken på nytt.

Samme resultat. Ved nytt besøk på stønadsavdelingen må jeg nok medgi at det
ble en noe opphetet diskusjon. Beløpet var beskjedent, kr 40.000,--. Men jeg må
nok innrømme at for meg var det en prinsippsak - kanskje også etterhvert presti-
sje. Jeg hadde nemlig diskutert saken med ordfører og kommuneadministrasjon og
med et smil derfra fått muntlig tilsagn om at hvis jeg klarte å få statsstøtte skulle
kommunen yte et beløp på samme størrelse og sikre fri grunn. De hadde nemlig
ingen tro på at vi ville få noen støtte fra Staten, så dette kunne de med godt hjerte
love.

Ved at vi fikk statsstønad måtte kommunen vedta regelverket og dermed fikk vi
en binding til NVE som jeg ut fra tidligere erfaring hadde funnet både konstruktiv
og økonomisk fornuftig foreverket.

Jeg vil avslutte mine kommentarer med noen ord om MGE som er blitt til ved
tre sammenslutninger i min tid i selskapet. Første fusjon skjedde fra 1.1.66 ved
kommunesammenslutning av Fronskommunene. Det var da to kommunale everk
som gikk sammen. Neste fusjon fra 1.1. 70 med det kommunale Fron Elverk og
Ringebu Kraftlag A/L til et interkommunalt everk (FRE). Tredje fusjon mellom
FRE og det kommunale Moksa Kraftanlegg fant sted fra 1.1. 78 til fortsatt inter-
kommunalt selskap. Fra 1.1.87 ble vi omdannet til aksjeselskap og organisert som
konsern med to datterselskap, ett for installasjon og handel og ett for databehand-
ling. Senere har vi solgt 70 prosent av aksjene i installasjonsselskapet til meget
gunstig pris.

De forannevnte fusjoner ville ikke vært mulig uten med hjelp av statsstøtte slik
at fusjonspartene kunne bli noenlunde likeverdige.

Vi har i dag en meget god driftsenhet med flere innmatinger i et overordnet nett
som går gjennom hele distriktet.

Takket være romslighet fra to av eierkommunene har selskapet og fått overdradd
den billige konsesjonskraften uten noen fortjeneste til kommunene. Dermed har
hele distriktets abonnenter fått del i dette, og vi kan nå opprettholde en fornuftig
kraftpris, og stabil forsyning.
J. Sviggum har nermere 40 ars erfaring som leder av sma og storre elverk flere steder i landet.

Han har statt for bade kraftverksbygging, elektrifisering, nettforsterkning og flere sammenslutninger.

Han er for tiden adm.direktor i Midt-Gudbrandsdal Energiverk.



36. NVEs ledelse

HER FØLGER en oversikt over hvem som sto i ledelsen innen NVE, spesielt
Elektrisitetsavdelingen i den første og trolig mest avgjørende fase for elektrifise-
ringen i landet.

Olaf Rogstad
var generaldirektør i tiden 1925 til 1947, bortsett fra arene 1942 45, da han var
avsatt av Quisling-regjeringen. Han ble etterfulgt av

Fredrik Vogt
som var generaldirektør i tiden 194 7 til 1960.

Hallvard Roald,
som var assisterende direktør under Vogt i tiden 1955 til 1960, ble da
generaldirektør i tiden 1960 til 1968.

Vidkunn Hveding,
som var administrerende direktør ved Hovedstyret fra 1961 til 1963, var
generaldirektør i tiden 1968 til 1975.

Sigmund Larsen
var generaldirektør fra 1975 til 1987.

Erling Diesen
ble generaldirektør i 1987.

Vogt var professor og rektor ved Norges tekniske høgskole  (NTH)  da han ble ut-
nevnt til generaldirektør. Hveding var også professor ved  NTH  da han ble ansatt
som adm.direktor i NVE. Roald kom fra stilling i departementet. Larsen var tidli-
gere overingeniør i Hordaland fylke og mangeårig medlem av Hovedstyret. Han
var statssekretær da han ble utnevnt til generaldirektør. Erling Diesen hadde hatt
flere ledende stillinger i NVE og var adm.direktor i Buskerud energiverk da han
ble utnevnt til generaldirektør.
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Lederskiktet nærmest under generaldirektør, etter omorganiseringen i 1960, har
bestått av fagdirektører. For elektrisitetsvesenets fagområde har elektrisitetsdirek-
toren vart sjef. Følgende har hatt denne stilling:

Lars Gaukstad, i tiden 1961-1965
Rolf Moe, i tiden 1965-1971
Gunnar Vatten,  i tiden 1971 -1978 og
Asbjørn Vinjar fra 1978, som senere fikk tittel av energidirektør da
Elektrisitetsdirektoratet i 1982 ble utvidet til Energidirektoratet.

Ved omorganiseringen av etaten i 1960 ble avdelingsdirektørstillingene avskaffet
og det ble opprettet stillinger for såkalte fagsjefer. De tidligere avd.direktorer fun-
gerte som fagsjefer inntil de fratrådte sine stillinger, eventuelt ved oppnådd alders-
grense eller av andre grunner.

Statsstønadkontorets nærmeste overordnede var folgende avd.direktorer-fagsjefer:
Trygve Sorteberg, avd.direktor til 1949
Olav Fjalestad, avd.direktor i tiden 1949--1962
Gunnar Vatten, fagsjef i tiden 1967-1971
Andreas Rognerud, fagsjef i tiden 1972-1985, avd.direktør 1. halvår 1986 og
Eivind Kindingstad, avd.direktor fra 1986.

I perioder kunne fagsjefstillingen være ubesatt, og Statsstønadkontoret hadde
Elektrisitetsdirektoren som nærmeste sjef ( 1962-1967.

Leder for Statsstønadkontoret har vært
Olav Fjalestad fram til 1949
Olav Seim i tiden 1949-1964
Hans Hind rum i tiden 1964- I 987
EyolfDahl i tiden 1988--1989
Steinar Grongstad fra 1990.

Alle de ovenfor nevnte lederne var/er sivilingeniører. Olav Seim var dessuten
cand.jur. Seim fikk Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for elektrifi-
seringen i landet. Fjalestad fikk samme utmerkelse blant annet begrunnet med
hans sterke kulturelle interesser.
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37. Etterord

STATSSTØNAD TIL FREMME AV ELFORSYNINGEN må sies å ha vært både en grei og
interessant sak å arbeide med. Målet var stort sett klart, sjøl om det etter hvert ble
utvidet og flyttet framover i tid, alt ettersom økningen i energiforbruket og sam-
funnets behov for større tilførsler og bedre kvalitet gjorde det ønskelig og mulig.
Arbeidet ved Statsstønadkontoret krevde en bredest mulig kontakt med alle ledd i
bransjen, og det var nodvendig aha forståelse for hva som til enhver tid var mulig
å få gjennomført av oppgaver som måtte prioriteres. Under arbeidet har en forsøkt
ha abonnentenes interesser for øye og ikke minst støtte den enkelte som kunne
ha problemer med å vinne fram med berettigede krav. Det synes alltid avere slik
at de store og høyrøstede har lett for å overkjøre eller overhøre de små og lavmælte.
Dette har en forsøkt å unngå i dette arbeidet.

En som gjennom statsstønadvirksomheten har fått være med på å fremme elfor-
syningen, vil takke NVEs administrasjon og Hovedstyret som åpnet muligheten
og viste tillit til den som fikk jobbe innen denne sektor i etaten. Av nære medar-
beidere takkes spesielt  Knut H. Berg  som har arbeidet i Statsstønadkontoret siden
1946 og  Ole G. Falnes  som var saksbehandler ved kontoret fra 1956 til 1989. da
han ble pensjonist. En takk også til  Inger Setrang,  som har arbeidet ved kontoret
siden 1982, 0g har bidratt med arkivmateriale til denne utredningen og til  Grethe
Mathiesen  som har foretatt renskrivningen. Og til slutt en takk til energidirektør
Asbjorn Vinjar for oppdraget agi denne orientering om arbeidet med «Statsstønad
til fremme av elforsyningen», som har foregatt i mer enn femti av de forgagne ar!
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A. RETNINGSLINJER

1. Hva kan det is stønad til

1.1 Det kan gis statsstønad til anlegg for å skaffe elektrisitets-

forsyning til fastboende som tidligere ikke har slik forsyning,

enten fra vannkraftverk over det alminnelige ledningsnett,

eller fra andre produksjonsanlegg. Videre kan det gis årlig

tilskott til fastboende som ikke kan fd elektrisitetsforsyning

over det alminnelige ledningsnett, men som er henvist til en

dyrere og mindre hensiktsmessig energiforsyning.

1.2 Statsstønad kan gis til hel eller delvis finansiering av den

urentable del av anlegg for alminnelig elektrisitetsforsyning,

herunder produksjonsanlegg, samkjrings- og hovedoverfrings-

linjer samt hyspennings- og lavspennings fordelingsnett.

stønad kan gis til nyanlegg, ombygging, utbedring og fornyelse

som er nødvendig for a gi en tilfredstillende elektrisitetsfor-

syning.

1.3 I unntakstilfelle kan det gis statsstønad til sanering av

elektrisitetsverkers eldre lånegjeld i torbindelse med organisa-

sjonsmessig rasjonalisering (sammcnslaing av elektrisitetsver-

ker) i den utstrekning dette er nødvendig for å ff.t sammcu-

slaingen gjennomfrt.

2. Retningslinjer for tildeling av statsst@nad. Omfanget.

2.1 Det er en forutsetning at de anlegg som helt eller delvis sskul

f inansieres ved stetsstnad inngar som naturlige dclr i de

generelle planer for elektrusitetsforsynungen som legqes op] av
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NVF. i samrd med distriktene, således at de blir rasionelle

ledd i den samlede forsvning av stdrre omrder.

2.2 Kraftprisen som skal leaqes til grunn for rentahilitetsbereg-

ninqen (terskelprisen) er ikke avqiørende i forbindelse med

tildelinger som er ndvendiqe for A f qjennomfrt organisa-

sjonsmessiqe endringer.

7..J Flektrisitetsverk skal som hovedreqel selv bære sine kostnader.

Derscm det er ndvendiq med statlig hielp til finansiering av

anlegg for alminnelig elektrisitetsforsvning, skal dette

normalt skie ved lån giennom Norges Kommunalbank. I særlige

tilfelle kan det gis statsstønad til anlegg som nevnt, når en

rentabilitetsberegninq viser at anleqqet  ikke  blir rentabelt.

Ved rentabilitetsbereqningen skal normalt leqqes til grunn en

inntekt pr. kWh som ikke er lavere enn 15 pst. over landsajen-

nomsnittet.

For utregninqen av landsaiennomsnittet kan det tas utgangspunkt

i nen siste offentliggiorte utaave av Statistisk Sentralhvr!is

elektrisitetsstatistikk for gruppen "Husholdninqer og iord-

hruk", dersom ikke mer ajourrte oppaver er tilgiengeliqe.

Ved bereaninqen av rentabiliteten skal det så vidt mulig tas

hensyn til nAreqnelig fremtidig utviklinq. net er videre et

vi]kAr at skeren ogs i de nermeste Foreqende r har operert

med en kraftpris til husholnninqsbruk som har ligqet markert

over landsajennomsnittet.

Distriktene skal s langt det er muliq oa rimelig delta i

Finansierinaen av den urentable delen av bvaqekapitalen, mens

resten av dennr> kan dekkes ved statsstønad.

NAr et anlPqq bvqges til beste for et distrikt, er det ct

minimumskrav til vedkommende distrikts eqen medvirkning at det

c;ti11er sin qrunn vederlagsfritt til disposision for elektri-

itetsverket. De respektjvo kommunor m srae for dotte, uten

unduendiqe forinkelsor for anleaasarbeidot, oa ta p sea de

orstatninqer som dot or ndvendia ollor rimeliq ai.
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2.4 Statsstnad etter pkt. 2.3 kan i alminnelighet ikke vtes til

anleqq som allerede er bvqrl. I sreane tilfel le kan NVF.

bestemme at et anlegq som pbeqynnes eller byaqes fr sknad om

statsstnad er behannlet, ikke av den qrunn skal utelukkes fra

3 F3 stonad. Sprsm#let m da tas opp oa ntrliq beqrunnelse

gis innen rheidet settes i verk. T Olje- oq eneraideparte-

mentets brev av 7.7.]97q er hovedstyret for NVE meddelt full-

makt til 5 treffe slike avairelser.

3. Formen for statsstnaden

Statsstnaden vtes i form av tilskudrl til nedskrivning av rle

anleqg som hlir hvqqet eller til sanering av aield.

nriftshidrag som rlige tilskudd vtes til fastboende som ikke

kan f elektrisitctsforsvninq over det alminnelige ledningsnett

fifr. pkt. 1.1 ovenfor).

4. Frem an smten, saksbehandlin en

4.1. Sknad om statsstønad sendes gjennom fylkesmannen til

Norges vassdrags- og energiverk som avgir sin innstillinq til

Olie- og enerqidepartementet, Pller avq;ør saken på qrunnlaq av

fullmakter gitt ved kql. res. av 23.7.1982.

4.2 Søknaden m inneholde fullstendige oppqaver over søkerens

iuridiske, orqanisas;onsmessiqe og konomiske forhold, om

forsyningsomrdet og om kraftbehovet. Det m vedlegges utfr-

lige planer med karter, teaninger oa beskrivelser for det

anlegg oet skes nm stønad til, omkostningsoverslag, Jangtids-

budsiett, elektrisitetstariffer, rentabilitetsberegning,

finansieringsplan og bvqqeprogram, herunder program for muliq

trinnvis utbvgqinq. søknaden mA vi<lere inneholde opplvsninger

om andre Forhold som NVF. finner nødvendige. Nærmere orienterinq

vil kunne fås ved henvendelse til NVE.
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• A L M I N N E L I G E V I L K A R

5. Utforelsen av anle ene

De anlegg som bygges med statsstonad skal utfores i samsvar med

de planer som ligger til grunn for beregningen av stønadsbe-

løpet. Eventuelle endringer i planene m6 godkjennes bdde av

NVE og av eventuelle långivere. Anlegget skal søkes fullført

snarest mulig i samsvar med fastsatt framdriftsplan.

Dersom endring i planene, etter at stønad er innvilget, med-

fører økte omkostninger, må elektrisitetsverket selv ordne med

finansierinqen av meromkostningene. I spesielle tilfelle, når

planendringen skyldes forhold som ikke kunne forutsees, kan det

tilstås tilleggsstønad. Saken ma da tas opp på forhånd som

egen stnadssak.

6. Innpassing i systemet

ne anlegg som bygges med statsstønad skal gJ inn som ledd i den

alminnelige elektrisitetsforsyning i distriktet, således at

andre anlegg kan kreves tilknyttet eller få kraft derfra, eller

få overført kraft på vilkår som Olje- og energidepartementet

fastsetter.

7. Or anisas 'onsmessi e forhold

7.1 Organisasjonen av ethvert elektrisitetsverk som har fått

statsstønad skal godkjennes av NVE. Det samme gjelder senere

organisasjonsmessige endringer (vedtektsendringer).

7.2 Elektrisitetsverk som har fatt statsstbnad skal vere forpliktet

til g inn i st¢rre sammenslutninger nar departementet mitte

finne det Ønskelig for å få en mest mulig rasjonell løsning av
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elektrisitetsforsvninqen i distriktet, og i tilfelle pA de

vilkr deoartementet fastsetter.

7.3 Vilkårene i pkt. 7.1 og 7.2 gjelder ikke ved tildeling av

stønad etter pkt. 1.1 til uforsynte steder og ved tildeling

etter pkt. 1.2 i forbindelse med sammenslutninger av elverk.

8. Overdra else av anle

NAr det anlegg som er finansiert ved hjelp av statsstønad

overdras til et annet elektrisitetsverk f.eks. i forbindelse

men sammenslåing av elektrisitetsverk, skal erververen jkke vte

noe vederlag for statsstønaden.

Den fordel som tildelt statstønad innebærer skal sledes flge

anleaqene, Og komme den til qode som til enhver tid driver

disse for alminnelig elektrisitetsforsvninq.

Den som erverver et anlegg som er finansiert  ved  statsstønad

hlir i alminnelighet bundet av vilkårene for statsstønaden.

Dette gjelder ikke uen erverv i forbindelse med sammenslut-

ninger av elverk.

9. Tvister innen forsvninqsomrdet

Oppstår det tvist angende elektrisitetsforsvninqen mellom et

elektrisitetsverk som har FA+t statsstonad oq det distrikt

eller noen av de abonnementer det forsvner, kan tvisten av-

qi'71res med bindende virknina av Olie- oq energidepartementet.

10. Tariffer og leveringsvilk5r

10.] Tariffene oq leveringsvilkrene for salg av strm ved et

elektrisitetsverk som har ftt statsst0narl, skal vre qodk jent

av JFE, Dette ajolder oas5 sarkontrakter om strlevering ti l

trre avtakere.



- 6 -

10.2 VilkArPne i dette punkt gjelder ikke ved tildeling av stønad

etter pkt. 1 .1 til uforsvnte steder oq ved tildelinq etter pkt.

1.7 i fnrbinrlelse med sammenslutning av elverk.

11. Rudsjett oq regnskap

Driftsregnskapet for elektrisitetsverk som har ftt stats-

stnad, skal føres etter den kontoplan som til enhver tid

gielder for kommunale elektrisitetsverk. net kreves at elek-

trisitetsverket fdrer serregnskap. Anleqqsreqnskapene skal qi

full oversikt over inn- nq uthetalinger for hvert av rle anlegq

som bvgges med statsstinad, dvs. for hvert statsstinadspro-

siekt. Reqnskaoene mA være betryqqende revidert oq enhver

opplvsninq eller attestasion snm NVE måtte finne ndvendiq, kan

kreves direkte fra revisor. Flektrisitetsverkets budsjetter oq

regnskaper skal sendes NVE. t orivate selskaner m anordningen

av revisinnen vere godkjent av NVE.

17. Overskudd

Kommunale elektrisitetsverk som har fAtt statsstnarl, må ved

budsjettoppstillingen ikke uten NVF.'s samtvkke ta overskudd for

tidligere Ar til inntekt for kommunekassen, men skal avsette

det p elektrisitetsverkets hudsiett til formAl til beste for

elektrisitetsverket.

elektrisitetsverkets hudsiett oq regnskap skal det pses at

det fr bereqning av overskudd er bokfrt renter oq avskriv-

ninqer i samsvar merl godkient avskrivninasolan.

Ved private elektrisitetsverk som har f5tt statssthnad m dot

or bereqnind av irsoverskuddet rvaPre foretatt avskrivninqer i

samsvar med qndkient avskrivninqsnlan. Virlere m det avsettes

ti] fonds i den utstrokning forholdene qjdr dotte nskeliq.

llthyttc må ikke utdele uten NVE's samtvkke.
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13. Byggekontrakter

St6rre kontrakter som elektrisitetsverk inngar i forbindelse

med anlegg som finansieres ved statsstønad, skal godkjennes av

NVE.

14. Kontroll

For forvisse seg om at statsstønadsmidlene anvendes etter

forutsetningene og at de oppsatte vilkår overholdes, har NVE

adgang til a etablere den kontroll, som det finner nødvendig,

og å kreve de opplysninger og de oppgaver som trengs.

I henhold til Bevilgningsreglementets.  S  17 har også Olje- og

energidepartementet og Riksrevisjonen adgang til å iverksette

kontroll med at midlene nyttes som forutsatt.

c. U T B E T A L I N G A V S T N A D E N

15. Vilkår for utbetalin

Før noen del av tilsagt statsstønad utbetales må følgende

vilkår være oppfylt:

a. Organisasjonen av vedkommende elektrisitetsverk må være

godkjent av NVE, og tilfredsstillende regnskapsopplegg

tatt i bruk, jfr. pkt. 11.

b. Narvarendo alminnelige  vilkar oq eventuelle andre serlige

vilkir fer statsstonaden mG vare vedtatt av stnadsmot-

takeren.
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c. De nødvendige midler for giennomforing av arbeidet m være

sikret. Det må dokumenteres at det er qitt tilsaqn om de

nødvendige lån og at lånevilkårene er godtatt.

d. Dersom kommuner skal oppta ln for tiltaket eller yte

tilskudd, må vedtak herom vaere godkjent av vedkommende

fylkesmann eller Kommunaldepartementet, forutsatt at

vedtaket trenger godkienning.

e. Dersom en del av midlene skal skaffes ved kontante ytel-

ser, må det vesentlige av disse kontanter være stilt til

disposisjon.

16. Anmodninq om utbetaling

Hver anmodning om utbetaling av statsstnaden m inneholde

opplvsninqer om hvilke utqifter som skal dekkes, samt reqnskap

over de utaifter som til da er pløpet og opp]vsninqer om

hvordan disse er eller vil hli dekket.

Anmodningen og de qitte opDlysninger underskrives av vedkom-

mende kraftlaqs stvreformann eller den som har fAtt fullmakt

til det, oq sendes inn giennom fylkeskontoret, som qir sin

tilr4ding.

Gjenpart av forskuddsnotaer vedrrende bvaqekontrakter for

kraftverk m innsendes. Disse bor vere nummerert oq oopstilt

slik at siste nota alltid omfatter hele det utfrte arhPid.

Fr sluttutbetaling foretas, m det innsendes sluttreqnskap som

er slik spesifisert at net kan sammenholdes post for post med

det kostnadsoverslaq som liaqer til grunn for finansierings-

planen. Regnskapet ska] vare attestert av revisor. Det m5

være tilfredsstillende kontrollert at anJeqqet er fcrrlia oq

utfrt i samsvar med den forutsatte planen.
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17. Utbetal ingen

tJtbetalinq av statsstnadsmidler kier qiennom NVE, nir

forutsetninqene er til stede og otter hvert som de vrige

minier tas i bruk oq anleggsarbeidet skririer frem.

St,,tsst-l"lnaden kan bilre p,ireqnes utbetalt i samme forhold som

eiet til enhver tid er brukt a" rie midler elektrisitetsverket

ellers skal skaffe til veie.

Strre belop - ikke smireaninger - kan, om s nskes, utbetales

av NVE direkte til eie enkelte firmaer etter anmodninq fra

stØnildsmottakeren oq mnt hans attestf'lsion av leveransen.

Stnadsmottakeren plikter tidligst mulig melde fFra til NVE

dersom det skulle bli på det rene at overslaget ikke vil holde,

oq m samtidig redegire for hvnrnan fin3nsierinqen i'IV over-

skrinelser forutsettes skje.

Skulle anleqqet bli billigere enn det overslag som liqqer til

grunn for tildel inaen av statsstdnad, skal stnadsbelpet

reduseres pro rata.

18. Meldin om arbeidet

For at NVE lettere skal kunne fre kontroll med arbeidets qanq,

m det sendes innberetning herom til bestemte tider, som

fastsettes av NVE for hvert tiltak.
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D. T V I S T E R 0 C 0 I S P E N S A S J O N E R

19. Tvister

Tvistigheter som måtte oppstd i anledning av disse vilkar kan

bringes inn for Olje- og energidepartementet, som kan avgjøre

saken med bindende virkning.

20. Dispensasjoner

Departementet har adgang til i særegne tilfelle a dispensere

fra de foran gitte bestemmelser.



NORGES
VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

Oslo, den 15.februar 1961.

NOTAT

Vedr. bortsettelse av anle til entre ren r.

Av punkt lO i «Alminnelige regler og vilkår for statsstønad til elektrisitets-
forsyningen» fremgår at når statsstønadsanlegg skal settes bort til entreprenør, så
skal dette skje i samsvar med «Forskrifter for bortsettelse av leveranser og arbei-
der for statens regning». Forskriftene fåes kjøpt hos Grøndahl & Sons boktrykkeri,
Munkedamsv. 35, Oslo.

I følge disse forskriftene skal slik bortsettelse foregå ved alminnelig kon-
kurranse, eller ved begrenset anbudsinnbydelse. Den sistnevnte fremgangsmåten,
som skjer ved skriftlig henvendelse til spesielle firmaer uten offentlig bekjentgjo-
relse, må ansees avere tilfredsstillende i de tilfelle det her gjelder. Jf. også for-
skriftenes $ 3.

Da det noen ganger har vist seg vanskelig å avgjøre hvem som har levert
det fordelaktigste anbud, ber vi om at det i anbudsinnbydelsen så nøyaktig som
mulig blir spesifisert hvilke krav som stilles til det enkelte anlegg eller anleggsdel
med hensyn til dimensjoneringen.

Dersom alle dimensjoner er fastlagt på forhånd, f.eks. ved fullstendig opp-
satte mastelister, skulle saken være helt klar. I alle fall må kraftlinjene være
stukket og høyspentlinjenes profiler være påført masteplassene og eventuelt også
mastetypen for hver masteplass, jamvel om dimensjoneringen forøvrig overlates
til de firmaer som vil gi anbud.

Dersom det forlanges ekstra solid utførelse (ut over minstekravene i
«Forskrifter for elektriske anlegg»), noe som kan være nødvendig i særlig vær-
hårde strøk, skal anbudsinnbydelsen, foruten bestemmelse om masteplasser og
eventuelt mastetyper, også inneholde de entydig spesifiserte krav (forutsatte vind-
påkjenninger m.v.) som skal legges til grunn for dimensjoneringen.

O.Fj.

H.H. O.S.



ENERGIDIREKTORATET

EEE SAK NR E 3/90

TIL

GENERALDIREKTØREN TIL ORIENTERING I RÅDET

. /. Vedlagt følger forslag til brev til

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET, DEP. OSLO

KAP. 1890 POST 70, KAP. 991 POST 70, 80, 90 OG 92.
OVERSIKT OVER FORDELING AV STATSSTØNAD
FRA 1938 TIL 31. 12. 89.

Saken forlagt NVE' s råd til orientering 02. 02. 1990.



NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG  ENERGIVERK

Var ref. Vår dato

IJS

Deres ref. Deres dato

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148. Dep.
0033 OSLO 1

Saksbehandler:
Inger Sætrang

OVERSIKT OVER TILSAGT OG UTBETALT STATSSTØNAD

./.  Vedlagt oversendes avdelingssrapport over tilsagt og utbetalt
statsstønad og lån av stønads- og stamlinjemidler (kap.1890 post
70 og kap.991 post 70,80,90 og 92) pr. 31.12.89.

Saken forelagt NVE's råd til orientering 02.02.1990.

Med hilsen

Erling Diesen
Generaldirektør

Asbjørn Vinjar
Energidirektør

Kon•oraaresse M,aae,thunsgate 29
Postadresse Postboks 5091. Maj
0301 Oslo 3

Teleton 1021 46 98 00
Teietax 102) 6961 5 1
Telex 79397 NVEO N

Bangiro 0629 05 75026
Postg,ro 5 05 20 55



NORGES VASSDRAGS· OG ENERGIVERK

ENERGIDIREKTORATET

4zze:s gate 29 0368 0s03 Tee'on 021 46 98 00 Terex 7'9:2 NVESO N

IT,1g1eogeHgh,o

I •)FF.

Nr

EES 2 nu AVDELI NGSRAPPORT
• Dato
I
I 12.01. 90

0VERSIKT PR.31.12.89 OVER TILSAGT OG UTBETALT
STATSSTNAD G LAN AV STNADS- OG STAMLINJEMIDLER.
KAP. 1890 POST 70, KAP. 991 POST 70,80,90 OG 92.

Avdeling
· Energiavdelingen EE

Sider
43

Opplag
.30

i Saksbehan /for a

- >a
! Sammendrag:

Kontorleder ----

steinar Grongstkjr I

Fra 19.38og fram til 31.12.89 har NVE;DEP fordelt ca. 2.438 mill.
kroner i statsstønad for å bedre elektrisitetsforsyningen i
landet.

Dette tilsvarer ca. 8,72 milliarder kroner omregnet til penge-
verdi pr . .31.12. 1989.

versikten viser hvilke kraftlag o.l. ordnet fylkesvis som har
fatt tildelt og utbetalt av disse midlene.

Sendes til:

GD
E
EE

Emneord

Statsstønad

1938-31.12.1989

Oversikt ..e'Eivind Kindingsta

Avdelingsdirektør



0 V E RS IKT PR. 31.12.89.

OVE R

TILSAGT OG UTBETALT STATSSTØNAD, KAP. 1890 POST 70

TILSAGTLANOG UTBETALINGER AV STØNADSHJDLER, KAP. 991 PST 70 OG 92

STATSSTØNADSOf!ER BRIJKT TIL RESERVEHATERIELL, LØNNINGER ETC. -KAP. 1890 POST 70

TILSKUDD OG UTBETALINGER AV STAHL INJEMIDLER, KAP. 991 POST 80

UN OG UTBETALINGER AV STAHLINJEHIDLER, KAP. 991 POST 90
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VERSIKT VER TILSAGT UTBETALT STATSSTØNAD

FYLKE/EL. VERK/NAVN

ASKIN EVERK
EIDSBERG ELVERK

Torsnes ko  . El. verk
FREDRIKSTAD EL.VERK

Idd to  . El.verk
Areark Kon. El. verk
Halden Energiverk

HALDENENERGIVERK
HVALER KOt!H.EL.VERK

Harker og Rømskog El.  verk
Redenes Ko  une
Rosko Ko. El. verk
0y ark Kouune

HARKER OG RØit.SKOG EL. VERK

TILSAGT I ALT
KR

UTBETALT I ALT
KR

STARIGJEN
KR

TIDLIGER
UFRSYNT
PERSONER

6.000.00

10,000.00
3,750, 000. 00

11,70,000. 00

17,670,000.00
90, 000.0@
85, 000.00

135,000. 00

Våler El. verk J, 139,700.00
Hobøl El.  verk 6, 5(10, 000. 00
Moss Lysv. , Interkon. EnergIv. 19,450,000.00

HOSS LYSY. , INTERKON. ENERGI VERK
RAKKESTAD KOltt. EL.VERK
SKJPTVEDTEL. VERK
SPYDEBERG KOMM EVERK
TRØGSTAD EL. VERK

Varteig Everkt 1. 485,000.00
SARPSBORG-REGIONEN ENERGIVERK

1,500,000.00 1,500,000.00
2,000,000.00

&,000. 00
6,000.00 6,000.00

10,000.00
3,750,000.00

10,444,900.00 1 , 295, 100. 00
15. 500 , 000 . 00 14,204,900.00
4,187,500.00 4,187,500.00

15,670,000.00 2, 000 , 000 . 00
200,000.00
85,000.00

135,000.00
18,090,000.00 16,090, 000. 00

3, 139.700. 00
6, 500, 000 . 00

19, 258, 000. 00 192, 000. 00
29,089,700.00 28,897; 700. 00
4, 100 . 000 . 00 2,100,000.00

15, 930, 000. 00 15,930,000.00
2,300,000.00 2,284,000.00
4,400,000.00 4,400,000.00

1 , 485,000. 00
1,485,000.00 1,485,000.00

2, 000 , 000. 00

1,295,100. 00

2. 000, 000. 00

192,000.00
2,000,000.00

16,000.00

KGL.RES.
AR

1988-89
1989
1957-60

1939
1967-82
1986-89

1939-81
1975-89
1946-49
1949-56
19466-49

1953-81
1975-84
1982-89

1976-89
1975-89
1988-89
1981-84
1940-78

250

3564

1300
680

1400

165

355

STFLD FYLKE 98, 588. 200 . 00 91.085,100.00 7, 50 3 ,100. 0@ 7731
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OVERSIKT OVER TILSAGT UTBETALT STATSSTØNAD

FYLKE/EL. VERKINAVN
TILSAGT I ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
STAR IGJEN

KR
KGL.RES.

AR

TIDLIGER
UFORSYNT
PERSONER

Akershus Energiverk
Aurskog ko  .elverk
Hurdalkom. El.verk

AKERSHUS EL. VERK
BLAKER EL. VERK

Eidsvoll ko  . El. verk
A/S Holt Bruk

EIDSVOLL KOHtl. ELVERK
ENE BAKKOHM. EL.FORSYNING
FET KOMM. EL . ANL.EGG
FROGN KOlf1.EL. VERK

Høland og Setskog El. verk
SetskogEl .verk

HOLAND OG SET SKOG EL. VERK
NES KOHN.EL. VERK
NITrEDAL LYSVERK

2. 900. 000. 00
3,749,000.00

170,000.00

2,476,000.00
3,749,000.00

170,000.00

424,000.00

6,819,000.00
113,800.00

6,395, 000. 00
113,800.00

424,000.00

574,000. 00
8,000.00

574,000.00
8,000.00

582,000.00
4, 565, 000. 00

74,800.00
47,000.00

582,000.00
3 , 755, 000. 00

74,800.00
47,000.00

810,000. 00

249,905.00 249,905.00

FEARNLEYTH.N. AAS GARD
IVERSENRUTH
0SLOMARIKA TREKKHUNDKLUBB

AKERSHUS FYLKE

249,905. 00
388,173.00

1,080,000.00

13,919,678.00

45,000.00
41,700.00
35,000.00

121,700.00

14,061,378.00

249,905.00
388,173.00

1, 080, 000. 00

12,685,678.00

45,000.00
41,700.00
35,000.00

121,700.00

12,807,378.00

1974-89
1956-84 265
1949-60 285

1968-72 16
1941-84 40
1955 25

1959-87 34
1966- 69 8
1980
1984
1957-68 280

1957-88 147
1967-81 33

1 ,234, 000 . 00

1975

1974-76

1.,234, 000 . 00 1139
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WERSIKT OVER TILSAGT UTBETALT STATSSTØNAD

FYLKE/EL. VERK/NAVN
TILSAGT I ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
STAR IGJEN

KR
KGL.RES.

AR

TIDL I GER
UFRSNT
PERSONER

-------------------------- --..- --------- ---- --- - --- - - ------- ------------ --------------------- -- ----- ----- - -------------- ------------------------------------------- ---- -- - --- ------ -- -- - -- --
Ha ar,Vang og Furnes K.Kr.s. 6,000, 000.00 6,000, 000. 00 1985-86
Løten El. verk 8,069,900.00 8,069,900.00 1966-86
Ringsaker og Nes Kraftanlegg 6, 150,000.00 6, 150, 000. 00 1985-86
Ha ar-regionens energiverk 441,050.00 441,050.00 1968

HAHAR- REGINENS ENERGIVERK 20 ,660, 950. 00 20,660,950.00
Brandval ko  une 239,000.00 239,000.00 1947-57 939
A/5 Brødbølfoss£1.verk 75, 000.00 475,000.00 1941-51 900
Eidskog konune 309,200.00 309,200.00 1956-60 38

A/S ENGERDAL EL. VERK 4 , 659. 000. 00 4,659,000.00 1939-86 1674
A/S Funnef oss Tresliperi
og  El. verk 200,000. 00 200,000.00 1962 287
GUldal Kraftlag 22.733,10. 00 22,733,100.00 1962-87 516
Vinger Kouune 27.400.00 27,400.00 1958 72
Grue Ko  . Lysverk 63, 500.00 643,500.00 1949-59 1155
Hof Ko  une 280,000.00 280,000.00 1951-57 635
Nord-Odal El. verk 30,000.00 30,000.00 1951 152
Solør Kraftlag 45. &86. 900. 00 45,686,900.00 1949-87 23
Våler Lysanlegg 55, 000. 00 55,000.00 1951 485
Asnes Kouune 185,000.00 185,000.00 1948-58 1178
Hed ark Ener giverk 49,900, 000.00 48,186,000.00 1,714,000.00 1974-89
Stor-Elvdal Kraftlag A/L 10.501,200. 00 10, 50 l , 200 . 00 1952-89 750
Sør-0sterdal Kr. lag A/L 200,000.00 200,000.00 1955

HEDMARK ENERGIVERK 131, 465. 300 . 00 129, 751, JOO. 00 1 , 714, 000 . 00
A/L Kvikne Kraftlag 2. 025, 000. 00 2,025,000.00 1946- 76 1456
Kvikne og Rennebu Kr. lag «50,000. 00 450,000.00 1976

KVIKNE OG RENNEBU KR. LAG 2,475,000.00 2,475,000.00
AIL NORD-ØSTERDAL KR. LAG 18,100,000.00 18, 100, 000 . 00 1951-83 16989

Osen Kraf tselskap A/S 2. 706,000.00 2, 706, 000. 00 1940-76 2984
Rena Kraftselskap A/S 12,379,100.00 10,734, 100. 00 1,645,000.00 1981-87
bot  ko  . El.verk 5.,470, 100.00 5, 4 70, 100. 00 1944-80 1575

RENA KRAFTSELSRAPArS 20,555. 200. 00 18,910,200.00 1,665, 000 . 00
Bjørnbekk Lysverk 7,@0? • 7,000. 00 1954 Ill
Eltedalens El.verk 1,  000.0 17, 000. 00 1942 85
Grøna Lysverk 10. 000. 0(1 10,000.00 1944 35
østby  I.  og Rø oen I. 4,U00.00 , 000. 00 1949 12
[lgsøen P.O. 3,0iJU.00 J. 000. 00 1941 25
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A/S Sagnf ossen Kraftanlegg 3,010,300 0@ 3, 010. 300 . 00 1939-68 7288
Sjoli Lysverk 7,U@,90 7,000.00 1952 10
rs josetra Kraf tverk 15, 000. 00 15,000.00 1947 3

· TRYSIL EVERK A/S 3 , 0 73. 300 . 00 3,073,300.00
Ro edal Kou.El. forsyning 185,000.00 185,000.00 1941-61 752

STANGE KMH. ELVERK 185,000.00 185,000.00
A/L SYLEN KRAFTVERK IOJ,000.00 103,000.00 1056-75 18

201 , 2 76 , 750 . 00 197,917,750.00 J, 359,000.00

BØVERLUNDSETERLAG
HAUGSDAL ROALD
HEKNE SETERLAG
KJURUDALEN BEITELAG
KLAFSTADSIGURD
KLFTEBEKKENBE ITELAG
KVITDALEN FELLESSETER
KASANBE ITELAG
RY'SETERAASEB BEITE-G FORDYRKINGSLAG
SORTENBEITEi.AG
STORFLENBEITELAG

20,000.00 20,000.00 1980
30,000.00 30,000.00 1979
45,000.00 45,000.00 1981
44,000.00 44,000.00 1979
40,000.00 40,000.00 1979
52. 500. 00 52,500.00 1981
40,000.00 40,000.00 1977
42,000.00 42,000.00 1979
38,000.00 38,000.00 1980
38,000.00 38,000.00 1979

1979

HEDHARK FYLKE

389,500.00

201,666.250.00

389,500.00

198,307,250.00 3,359,000.00 404632
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FYLKE/EL. V'ERK/ NAVN
TILSAGTI ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
SUR IGJEN

KR
KGL. RES.

AR

TIDLIGER
UFRSY NT
PERSONER

--- ------ ------------------------- -------- - - -- - -- - -- ---- - -- -- - - --- ------ --- ----- -- - -- - - -- - --- - ----------------- -------- --- -------- - --------- ---- --- ------- --- --------- -- -- ..--- --- - - --- - ...- - -
A/S Eidef oss 3,931,200.00 J, 931,200.00 1939-87 7983
Ha ar, Vang og Furnes
ko  . krafts. JO. 000. 00 30,000.00 1949 156

A/S EIDEFOSS 3,961,200.00 3,961,200.00
Fron-Ringebu El. verk 145. 000.00 15, 000. 00 1971-77
11idt-Gudbrandsdal
El. verk 41.387. 900. 00 41.387. 900.00 1979-89
HoksaKraftanlegg 4,650, 000.00 4, 650, 000. 00 1976-78
Nord-Fron kon.El.verk @,000. 00 40,000.00 1964 10
Ringebu Kraftlag A/L , 730. 0(1(1 00 4,730,000.00 1952-69 1507

MIDT-GUDBRANDSDALEN EL. VERK 50. 952,900.00 50,952,900.00
NORD-AURDAL KRAFTLAG A/L 5 .274,000. 00 5,014,000.00 260,000.00 1953-88 300
SKJAK KRAFT VERK 1,714,000.00 1,714,000.00 195-79 730

I sdal Kraftlag A/S 115.,600. 00 115,600.00 1961-78 29
Stor-Elvdal Kraftlag AIL 124, 600.00 124.600. 00 1961-70 27

STOR-ELVDAL KRAFTLAG A/L 240,200.00 240,200.00
Strøuen Kraftlag 35,000.00 35,000.00 160
Sør-Aurdal Kraftandelslag 2,377.000. 00 2,377,000.00 1949-85 4«210

SUR-AURDAL KRAF TANDELSLAG 2,412,000.00 2,412,000.00
A/S Gausdal EI . verk 5. 100. 000. 00 5, 100, 000. 00 1974-77
Sør-Gudbrandsdal El. verk 35,960. 000. 00 35,863,000.00 97,000.00 1979-89
Vestre Gausdal kon. El. verk 100,000.00 100,000.00 1952-55 110

SØR-GUDBRANDSDAL EL.VER 41,160,000.00 41,063,000.00 97,000.00
TUTEN KOHNUNALE EL. VERK 219,500.00 219,500.00 1960-75 108
VANG KMAUNALE EL. V'ERK 153,000.00 153,000.00 1939-42 1560

Etnedal ko  une 07,000. 00 407,000.00 1940-51 1770
N. Land konune 30. 000.O(t 30,000.00 1946 350
Vest-Oppland kou.  Kraftselskap 11,275,500.00 11,258, 000 . 00 17,500.00 1977-87 1914

VEST -OPPLANDKOHH.KRAFTSELSKAP Il, 712,500.00 11,695,000.00 17. 500. 00
A/L VESTRE SLIDRE KRAFTLAG 3. 380, 000 . 00 2,924,000.00 456,000.00 1940-89 363
OYSTRE SLIDREKOMNKRAFTVERK 1,618,000.00 1,618,000.00 190-88 307

122. 797,300.00 121, 966,800.0(1 830,500.00

ANDERSEN. TOR
BJØNNSJULEN, EIVIND BERGSEJH

23,000.00
39,000.00

23,000.00
39,000.00

1974
1980
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BJORGE, ARNE 40. 000. 00 40,000.00 1977
BUKKEBU FELLESSETER JO. 000. 00 30,000.00 1980
BOVERTUN TURISTSTAS.JON 15,000.00 15,000.00 1972-78
DEN NORSKE TURISTFORENING 430,000.00 430,000.00 1978-81
DYRT JNNBAKK FELLESSETER 35,800.00 35,800.00 1979
FINNDALEN SETER 15,000.00 IS, 000 .00 1980
GJELSETER BEITELAG 20,000.00 20,000.00 1975
GRABE INHYRA FELL ESBEITER 15. 000. 00 15,000.00 197
GRIMSTAD, TORBJØRN 40, 000. 00 40,000.00 1978
GRINNINGSDALEN FELLESBEITE 35, 200.00 35,200.00 1979
HAGASETH, SIGRID OG OLAV 4), 000. 00 40,000.00 1977
HAGASETH, SVERRE 47,400.00 47,400.00 1980
HOVDA BE ITELAG 45,000.00 45,000.00 1961
HOVDE, SVERRE 1979
HOVI, STEINAR 45. 000. 00 45,000.00 1980
JUVASSHYTTA TURISTSTAS JO0N 15,000.00 15,000.00 1972
KAMPENSETER 28. 300. 00 28,300.00 1979
KANTLISETER 15,000.00 15,000.00 1980
KITTILBU FJELLSTUE 29,000.00 29,000.00 1965- 74
KL#BOE, VICTORIA 55,000.00 55,000.00 1976- 78
KONGLISETER 1980
KROSSBU TURISTSTASJON 15,000.00 15,000.00 1971
LOHSETRA 1980
LØKEN FELLESSETER 38.700. 00 38,700.00 1980
MUSTADRAG
GRANDE BEITELAG 1976
NORDREGRAN BEITELAG 35,100.00 35,100.00 1977
NORSKE UNGDOHSHERBERGER 40,000.00 40,000.00 1978
ODDEST ØLEN 34,000. 00 34,000.00 1980
RINDAL, MAGNAR 50,000.00 so,000.00 1977
RISDAL, JO 60,000.00 60,000.00 1981
ROLLSETER 44,000.00 44,000.00 1980
RUDLANDSSETER 30,000.00 30,000.00 1980
RUDSVEEN, ARNF INN 15,000.00 15,000.00 1980
RØHR, GUTTORM 30,000. 00 30,000.00 1977
SJL  ISETRENE 30,000.00 30,000.00 1980
SKRØGELHYRA HLLESEHR 30. 000. 00 30,000.00 1980
SOGNHJELL TURISTHYTTE 15. 000. 00 15,000.00 1972
SPITERSTULEN 20. 000. 00 20,000.00 1968
STORDAL. KARE 1978
SETHER, HELGE 33. 000. 00 33,000.00 1978
SØNDRE GRAN BEITELAG 28,000.00 28,000.00 1979
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TJURREBU FELLESSETER
TYINSTUEN TURISTHYTTE
TVEIT. GUNNAR
VENDALSETER
VENELIA BE ITELAG
VISHUND FELLESSETER
0IDALEN FELLESSETER
lLTJØUN BEITELAG
ASENSETER

30,000.00
15,000.00
40,000. 00
15,000.00
20,000.00
42, 500.00
46,000.00
45,000. 00
15,000.00

1,874, 000.00

124 , 6 71 , 300 . 00

36,000.00
15,000.00
40,  000. 00
15,000.00
20,000.00
42,500.00
46,000.00
45,000.00
15,000.00

1,874,000.00

123,840,800.00

1980
1972
1976
1980
1975-76
1981
1979
1981
1980

OPPLANDFYLKE 830,500.00 21617



FYLKE/EL. VERK/NAVN
TILSAGTI ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
STAR IGJEN

KR
KGL. RES.

AR

TIDLIGER

UFORS'NT
PERSONER

--- --------..--- ---- --- -- - -- ---- --- - ---- -- - - - - -- - -- - - --- - --- -- - - - - - -- --- ------ ---------------- - - ---------- -- -------- -- ------ ------- - - -- -- -- - -- - - --- ------ -- ----------- -- - -- - - - - - --- - - -- - --- -
AIL FLESBERG EL.VERX 1,216. 000. 00 1,216.000.00 1939-69 2388

naElforsyning 60,000.00 60,000.00 1946- 76 119
Gol Elforsyning 20, 000.00 20,000.00 1959 1«
Hol El.verk 165, 000.00 165,000.00 1940-83 276
Nes ko  . El. forsyning 138,000. 00 138,000.00 19460-6% 216

HALLINGDAL KRAFTLAG 383,000.00 383,000.00
HEHSEDALKOttt. EL.FORSYNING 215,000.00 215,000.00 1951-81 98
HURUH ELVERK 2,275,000.00 2,275,000.00 1977-87
KONGSBERG KOHH. EL. VERK 40,000.00 40,000.00 1965 6
KRØDSHERAD Ktffl. EL.VERK 2.526, 000. 00 2,526, 000. 00 1940-78 125
MODUM KOMM. EL.VERK 26,000.00 26,000.00 1940-43 275

Nore ko  . El.verk 1,026,600.00 1, 026, 600. 00 19460-84 143
A/L Vikangrend
Kraftforsyning 10,000.00 10,000.00 1959 69

NORE KOHH. ELVERK l, 036, 600. 00 1,036,600.00
Hole kon.  El.verk 11,000.00 11,000.00 1940-43 80
Ringerike Kraftverk 723, 900. 00 723,900.00 1967-81 39
.tdal ko  . El .verk 439,000.00 439,000.00 1940-59 2299

RINGERIKE KRAFTVERK 1 , 173. 900. 00 1,171.900. 00
LIL ROLLAG EL. VERK 432,000.00 432,000.00 1939-48 1500
RØYKEN ELVERK 3. 000, 000. 00 3,000,000.00 1989

Eggedal Sokn 60,000.00 60,000.00 1939 950
Sigdal kon El.verk 12,059,000.00 12,059,000.00 1949-87 321

SIGDAL KHH. EL. VERK 12 .119,000. 00 12,119.000. 00
A/L UVDAL KRAFTFORSYNING 289,000.00 289,000.00 1946-49 1280
YTRE SANDSVER ELVER 78,000. 00 78,000.00 1963-84

24,009,500.00 24,809,500.00

DEN NORSKE TURISTFORENING 90,000. 00 90,000.00 1980
DRAMMENG 0PPLANDS
TUR I STFOREN I NG 60,000. 00 60,000.00 1981
ENGEN, TUTIAG ARNE 40, 000. 00 40,000.00 1978
FLATAAKE,AILEEN 40,000.00 40,000.00 1976 2
FLATAN, ANDERS 45,000.00 45,000.00 1975-78 2
FRAHDAL, JØRGEN 10,800.00 10,800.00 1975



HEGGELIEN, TRSTEINT.
HEVJANASEN BEITELAG
LERBERG, LEIF
LINDOO. OVE
LINNERUD, HAKON P.
LAGREID, SVERRE
MJØNDALEN FRIE
MIS JONSHENIGHET
SLETTAN FELLESF JS
TORSTEINSLATTA
FELLESBEITELAG
TUTANRUD, HARTIN

10

65,000.00 65,000.00 1980
22,000. DO 22,000.00 1980
20,000.00 20, ODO. DO 1972
35,000.00 35,000.00 1977
20,000.00 20,000.00 1972 2
40,000. 00 40,000.00 1976 3

40,000.00 40,000.00 1980
52,500.00 52,500.00 1981

42,000. DO 42,000.00 1980
59,700.00 59,700.00 1972

BUSKERUD FYLKE

682,000. DO

25.491,500.00

682,000.00

25,491,500.00 10211



VERSIKT VER TILSAGT UTBETALT STATSSTONA

FYLKE/EL. VERK/NAWN

ANDEBU EL. V ERK
Brunlanes kouune
Hedru El. verk
Hedrunog Lardal El.verk
Lardal kon. El.verk

LARVIK OG LARDAL EVERK
HOFEL. VERK
HORTEN EL. VERK
NØTTERØY KOHH. EL. VERK
VESTFOLD KRAFTSELSKAP

VESTFOLD FYLKE

TILSAGT I ALT
KR

UTBETALT I ALT
KR

STAR 1GJEN
KR

KGL. RES.
AR

TIDLIGER
UFORSYNT
PERSONER

9,860, 000. 00 9,860,000.00 1976-88
20,000. 00 20,000.00 1946 130
10.000.00 10,000.00 1946 140

1.000,000.00 1,000,000.00 1979-80
2,015. 000. 00 2,015, 000. 00 1940-78 112

3,045, 000.00 3,045,000.00
977,000.00 977,000.00 1967-81

1 , 500, 000 . 00 1,500,000.00 1979-81
100,000.00 100,000.00 1978

10,000,000.00 10,000,000.00 1979-85

25,482,000.00 25,482,000.00 382



1 2

OVERSIKT OVER TILSAGT UTBETALT STATSSTØNAD

FYLKE/EL. VERK/NAVN
TILSAGT I ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
SUR IGJEN

KR
KGL.RES.

AR

TIDLIGER
UFORSNT
PERSONER

----------------------------- - -- - --- -- ---- - - - ---- ----- -- - - ---- - - - --- -- - -------- ---- ---- ---- ------- --- ------ --- ---- ---..------ ------ ---- ------ -- -- ---- - - - ----- -- ------ - - - ------ -- - - - - - - - -----
BO KRAFT VERK 111.000. 00 111,000.00 1951-57 476

Drangedal El. vert 12,883.000. 00 12,883,000.00 1940-89 708
Fj3gesund El. verk 20,000.00 20,000.00 1951-53 87

DRANGEDAL EL. VERK 12. 903,000.00 12,903,000.00
Hjartdal kouune 280,000.00 280,000.00 1946-48 900
Hjartdal kon. El. verk 30,000.00 30,000.00 1965
sauland to  . El. verk 10,000.00 10,000.00 1952 35
Tuddal Kraftforsyningslag 220, 000. 00 220,000.00 1942-46 740

HJARTDAL KOHM. EL. V'ERK 540,000.00 540,000.00
Kragerødistr. kraftlag 500, 000. 00 500,000.00 19468
Sannidal konnune so.000. 00 SO, 000. 00 1946 181
Sk3toykon El. verk 330,000. 00 330,000.00 1951.54 1340

KRAGERØ EL. VERK 880,000.00 880,000.00
HIDT-TELENARKKRAFTLAG 500, 000. 00 500. 000. 00 1967
NISSEDALKOHN.EL. VERK 239,500.00 239,500.00 190-81 1059

Hol la kou. El . verk 75,000.0u 75,000.00 1962 330
Lundekou. Kraftfors. 525, 000. 00 525,000.00 1939-49 1970
No e El. verk 22, 000. 00 22, 000. 00 1982

NOHE EL. VERK 622. 000. 00 622,000.00
Gransherad kon. El. verk 15,000. 00 145,000.00 1957-59 69
Heddal El. verk 20, 000.00 20,000.00 1958-62 13
Notodden El. verk 20,000.00 20. 000. 00 1971 3
Rusgrend El. verk 22.000 00 22,000.00 1957-59 25

NOTODDEN EL. VERK 207,000.00 207. 000.00
RAULAND KRAFTFORSYNING 1 . 727 . 250. 00 1. 727,250.00 1939-79 1490
SAUHERAD KRAFTVERK 612,000.00 612,000.00 1948-76 152
SILJANKCffi.EL.VERK b,335,000.00 3,335,000.00 3, 000. 000 . 00 1968-89 4

Solu kou. El. verk 90,000. 00 90,000.00 1945 500
SKIENSF JORDENKN.
KRAFTSELSKAP 90,000.00 90,000.00

Hovin Kraftlag 550, 000. 00 550. 000. 00 1951-57 690
TINN KOHM. ELVERK S50, 000. 00 550,000.00

Kilen Kraftlag 110,009.00 110. 000. 00 1951-54 141
Vest-Tele ark Kraftlag 7,611,700 00 7,611,700.00 199-86 11278

VEST-TELEHARK KRAFTLAG 7,721.700.00 7,721. 700.00



33,038,450.00 30,038,450.00 J, 000, 000. 00

BASTNES, THOflAS
GRAVDALEN FELLESSETER
HEDDEJRD, KNUT
HAURT JONNRI FELLESSTOYL
HENKHUS BE ITELAG
STALDALEN BE ITELAG
SVALASTOG,NILS
TEKSLE, PEDER
VASSHUS, HALVOR

67. 000 .00 67,000. 00 1973-79
50,000.00 50,000.00 1961
50,000.00 50,000.00 1979
20,000.00 20,000.00 1979

1981
37,500.00 37,500.00 1981
19,000.00 19,000.00 1978
42,000.00 42,000.00 1974-81
20,000.00 20,000.00 1979

TELEMARKFYLKE

305,500.00

33,343,950.00

305,500.00

30,3ti3,950.00 3,000, 000. 00 22201
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FYLKE/EL.VERK /NAVIN

AUST-AGDERKRAFTVERK

TILSAGT I ALT
KR

4 .169, 400. 00

UTBETALT I ALT
KR

4,169,400.00

STAR IGJEN
KR

KGL. RES.
AR

1939-85

TIDL IGER
UFORSYNT
PERSONER

8185

4,169,400.00 4,169,400.00

SVENDSEN, KARL
TREDAL, HELGE

39,000.00
60,000.00

39,000.00
60,000.00

1975-79
1978

AUST-AGDERFYLKE

99,000.00

4,268,400.00

99,000.00

4,268,400.00 8190



VERSIKT VER TILSAGT UTBETALT STATSSTONAD

FYLKE/EL. V'ERK/NAVN

VEST-AGDER EL. VERK

TILSAGT I ALT
KR

3,693,500. 00

UTBETALT I ALT
KR

3,693,500.00

SUR IGJEN
KR

KGL.RES.
AR

1951-84

TIDLIGER
UfORSrnT
PERSONER

1938

3. 693,500.00 3,693,500.00

EIKREH; OLAV 10,000.00 10,000.00 1969
EFTEST0L, HARTIN 100,000.00 100,000.00 1979-BO
PEDERSEN, SVERRE STRAY 20,000.00 20,000.00 1979
ROST@L.ASBJRN G TORKEL 36,000.00 36,000.00 1975
THORSLAND, HAAKON 50,000.00 50,000.00 1967

VEST-AGDER FYLKE

216,000.00

3,909,500.00

216,000.00

3,909,500.00 19468
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VERSIKT VER TILSAGT UTBETALI STATSSTONA

TIDL I GER
TILSAGT I ALT UTBETALT I ALT STAR IGJEN KGL.RES. UFORSYNT

FYLKE/EL. VERK/NAVN KR KR KR AR PERSONER
---- - ------- - - - ---- ----- ---------- - -- ------- - --- - - - - - - - ----- -- ------ ...-- ---------- - --·--..---..-- --- ---- - - - - --- - --- --- -------- - - - - --- ---- -- - - - - -- - --- ---- - - - - --------- -- -- - - --- -- --- - - - -- - - - --

ASKØY EL.FORSYNING 200,000.00 200,000.00 1951 1400
P/L Austevoll kraftlag 1,720,000 00 11. 526, 000. OD 1,194,000.00 1976-89
P/L Austevoll og
N. Fitjar kraftlag 730,000. OD 730,000.00 1949-56 4300

P/L AUSTEVOLL KRAFTLAG 13 .450, 000. 00 12,256,000.00 1 , 194 . 000. 00
Bergen Lysverker 3. 700. 000. 00 3,700, 000. 00 1987-88
Sa nanger kou. El . verk 2, 900, 000. 00 2,900,000.00 1952-85 550

BERGEN LYSVERKER 6,600,000.00 6,600,000.00
ETNE EL. LAG 6.468,000. 00 6,468,000.00 1940-89 1255
FINN.lS KRAFTLAG 7,61, 000.00 5,641,000.00 2 I 000, 000. 00 1949-89 7520
FITJAR KRAFTLAG 13,974,500.00 12,964,500.00 1,010,000.00 1940-89 1971
FJELLBERG KRAFTLAG 6,040,000.00 6,040 ,000. 00 1949-89 2013

Fusa kouune 32,300.00 32,300.00 1957-59 40
Fusa kraftlag 8,987, 00.00 6,987,400.00 2, 000, 000. 00 1975-89
Strandvik, Fusa og
Hålandsdal kraftlag 920,000. 00 920,000.00 1949-62 4«352

FUSA KRAFTLAG 9,939,700. 00 7,939,700.00 2, 000, ODO. DO
HARDANGER KRAFTLAG 2,080, 000. 00 2,080,000.00 1959-63

Eidfjord  kou.  El.verk 61 , 200. 00 61,200. 00 1946-60 1199
Indre Hardanger Kraftlag 240, 000. 00 240,000.00 1982-84
Kinsarvik El. verk 175,000.00 175,000.00 1952 423

INDRE HARDANGER KRAFTLAG 1,056,200. 00 1,056,200.00
JONDAL KOHN. EL . VERK 775,000.00 775,000.00 1946-60 I 756
KARMSUND KRAFTLAG 1,251, 000. 00 1,251, 000. 00 1949-60 3857

Hatlestrand, Varaldsøy
og Ølve Kraftlag 807,000.00 807,000.00 1949-59 1882
Kvinnherad Kraftlag 20, 084, 00). 00 18,859,000.00 1 ,225,000 . 00 1943-89 4155

KVINNHERAD KRAFTLAG 20, 891, 000. 00 19,666,000.00 1,225, 000. 00
HASF JORDENKlltl. KRAFTLAG 5,806, 000. 00 5,806.000. 00 1949-83 1578

Modalen io  une 1, 665,000. 00 1,665,000.00 1962- 74 85
AIL Modalen kraftlag 359,400.60 359,400.00 1951-71 500

A/L HDALEN KRAFTLAG 2,024%,400. 00 2,024,400.00
Hosanger kouune 35,000.00 35,000.00 1966 163
Nordhordland kou.  kraftlag %,40%, 000. 00 4,404,000.00 1939-75 10256

NRDHORD)LAND KRAFTLAG «,449,000.00 4,439,000.00
Odda kou.  El.verk 200,000.00 200,000.00 1968 20
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Røldal og Øvre Suldal
kraftlag 555,000.00 555,000.00 1955-58 700

ODDA KOHM. EL. VERK 755,000.00 755,000.00
OS ELEKTRISITETSVERK 100,000.00 100,000.00 1984

Bruvik el-forsyning 75,000 Q(J 75,000.00 1960 30
Hosangerkonune 33,000. 00 33,000.00 1961 11

0STERUY EL. FORSYNING 108, 000.00 108,000.00
P/L Skånevik kraftlag 1 ,395, 000. 00 1 . 395, 000 . 00 190 3001
Skånevik Ølen Kraftlag 22,984, 000. 00 22,209,000.00 775,000.00 1979-89
Ølen, Bjoa, Vikebygd
kraftlag 1,005,000.00 1 , 005, 000. 00 1949-50 2000

SKANEVIK ØLEN KRAFTLAG 25, 384, 000. 00 24,609,000.00 775,000.00
Fjell kou. El.verk 1,030,000. 00 1 , 030, 000. 00 1949-75 193
fjell og Sund El. fors. 271,000.00 271,000.00 1939-40 6000
Sotra Kraftlag 9, 000,000.09 9,000, 000. 00 1980-84
Sund kraftlag %,844,000. 00 4,844,000.00 1939-79 2405

SOTRA KRAFTLAG 15,145,000.00 15,145,000.00
L/L SUNNHORDLAND KRAFTLAG 4,930, 000. 00 4,930,000.00 1947-53
P/L TYSNES KRAFTLAG 13 . 506 . 000. 00 13,506,000.00 1951-89 3662
ULVIK KCffl. EL.VERK 730,000.00 730,000.00 1948-66 1370

Bruvik El. forsyning 110,000.00 110,000.00 1960 6%
Evanger kraftverk 271,000.00 271,000.00 1941-58 442
Stanes Sokns el . forsyning 100, 000. 00 100,000.00 1940-51 1150
Vaksdal El. forsyning 7, 715,600.00 7, 715, 600 . 00 1965-89

VAKSDAL EL. FORSYNING 8, 196,600.00 8,196,600.00
Evanger kraftverk 365, 000.00 345,000.00 1951-58 650
Granvin El. verk ,410,000.00 4,410,000.00 1970-83 7
Voss Energi verk 7,715,000.00 7,665,000. 00 50,000.00 1970-89 2
Vossestrand L/L
og  Nzrøydalen Kraftlag 950,000.00 950,000.00 1951-59 1810

VOSS ENERGIVERK 13,420,000. 00 13,370,000.00 50,000.00
-- - ---- --- -- - --- ------ - - ---- ---- ------ - - - -- ----- --- ---- - - ------- --- ---- - -- ---- - - ---- - -- - - - - - -- - - -- -- - - ---- ---- - --- --•.-- - - -------- - -

184, 910,400. 00 176, 656, 400. 00 8, 254, 000. 00
-- - - - - - - ------- - ---- - --- ----- -- -------- ---- -- - ----------- ------ - --- --- - ---- ---------- - ------ - - - - - -- -- -- -- - - - --- -- - ----- - -- - - - - ---- -

BESSA TURISTHYTTE 30,000 00 30, 000. 00 1980
DEN NORSKE TURISTFORENING 140,000.00 140,000.00 1978-79
ENSTLEN SAMBEITE 40,000.00 40,000. 00 1979
FLAGESTØLEN «8, 000.00 48,000.00 1979
FYRJO BEITELAG 38,000.00 38,000.00 1980
HEDL TURISTHYTTE 45, 000. 00 45,000.00 1980
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FYLKE/EL. VERK/NAVN
TILSAGT I ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
STARIGJEN

KR
KGL. RES.

AR

TIDLIGER
UFORS TNT
PERSONER

--- --- - ---- -------- ---- -------- ---- --- - - --- - - -- ---- - ---- - -- - --- - - ---- ------- - --------- - ---- ---------- ------------ ----- ------ - ------- --- ------------ --- ----- ---- ---- -- --- ------ ----- - -------
Aurland toa . kraftlag 339, 5u0. !JO 339,500.00 1978-81
A/S Leinaf all el. verk 39,000. 00 439,000.00 1961-69 276

AURLAND KOHH. KRAFTLAG 778,500.00 778,500.00
Eids  kou. EI.verk 60,000 00 60,000.00 1956-78 70
A/S Starhei Kraftlag 38, 00(1.(J(J 38,000.00 1945 625

EIDS KOHH. EL. VERK 98,000.00 98,000.00
L/L  firdakraft 4,410,000.00 4,410,000.00 1947-56
L/L Indre Nordfjord
Kraftforsyning 45,000. uo 45,000.00 1940
A/S Starhe kraf tlag 102, 000.00 102. 000. 00 1945

L/L  FIRDAKRAfT 4 . 55 7 , 000. 00 4. 55 7. 000. 00
L/L GAULAR KRAFTLAG 2,085,000.00 1 ,965, 600. 00 139.400.00 1948-87 2850

Breim kraftlag bu, U00.Q! 60,000.00 1952-68 200
GloppenEl.verk 2173,u0¢.@u 2. 173. 000 . 00 1959-81 59

GLOPPEN EL.VERK 2,2J3,00U.OO 2,233,000.00
L/L Brekke kraftlag 242,000. 00 242,000.00 1949-56 847
L/L Brekke og Gulen
kraftstasjon 770, OOli. 00 770,000.00 1939-59
Eikef jorden kraftlag L1L 521.000. 00 521,000.00 1957-59 225
Gulakraft 9,026,000. 00 8, 7 44, 700 . 00 281,300.00 1975-6
L/L Gulen kraftlag 1,235,000.00 1,235,000. 00 1945-61 3003
Kyrkjebø Søre kraftlag LIL 615,000.00 615,000.00 1956-59 615

GULAKRAFT 12. 409,000. 00 12,127,700.00 281,300.00
L/L HORNINDAL KRAFTLAG 100,000.00 100. 000. 00 1957 1600

Kyrkjba koanune 1vu,j0). 00 100,000.00 1956-59 100
L/L  Lavik kraft] ag 255, 9u0.00 255,000.00 1949-80 350
L/L  Haren Kraftlag 50, 000.00 50,000.00 1952 80
Vadhei ko  . kraftv.  /
Høyanger ko  . kraftlag 1,885,000.00 1,885.000. 00 1963-83 18

HOY ANGER KOMM. KRAFTLAG 2,290, 000.00 2,290,000.00
L/L Hafslo kraftlag 31,000.00 431,000.00 1944-80 665
L/L Jostedal kraftverk 54.i:. 570. 00 542,570.00 1956-59 1000
L/L Luster kraftlag 17,000.00 17,000.00 1944 80

L/L LUSTER KRAFTLAG 990,570. 00 990,570.00
A/S Borgund kraftselskap 22, 000.00 22,000.00 1940 600
L/L Lærdal kraftverk 1,8U, UU0. 00 1. 820,000.00 1%2-78 17

A/S lARDAL KRAFTVERK 1,842,000.00 1,842.0llO 00
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L/L SOGNDAL KRAFTLAG 245,000.00 245,000.00 1943-62 704
Balestrand kouune 60,000.00 60,000.00 1957 50
Feijos og Fresvik kraftlag 368, 000.00 368,000.00 1954-58 1090
F jzr land kraftlag 70, 000. 00 740,000.00 1957 600
L/L Kva søy Kraftlag 338,000.00 338,000.00 1951-53 450
L/L Sognekraft 6. 530,000. 00 6,530, 000 . 00 1947-58
A/S Sognekraft 1,000,000.00 1, 000, 000. 00 1978-80
L/L Vangsnes kraftlag 29,000.00 29,000.00 1954 224
LIL Vetle og Svzref jorden
Kraftlag 375,000.00 375,000.00 1956-58 390
L/L Vik kraftlag 1,095,000.00 1, 095, 000. 00 1954-61 2515

A/S SOGNEKRAFT 10,535,000.00 10,535,000.00
Sogn og Fjordane Energi verk 13,225.200. 00 13.22s,200. 00 1959-81
Vest landske Kraf tsanband 400,000.00 400,000.00 1970

SOGNCK;FJORDANE ENERGIVERK 13,625,200.00 13,625,200.00
L/L Alda Kraftlag 250 .000. 00 250,000.00 1952-53 2300
Stryn Kou.El. verk 75, 000. 00 75,000.00 1961-77 26

STRYN KOMM. EL. VERK 325,000.00 325.000.00
Førdekou. El. verk 230,000.00 230,000.00 1957 500
Førde og Naustdal Elverk , 0«7,000.00 3,950,000.00 97,000.00 1978-86
L/L Naustdal El. verk 1,535,200.00 1 , 535, 200. 00 1952-75 2018
L/L Oriva kraftlag 65,000.00 65,000.00 1949 60
L/L Jølster kraftlag 15,350,000. 00 14,832,000.00 518,000.00 1951-86 2099
SUnnf jord El. verkt interkonn. 1,000,000.00 900,000.00 100,000.00 19&7

SUNN}FJORD EL. VERK INTEREOMM. 22. 227,200.00 21,512,200.00 715,000.00
LIL SVULTIGEN 1,495,000.00 1,495,000.00 1939-75 3145
L/L UTVIK EL. VERK 80,000.00 80,000.00 1957 75

Aurland koune «32, 000.00 432,000.00 1959-69 40
L/L Vossestrand og
Nærøydalen kraftlag 120,000.00 120,000.00 1951 350

VOSS EL. VERK 552,000.00 552,000.00
L/L Bulandet og
Vzr landet kraftlag 210, 000.00 210,000.00 1949-51 550
L/L Eikefjord kraftlag 252,900.00 252,000.00 1952-59 956
L/L Hol edal kraftlag 20, 000.00 20,000.00 1942 170
Ytre Fjordane kraftlag 6,881. 009.00 6,881,000.00 1940-85 7481

YTRE FJORDANE KRAFTLAG 7,363,000.00 7,363,000.00
Dale Sokns El. verk 105,000.00 105,000.00 1941-51 650
F jalerkraft 3, 795, 000.00 3,796,000.00 1959-84 50
L/L fure og VAge kraftlag 120,000.00 120,000.00 1948 «25
L/L Gjølanger og Hellevik
kraftlag 8, 000.00 68,000.00 1945 300
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L/L Guddalkraft lag
L/L Hyllestad kraftlag
L/L Solund kraftlag
L/L Sarsida kraft lag
Ytre Sogn og Sunnfjord
Energiverk

YTRE SOGN OG SUNNFJORD
ENERGIVERK

1.170,000.00
6,53,  000.00
9,301,000.00

545,000.00

15, 560, 000 . 00

37,248 , 000. 00

121 , 0 78,470. 00

1, 170, 000. 00
6,583,000.00
9,301,000.00

545, 000. 00

13,446,880.00

35,134,880.00

117,829,650.00

2,113,120.00

2,113,120.00

3,248,820. 00

1954-81
1943-84
1949-84
1945-81

1984-89

460
1765
1836
510

BREISNES, JENS
DEN NORSKE TURISTFORENING
HEGGESTAD FELLESF JS
VINGELVEN, T.
VATEDALENGEITEFJS

14,000.00 14,000 00 1969 6
59,500.00 59,500.00 1978-
50,000.00 50,000.00 1961
63,000.00 63,000.00 1952-80 10
15,000.00 15,000.00 1980

SOGNOG FJRDANE FYLKE

201,500.00

121,279,970.00

201,500.00

118,031,150.00 3,248,820.00 45485
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TIDLIGER
TILSAGT I ALT UTBETALT I ALT STAR IGJEN KGL. RES. UP RSYNT

FYLKE/EL. VERK/NAVN KR KR KR AR PERSONER
--- - ---- - - - ---- -- - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - ---- -- --- - --- - - - - - - - - -- - - -- - - -- -- - -- -- ----- - ----- - - - - -- ------ - ------ - - -- - - -- ---- --- - - - ---- - --- -- - - ----- - -- - - --- - - - - -- - --

AURE OG STEHSHAUG KRAFTLAG 15.77 4, 000 . 00 15,725,000.00 49,000.00 1951-89 3366
AVERØYA KRAFTLAG L/L 675,000.00 675,000.00 1939-52 5060

Borgund Ko  . Ek verk 50,000.00 50,000.00 1954 80
ALESUND OG SULA E. VERK 50,000.00 50,000.00

Bolga kraftverk 32.000. 00 32,000.00 1940-4«2 300
Freiøya kraftlag 1,280,000. 00 280,000.00 1,000,000.00 1968-89
Vadstenvik kraftlag 11, 000. 00 11,000.00 1940-462 10

FREIOYA KRAFTLAG 1 ,323,000. 00 323,000.Ou 1,000.000. Ou
Hara kou. kraftverk S10, 000.0j Sill, 000. 00 1951-70 10
Vatne  kon.  kraf tverk b5,00). u0 63,000.00 1960-57 521

HARAM EL . WERK 573. 000 .00 573,000.00
HAREID KOHH. EL.VW: 50,000, 00 50,000.00 1951 181.i

Aukra kraftlag 1.9til, 000 00 2,961,000.00 1939-81 3976
Bergsøy Kraftlag A/L 1,000 00 144,000.00 1951-53 211
Eide Kraftlag 1.1.iOO. OOu. 0(1 1 , 000, 000. 00 1947-78 2030
Gje nes ko  . Kraftlag 2.100,000 00 2,100, 000. 00 1977-83
Horsgård, Oppsitterne 5, 000.00 45,000.00 1964
Istad Kraftselskap A/S 23,688,000.00 23,668,000.00 20. 000. 00 1981-87
Nesjestranda Kraftselskap 73, 000. 00 73,000.00 1947-52 480
Nord-Aukra ko  une 70,000.00 70,000.00 1962 90
Rosdalshalvaya kraf t lag Z.806,0v0 .0) 2,806,000.00 1939-80 7260
Rørvik og Skjærset Kraftlag 30,000.00 JO, 000. 00 1945 145
Sekken Kraftlag 298,000.00 298,000.00 1951-58 270
Tingvoll ko  . Kraftlag 12,000.00 142,000.00 1951-65 63
Vevang Kraftlag A/S 75. 000.00 75,000.00 1949-52 550
Øre ko  . Kraftverk 300, 00@.00 JOO ,000. 00 1946-50 1765

ISTAD KRAFTSEKSKAP A/S 33,732,000.00 33,712,000.00 20. 000. 00
Grip  kou.  kraftverk 58. 000. 00 58,000.00 1949 220
Kristiansund El. verk 75, 000.00 75,000.00 1965
Nergård, H. 11.fl. 12,000.00 12,000.00 19l46 80

KRISTIANSUND EL.VERK 145,000.00 145,000.00
A/S ft3RE OG ROHSDAL ENERGIVERK 38.528, 100. 00 38,528. 100.00 1976-88

Eresfjord og Vistdal
ko  . kraftlag 130,000 00 130,000.00 1960-68 «3
Gussiås og Ranvik Kraftlag 130.u00. 00 IJ0,000.00 1951 300
Nesset ko  . kraftverk , 080,0 • jj 4,080,000.00 1975-8
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Nesset kraftverk 18, 000. U0 18,000.00 1962 6
Ase kraftlag 20.000.00 20,000.00 1948 280

NESSET Kettl. KRAFTVERK 4,378,000.00 4,378,000.00
NORDDAL KOHM. KRAFTVERK 6,185,000.00 6,185,000.00 1948-87 288
NORD!t3RE INTERKOttL KR.L. 12, 4 00, 000 . 00 10,400,000.00 2,000.000. 00 1951-89

A/5 Eid ogHol kraftlag 436, BOO. 00 436,800.00 I 94 7-60 1513
Grytten ko  une 2&0, 000. 00 280,000.00 1947
Rau a kau. kraftverk 35,000.00 35,000.00 1974 2
Voll konn.kraf tverk 5,000. 00 50,000.00 1953 1140
Vågstranda kraftlag A/S 105,000.00 105, ODO. 00 1940-48 560

RAUHA KON. KRAFT VERK 906,800.00 906,800.00
SANDØY KCtlH. KRAFTVERK 1,439,4600.00 1,439,400.00 1948-83 592
SOLA KRAFTLAG A/L 1J. ]55. 000. 00 13 , 34 0 , 000. 00 15,000.00 1951-89 4216

P/L Geiranger Kraftlag 425,000 00 425,000.00 1961 300
Liabygda El. forsyning 650, 000.00 650,000.00 1948-7B 200
Sunnylven kraftlag 10,000.00 410,000.00 1953- 71 755
Stranda kon. El. verk 1,660,000.00 1,680, 000 . 00 1975-83

STRANDA KOHM. ELVERK 3,  165,000. 00 J, 165,000.00
Sesb og Hulvik kraftlag 23,000.00 23,000.00 1945-55 70
Stangevik kraftlag 156 ,60\l. 00 156,600.00 1951-56 06
Sunndal kraftforsyning 271. a00. 00 271,400.00 1940-68 954
Viru dalen kraftlag 53,000.00 53,000.00 1956 SJ
Alvundeid kraft lag b0, 000. 00 60,000.00 1960-62 19

SUNNDAL KRAFTFORSYNING 56, 000.00 564. 000. 00
Halsa kou. kraftlag 9,550, 000. tlO 9, 262, 800. 00 287,200.00 1977-88
Halsa kraftlag A/L 32v,@vv.00 320. 000. 00 1945-50 1220
Rindal koan.kraf tlag «,100, 000. 00 " , 100, 000. 00 1952-99 2203
Hessastranda kraftlag A/L 50, 000.00 so,000 .00 1953 51
Stangvik kraftlag 365., 400. 00 365,400.00 1951-56 949
Surnadal ko  . kraftverk «,161, 000. 00 3,752,600.00 408,400.00 1952-89 3100
Todalen kraftlag AIL 279,000.00 279,000.00 1957-61 481
Øksendal Kraftlag 340,000.00 340,000.00 1951-58 515
Arnes og Ha nes kraftlag 35, 000.00 35. 000. 00 198 13B
.Asskard kraftlag A/L 272, 500.00 272,500.00 1947-56 1117
A/S Svorka Kraftselskap 7,600.000. 00 7. 385,000.00 215,000.00 1980-88

AIS SVORKA ENERGI VER 27,072,900.00 26,162,300.00 910,600.00
L/L Ra stada1 og
Savikdal kraft lag 100,000 00 100,000.00 1951-5) 366
Sykkylven ko1111. kraftveri: 121,50000 121,500.00 1958-81 33

SYKKYLVEN KCffl.KRAHVm Z21, 500. 00 221,500.00
L/L Dalsbygd kraftlag 23,000 00 243,000.00 1950-61 301
L/L Dravlausbygda og
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Innselset kraftlag 85,000.00 8S, 000. 00 1950-52 300
L/L Herøy og Leikanger
kraftlag 125,000.00 125,000.00 1948 6015
LIL  Kvasay  og
Haugsholen kraft lag 191,500.00 191,500.00 1948-56 450
L/L Larsnes og
o egns kraft lag 61,000.00 61,000.00 1948-56 609
L/L Lauvstad kraftlag 100,000. 00 100,000.00 198 370
L/L Nøre Vanylven kraftlag 160,000.00 160,000.00 1944 800
L/L Rovdestranda kraftlag 98,000.00 98,000.00 1946 500
L/L Sandøy og Voksa kraft lag 170,000.00 170,000.00 1948 600
L/L Syvde kraftlag 298.000.00 298,000.00 1944-469 1280
LIL Sare Sunnaørekraftlag 1 , 8J4, 000. 00 1.834,000. 00 1946-84 6
Vestre Sunn øre kraftlag 200,@ • 0 200,000.00 19J9 3000
Vik og Sylte kraftlag 164,000. 00 144,000.00 1944-469 500
L/L lhei kraftlag 120, 000. 00 120,000.00 1943-53 580
L/L lra kraftlag 20,000.00 20,000.00 198 510

L/L  SØRE SUNNH0RE KRAFTLAG J,849,500.00 3,849,500.00
Nordre Tingvoll kraftlag 180,000.00 180,000.00 1947 861
Tingvoll ko  . kraftlag 6, 728.000.00 6, 608, 000. 00 120,000.00 1951-89 1600
Oppsitterne på
ksprong og Sandnes 66, «00.00 66,400.00 1962 28
Aspøy og Strau snes kraftlag 1,000,000.00 1 • 000, DOD . DO 1948-74 1595

TINGVOLL KOH/1. KRAFTLAG 7,97,00. 00 7,854,400.00 120,000.00
TUSTNA KRAFTLAGAIL 7,500,000.00 6,904,600.00 595,400.00 1951-89 1571
ULSTEIN KOHH. EL . VER 693,200.00 693,200. 00 1955-82 153
VESTNES KOHM. EL . VERK I, 750,000.00 I, 750,000.00 1966-83
VOLDA K01t1. EL.VERK 485,000.00 485,000.00 190-68 1453

Skodje kou. kraftverk 58,000.00 58,000.00 1948-61 215
Stordal kon. kraf tverk 100, 000.00 100,000.00 1948-57 256
Ørskogkou. kraftlag 178,000.00 178,000.00 1953-76 1603
Ørskog interko  unale kraftlag 2,700,000.00 2,700,000.00 1980-84

ØRSKOG INTERKtliHUNALE KRAFTLAG 3,036,000.00 3,036,000.00
L/L Hjørundfjord kraftlag 1,266, 000. 00 1,266,000.00 1948-69 1856
Ørsta El. verk 3,038,000.00 3,038,000.00 1970-86

ØRSTAEL.VERK 4 ,304, 000. 00 4 , 304 , 000. 00

190, 129, 800 . 00 185,419, 800. 00 4,710,000.00

HERDALEN FELLESSETER
HOLHEDALEN FELLESBEITE

40,000.00
50,000.00

40,000.00
50,000.00

1980
1981
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KVISTADBEITELAG
HULDSKREDDALSETRA SAMBYGG

ORE OGRHSDALFYLKE

30,000.00

120,000.00

190,249,800.00

30,000.00

120,000.00

185,539.800. 00

1981

1980

4,710,000.00 76254
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TI OLIGER
TILSAGT I ALT UTBETALT I ALT sm IGJEN KGL.RES. UFORSYNT

FYLKE/EL. VERK/NAVN KR KR KR AR PERSONER
--- ------------------------- - -- - - - .. -- -- -- - - -- ----- - - - - - - - - - -- - ------------ --·--------- -------- --- - ----------- -------- - - --- --------------- ----------------------·---- ------------- - --- -----

AHUNDAL EL . VERK 400,000.00 400,000.00 1974-83
FOSENKOii!.KRAFTLAG 5, 380 , 500. 00 5,380,500.00 1939-78 8685

Eina kraftverk 5,60%. 00 5,600.00 1961 250
Gauldal El. verk 9, «b6@, 3U0. JU 4 , 460, 300. 00 1974-84
Haltdalen El. verk 1, 980,00@ 00 1, 980, 000 . 00 1949-70 130
Hidtre Gauldal kraftlag A/L 3,385,000 00 3, 385, 000 . 00 1951-60 5552
Alenkou. kraftforsyning B90, 000. 00 890,000.00 1949-74 2454

GAULDAL EL. VERK 10. 720, 900 . 00 10,720,900.00
Kvikne og Rennebu kraftlag 3,  158,000.00 J, 158,000.00 1977-81
Rennebukraftlag 2,055, JOG. 00 2. 055, 300. 00 1951-76 2549
A/S Sktaua kraf tverk B3,000. 00 83,000.00 1939-41 600

KVIKNE OG RENNEBU KRAFTLAG 5,296,300.00 5,29&, 300. 00
FU ko  une 85. 000. 00 85,000.00 1949-50 830
Hølonda kraftlag 755, 000. 00 755,000.00 1949-61 1386

HELHUS EL. VERK 840, 000. 00 8-40,000.00
A/S OPPDAL EL. VERK 360,000.00 360,000.00 1951 89

Hasselelva 15,500.00 15,500.00 1940 500
Rissa og Stadsbygd kraftlag ,825, b0.0@ li,825,600.00 1949-80 3508

RISSA OG STADSBYGD KRAFTLAG 4,Blil ,100.00 4,841,100.00
RørosEl.verk 5.827,«00 00 5,827, 400.00 1976-81
AILBrekken kraftlag 1, 0%2, 000.00 1,082,000.00 1952-58 1110
Djupsjølia kraftlag 136,000.uo 136,000.00 1953 162
Glå os kraftlag 660,000.00 660, 000. 00 1940-58 1120
Hådalen kraftlag 100.,000.00 100,000.00 1956 BO
Rørosgard lysanlegg 20,000.(J(I 20,000.00 1946 146
Roroskonuune 500, 000.00 500,000.00 1960-6 145

RØROS EL. VERK 8,325,400. 00 8,325,400.00
SELBUKOHN. EL. VERK o66,000. 00 66, 000. 00 1967-80 28

A/L Byfjorden kraftlag 17.061,00 00 1 7, 081 , 000. 00 1951-86 2279
Geitastrand ko  une 280, 000.JU 280,000.00 199 67
A/L Holtun kraftlag 20, u00 u0 20,00il. 00 1951 53
He ne Kraftlag AIL l), 85,500 u0 10, b85, 500. 00 1951-85 2837
AIL Hitra og Frøya Kraftlag 8. 181 . 000. u0 28.181 ,000 00 109-86 1166
Bersa og Skaun ko  . el. verk 25.2. uuv. uu 252,000.00 1949-59 183
Hel dal ko  . krattforsyning b. «09,UuU. UU 6,409,000.00 1976-85
Skaun El. verk 5,897.500 00 5,8)7,500.00 o), uU0 . 0U 1968-87'
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A/L Osen og Roen Kraftlag
Stoksund kon. el. verk
4f jord  kon.  El. vert
Ser-TrøndelagKraftselskap

SØR-TRØNDELAG KRAFTSELSKAP
TYDAL KOMM. KRAFT VERK

13,982, 000.00
638,000. 00

«,565,000.00
72,433,900. 00

13, 982, 000.00
638,000.00

4 , 565, 000 . 00
70,556, 900.00

160. 424,900. 00
1 , 455. 000. 00

198,710,100.00

158,485,900.00
1,455,000.00

196,771,100.00

1,879,000.00
1,939,000. 00

1949-86
1940-56
1949-84
1951-89
1951-85
1947-81

3291
1473
2176

854

1.939,000.00

AUSET FELLESSETER
GAR BERG, ODD
HOLHSETRA BEITELAG
KJERSTAD BEITELAG
SOLBERGSEIER
STORFJELL, OLE
ØSTRUNGEN FELLESSETER

50, 000. 00 50,000.00 1977
40, 000. 00 40,000.00 1976
40, 000. 00 40,000.00 1979
35,000.00 35,000.00 1978
15,000.00 15,000.00 1980

100,000.00 100,000.00 1968-80
30,000.00 30,000.00 1980

SØR-TRØNDELAGFYLKE

310,000.00

199,020,100.00

310,000.00

197,081,100.00 1,939,000. 00 55626
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FYLKE/EL. V'ERK/NAVN
TILSAGTI ALT

KR
UTBETALT1 ALT

KR
STARIGJEN

KR
KGL.RES.

AR

TIDL I GER
UFRSYNT
PERSONER

Hegrakou. El. verk 593,000.00 593,000.00 1954-58 866
Hindru og Sæter Kraftlag 113,000.00 113,000.00 1956 180
Lierne konnune 1%,400.00 14,400.00 1966 8
Unke kou.El. verk 46, 000.00 46,000.00 1948 90
Merker koan.El.verk 1.429,900.0(1 1,429,900.00 1957- 78 249
Nordli konnune 1.,623.200.00 1 , 623, 200 . 00 1957-63 1127
Nord-Trøndelag El. verk 4,227,200.00 44, 22 7, 200. 00 1939-88 28503
Røyrvik ko  une 512,000.00 512,000.00 1956-59 385
Sørli konune 1,495, 000.00 1,495,000.00 1959-65 1000
Verdal koma.El. verk 603, 000.00 603,000.00 1957-64 318

NORD-TRØNDELAG EL. VERK 50,656,700.00 so,656, 7 00. 00
RISSA OG STADSBYGD KRAFTLAG A/L 496,000.00 496,000.00 1955-57 601

ANDERSON A. LARSON N.
GAUNDALERIK
OPPSITTERNEI FERSDALEN
STJERN,E. G A.

Sl, 152,700.00

25,000.00
96,000.00
89,000.00
33,300.00

243,300.00

51,396,000.00

5 I , 152. 700. 00

25,000.00
96,000.00
89,000. 00
33,300.00

243,300.00

51,396,000.00

1974
1967-68
1971-78
1965-74

NORD-TRØNDELAG FYLKE 33352
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FYLKE/ EL. VERK/NA VN
TILSAGT 1  ALT

KR
UTBETALT 1  ALT

KR
STAR IGJEN

KR
KGL.RES.

AR

TIDL IGER
UFORSYNT
PERSONER

--- ---------------- ---- ----- - - ------- -- - -------- -- ----- - -- ------- ----- ---- -- ---- ------ -------..--- - - - - - ------------ ----------- - ------- --- - - --- - - ---- -------- -- ----- - - -- -- --- ----- - - ---- - - - --

ANDØYKOltf. KRAFTVERK 32,010,000.00 27,510,000.00 4, 500 . 000. 00 1948-89 5952
Ballangenkolll. El.verk 10.,596, 000.00 10,596,000.00 1977-80 2
Ballangen kraftlag A/L 6, 368, 000 . 00 6, 368, 000. 00 1939- 76 5022

BALLANGEN KON. EL. VERK 16,964,000. 00 16,964,000.00
A/L BINDAL KRAFTLAG 1. 960, 000 . 00 1 , 960, 000 . 00 1952-60 2319

Bodin kraftverk 1 , 260 , 000. 00 1,260,000. 00 1957-67 590
Bodø El.  verk 518,800.00 518,800.00 1968-84 10
A/L Kjerringey kraftlag 1,m,000.00 1,155,000.00 I 952-57 800
Nord-Skjerstad El.forsyning 100,000.00 100,000.00 1948 250

BODO EL. VERK 3,033,800.00 3,033,800.00
A/S Dragefossen kraftanlegg 1,201,400.00 1,201,400.00 1955-79 46864%
Skai ti lysverk 35,000.00 35,000.00 1958 36

A/S DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG 1,236,400.00 1,236,400.00
A/S FAUSKE LYSVERK 2. 883,650.00 2,868,650.00 15,000.00 1957-86 781
HADSEL KOMM. KRAFT VERK 16,465,000. 00 14,465,000.00 2, 000 , 000.00 1940-88 2999

A/S Drevvatn kraftverk 30,000.00 30,000.00 1946-50 60
Hattf jelldal konune 155, 000. 00 155,000.00 1980
Helgeland kraftlag 14,750. 966.00 14,691, 966.00 59,000.00 1964-89 757
Kolsvik kraftverk 18,000.00 18,000.00 1952 20
Korghaugenfossen kraftverk 12. 000. 00 12,000.00 1947 77
Hidt-Helgeland kraftlag A/L 24,855,300.00 24,855,300.00 1951-75 26340
A/S SandnessjoenEl.verk 10,000.00 140,000.00 1941 1500
Sør-Helgeland kraftlag A/L 6,735,000.00 6,735,000.00 1940-63 11087
TosbotnEl. lag 27,000.00 27,000.00 1947-52 74

HELGELAND KRAFTLAG A/L 46,723,266.00 6, 664, 266. 00 59,000.00
Aust-Lofoten kraftlag 2,284.000. 00 2, 284, 000. 00 1952-62 2442
Borgekonune 1,051,000.00 1, 051 , 000. 00 1956-61 2900
Evjen El. verk 30, 000. 00 30,000.00 1948 88
Ginsoy komnune 1.3b6, 000.00 1,364.000. 00 1956-58 1795
Haukland og Vik kraftlag 35,000.00 35,000.00 1950-56 150
A/S Heida lsfossenEl.verk 220. oou. 00 220,000.00 1948-b1 400
Lofoten kraftlag 3, 698,000.00 3,698, 000 . 00 1951-63 2505
1/S Lofotkraft 133,515, 900. 00 133,220,900.00 295, ODO. 00 1967-88 9
A/L Lofoten Kraftsamband 13,462, 100.00 13,462,100.00 1958-66
A/L Horkedalen kraf t lag 160, 000.00 160,000.00 1948-53 380
Rostkonn.kraf tverk 3,055,000.00 3,055.000. 00 I 948. 65 815
ostnesvAg fiskevar 24,000.00 24,000.00 1947 250
A/S Saupstadfossen El. verk 27.000.00 27,000.00 1958 30
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VærøyEl. verk A/L 3,19,700.00 3,149,700. 00 1948-64 1200
V3gankraft verk 2, 000. 000. 00 2. 000 , 000. 00 1965-67

I /5 LOFOTKRAfT 164,075,700.00 163,780,700.00 295,000.00

Glo f jord 50,000.00 50,000.00 1939 1900
Meløy kou. El. verk 1.928,000.00 l ,928, 000. 00 1946-84 2966

MELOY KOHN. EL. VERK 1,978,000.00 1,978,000.00
Ankenes ko  . El. verk 478.848 88 478,848.88 1939-61 2875

NARVIK KOHM. EL . VERK 478,848.88 478,848.88
NI INGEN KRAFTLAG A/S 5,515,000.00 S, 515,000.00 1948-54
NORDLAND FYLKE,
ELEKTRISITETSKONTORET 335,000.00 335,000.00 1970-72

Indre Tysfjord kraftlag /L 1, 068,000. 00 1, 068, 000. 00 1955-69 588
Nord-Salten kraftlag A/L 95,603,000.00 95,443,000.00 160,000.00 1951-87 10623
Tiltvik £1.verk 13,000.00 13,000.00 1947-50 35

NORD-SALTEN KRAFTLAG A/L 96,684,000.00 96,524,000.00 160,000.00
NUSFJORD EL. VERK 50,000.00 50,000.00 1950 100

A/S Kvankjos Lysverk 18.000 00 18,000.00 1947-56 110
Ofotenkraftlag /S 3.750,000.00 3,750,000.00 1952-85 5013
A/S Svartskard Lysverk 15, 000. 00 15,000.00 1947 80

OFOTEN KRAFTLAG A/S 3 , 783, 000. 00 3,783,000.00
Hollen Lysverk 22,000 00 22,000.00 1951 ll

A/5 Husøy og Sanna Lysverk 206, 000.00 206,000.00 1953-59 44U
Lovund Lysverk A/L 15,000.00 15, 000. 00 1947-50 270
A/L tyken kraft lag 91,000.00 91,000.00 1947-59 135
/S Rody-Lurgy kraf tvert 22, 1«1, 000.00 22,141,000.00 1951-89 5295
Sandøy Lysverk 6, 000.00 6,000.00 1948 31
Selvær Lysverk 105,000.00 105,000.00 1948-54% 110
Trzna kouune 1. 388, 090.00 1,388,090.00 1962-64 670

AIS RODUY-LUROY KRAFT VERE 23,974,090.00 23,974,090.00
A/L Beiarn El. verk 680,000. 00 680,000.00 1948-65 2000
Nordlandselvens El. verk 7,000.00 7,000.00 1946 92
Sjøfossen kraftlag IS 3,211,300.00 3,211,300.00 1939-84 46l46

SJØFOSSEN KRAFTLAG A/S 3,898,300. 00 3,898,300.00
SKJERSTAD KRAFTLAG A/S I. 077 ,000. 00 1.077 ,000. 00 1951-71 1653

Kvarv Lys og Kraft A/L «7,000. 00 47,000.00 1948-50 314
AtS  Sørfold Kraftlag 381, 500.00 381,500.00 1961-67 100
Sørsiden Lys og Kraft A/L 257.000.00 257,000.00 1956 800
Torrf jord Lysverk 110,000.00 110,000.00 1957-58 600

A/5 SØRFOLD KRAFTLAG 795,500.00 795,500.00
TYSFJORDKOHHUNE 100. 000. 00 100,000.00 1965 89
VESTERALENS KRAFTLAG 22, 758,300.00 16,758.300. 00 6 , 000, 000. 00 1939-89 17054

- - - - - - -- -- --- - -- -- -- ---- ------ - ------ - -- ----- -- - - -- - -- ----- -- -- - - --------- - - - - - --- -- -- - - ------ -- -- -- ----- ---- --------- - - -- - - -- - ----
«66,778,854.88 433,749,854.88 13,029.000. 00

- - - -- - - ---- -------------- ---------- ------- ----- ------------------ - ------ ------------ --- ---- ------------ - - -- - ---- ---- -....------ ----- - -



ENGELSNES,LTTE
ERLANDSEN, ARNL JOT

· FAGERLI, JOHAN OG LARS
FALKFLAUG, IVAR
GABRIELSEN, EGELUND
GLHDAL, WAL TER
IHOY, HANS
JOHANSEN, SIGURD
KALVIG, HELMER
KVITNES, ERLING
LIYNGVER, RAFAEL
NILSEN, TERJE
OLSEN, PER
OKAN.OSVALD
OLSEN, SIGFRED
OPPSITTERNE I FAVNVASSDALEN
OPPSITTERNE I GRUNNFJORD

BOTN
OPPSITTERNE I NORDBUKT
PEDERSEN,IVAR
PEDERSEN. OTTO
ROLL, TRYGVE
SANNØY. OLE
STORVIK. KONRAD
SVENDSEN, SVEIN
SETERNES,EILIF
SETERSTAD, AKE
TOSDAL, L. OG H.
ASVERV/  ARNE PETTERSEN

33

44. 200. 00 44,200.00 1978
43,200.0(1 43,200.00 1%6-77
32,500.00 32,500.00 1972-80
8,000.00 8,000.00 1967

35,000.00 35,000.00 1976
20,000.00 20,000.00 1963-73
16,000. 00 16,000.00 1972
13,000.00 13,000.00 1970
6,800.00 64, 800. 00 1970-81
43,840.00 43,840.00 1958-76

35,600.00 35,600.00 1975
13,000.00 13,000.00 1970
12,000.00 12,000.00 1963
84,200.00 84,200.00 1972

20,225.00 20,225.00 1968-79
30, (JOO. 00 30,000.00 1968-74

6,000.00 6,000.00 1958
11,900.00 11,900.00 1968-72
8,000.00 8,000.00 1963

29,000.00 29,000.00 1974-77
13,000.00 13,000.00 1970-72

45,000.00 45,000.00 1976
7,000.00 7,000.00 1946

20,000.00 20,000.00 1970

4
3

23
16

10
21

17

NORDLAND FYLKE

655,465.00

447,43%,319.88

655,465.00

4«34,405,319.88 13,029,000.00 135300
=- - - - - - -===- -- ----- - - - - - - -- ---- - -- .. - - - - • --- - --- .. - -- --- --::==- -- - --- - :: ===- -- --- :::=== = = = = ========== == ======= === = = ==== ==== == = = == = = = =-==
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FYLKE/EL. VERK/NAVN
TILSAGT I ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
STAR IGJEN

KR
KGL.RES.

AR
UFORSYNT
PERSONER

--- --- -------- ---- --- ----- - --- --- -- - - - -- -- -- - - -- - --- ---- - ------ - - -- --- ------- - - - - ------ --- --- -- ---- ----- ------- ---- ---- --- ----- - ----- --- --- -- -- -- - -- - - - -- - -- - - - ------ - - - - --- --- - - - ---- - ----
ALTA KRAFTLAG A/L 953,300. 00 953,300.00 1957-86 315

Andøy Kraftlag 224,000.00 224,000.00 1968-70
Kinnes El. verk 23,000.00 23,000.00 1948-50 50

ANDØY KRAFTLAG 247,000.00 247,000.00
Nord-TrolS Kraftlag /S 22,116,984.39 22,116,984.39 1948-89 10566
krviksand El. verk 89,015.61 89,015.61 1939-61 200

NORD-TROH.5 KRAFTLAG A/S 2. 206, 000 . 00 22,206,000.00
Ander ja Kraftverk A/S 560,000.00 560,000.00 1946-48 1600
Bjarkoy konune 720,000.00 720,000.00 1952-54 1535
Dale Kraftlag A/L 10,000.00 10,000.00 1957 117
foldvik Lysverk A/S 160,000.00 160,000.00 1948-51 340
HilleshannKraftverk A/S 134,000.00 134,000.00 19468-62 90
Kvzfjord Kraftverk 2,586,00. 00 2, 588, 000. 00 1951-72 1350
A/5 Rolløyas El. verk 704,000.00 704,000.00 1966-68
A/S Storfossen El. verk 246,800.00 246,800.00 1948-70 1799
Sør-Tro s El.forsyning A/S 16,889,500.00 16,889,500.00 1971-88 7
A/S Trondenes El. verk , 910, 000.00 4,910,000.00 1939-70 3430
VAgsfjord Kraftselskap 420,000. liO 420,000.00 1940-54 1525

A/5 SØR-TROHS EL.FORSYNING 27,342,300.00 27,342,300.00
A/S Barduf oss Kraftlag 10,740,000.00 10,740,000.00 1948-74
A/S Jorenelvens Kraf tverk 65, 000. 00 85,000.00 1952 90
A/5 Kvznangen Kraftverk 17,100,000.00 17,100,000.00 1963-75
A/L Lyngens Kraftverk 5,695,000. 00 5,695,000.00 1948-69 6812
Rekvik Kraf tverk A/S 28,000.00 28,000.00 1951 55
A/S Strø holtfossen El. verk 10,000. 00 10,000.00 1953 100
Sørf jord Kraftverk 8,500.00 8,500.00 1953 20
TrOosKraft forsyning 36.431.272.86 36,301,572.86 129,700.00 1939-86 384465

TROHS KRAFTFORSYNING 70,097,772.86 69,968,072.86 129. 700.00

120,846,372. 86 120,716,672.86 129,700.00

ENKSEN, HARTIN
JACOBSEN, JACOB CARL
TROHS KRETS AVNUH

48, 000.00
29,000.00

48,000.00
29,000.00

1979
1972-76

TROHS FYLKE

77,000.00

120,923,372.86

77,000.00

120,793,672.86 129,700. 00 68449



35

FYLKE/EL. V'ERK/NAVN
TILSAGT I ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
SUR IGJEN

KR
KGL.RES.

AR
UF0RS'iNT
PERSONER

--- --- ------ --- -------- ----- - --- ---- -- - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - -- ----- ---- ------- - ---- ----- ------ ------------ ------------- --- --- -- ----- ------ - --- ------ - - -------- - ----- ---- ---- -- - ---------- ---
Alta Kraftlag A/L 1%,«99,00. 00 14,499,006.00 1948-89 1038
Hakkstabben og Altneset
Kraftlag 40,000.00 40,000.00 1949 160
Hattisfoss Kraftverk 30,000. 00 JO. 000. 00 1939

ALTA KRAFTLAG A/L 1%. 569, 006 . 00 14,569,006.00
FINNHARK KRAFTFORSYNING 28,514,000.00 28, 514. 000. 00 1968-81
GAMVIK KOMHUNE 60,300.00 60,300.00 1980

HamnerfestEl.verk 16,927,809.52 16,927,809.52 1939-88 2557
SørøyKraftlag A/L 6,801,000.00 6,801 , 000. 00 1948-71 2698

HAHHERFEST EL.VERK 23,728 , 809 . 52 23,728,809.52
LUOSTEJOK KRAFTLAG A/L 22, 3 32 , 000. 00 22 ,332.000. 00 1953-87 4178

Ganvik Lysverk AIL JO,000.00 JO,000.00 1959-50 500
Nordkyn Kraftlag A/L 37,912.669.00 37,636,169.00 276,500.00 1953-89 3837

NORDKYN KRAFTLAG A/L 37,922,669.00 37,646,169.00 276. 500. 00
Bergsfjord Kraftlag A/L 2,658,000.00 2,658, 000. 00 1957-60 680
Kautokeino Kraftlag A/L 8. 131,000. 0(1 8,131,000.00 1952-81 1530
Nord-Troas Kraftlag A/S 9,154,000.00 9,154,000.00 1964-87

NORD-TROHS KRAFTLAG /S 19, 943, 000 . 00 19,943, 000. 00
PR.SA KRAFTLAG A/S 52, 462 . I 00 . 00 52,462,100.00 1958-82
REPVIG KRAFTLAG A/L 59,538,900. 00 59,514,247.00 24,653.00 1947-85 9652
TANA KHUNE JI, 000. 00 31,000.00 197

Sor-Varangerkon. Kraf tfOrs. 20U, 000. 00 200,000.00 1947
Varanger Kraftlag A/L 2}, 000,500. 00 20,000,500. 00 1949-86 15617
Varangerhalvyas Kraf tselskap 7,056.541.41 7,056,541.41 1939-49 12000

VARANGER KRAFTLAG A/L 27,257,041.41 27,257,041.41

286 .358,825.93 286,os7, 6 72.93 301,153. 00

ALGASENVUOVDA BEITELAG 45,000.00 45,000.00 1981
ANTI , LARS JOHNSEN 34,700. 00 34,700.00 1977
BULJO.ELLEN OG JOHAN 43,000.00 43,000.00 1979
ERIKSEN, A.S. OG
JOHNSEN, A. 131,500.00 131.500.00 1972-80 17
GAUP, KIRSTEN BERIT 43,000.00 43,000.00 1979
KARLSEN, KARLJ. 28,900.00 28,900.00 1978
LEVAJOK FJELLSTUE 90,600.00 90,600.00 1966-74 13
OPPSITTERNEI GULGOFJORD 47,400.00 47,400.00 1%8 26
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A/S SOLOV0HI FJELLSTUE
STRØH.5NES, GJENVALD

FINNMARKFYLKE

23,000.00
52,700.00

539,800.00

286,898,625. 93

n.000.00
52,700.00

539,800.00

286,597,472.93

1965-72
1981

301,153.00 63859
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FYLKE
TILSAGT I ALT

KR
UTBETALT I ALT

KR
STAR IGJEN

KR
UFORSYNT
PERSONER

ØSTFOLD
AKERSHUS
HEDHARK
OPPI.AND
BUSKERUD
VESTFOLD
TELEHAR
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGAi.AND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
HOREG ROHS DAL
SR-TRNDELAG
NORD- TRØNDELAG
NORDI.AND
TROHS
FINNHARK

LANDSOVERSIKT

98,588,200.00 91,085,100.00 7,503,100.00 7731
14. 041, 378. 00 12,807,378.00 1.234,000. 00 1139

201. 666,250.00 198 , 30 7, 250. 00 3, 359, 000 . 00 404)2
124,671,300.00 123,840,800.00 830,500.00 21617
25.491,500. 00 25,491,500. 00 10211
25. 482. 000. 00 25,482.000. 00 382
33.,343, 950.00 30,343,950.00 3 , 000 , 000 . 00 22201
4,268,400.00 4. 268,400. 00 8190
3,909,500.00 3,909,500.00 1948

101,995,800.00 101,928,800.00 67,000.00 35125
185,353. 400 . 00 177,099,400.00 8,254,000.00 72776
121,279,970.00 118,031,150.00 3,248,820.00 45485
190,249,800. 00 185,539,800.00 4,710,000. 00 76254
199,020,100.00 197,081,100.00 1,939,000.00 5562%
51.396 , 000. 00 S 1 , 396, 000. 00 33352

47,639,319.88 4)4, 405,319.88 13,029. 000. 0(1 135300
120,923,372.86 120,793,672.86 129,700.00 684449
286,898,625.93 286,597,4672.93 301,153.00 63859

2.236,013,866.67 2,188,408,593.67 47,605,273.00 700077
- - = - - - - ---- .. -- - .. --- - - - - - - -- -- -- - - - - -- - - - -- - --- - - --- -- ------ -- - - --- - - -- - -- - - - - - - -== ===:: =- .. ::=======- -= = ========== = ==== = = = === =- = = ==-==
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TILSAGTI ALT
KR

UTBETALTI ALT
KR

STAR IGJEN
KR

KGL. RES.
AR

EFI
HUSSTAND UTEN FORSYNING AV VANNKRAFT
PLANLEGGING HELE LANDET
LØNNINGERETC.
A/S VESTKRAFT VISTATSKRAFT VERENE
NVE,RESERVEATERIELL
NYTTTRANSPORTSKIP V/STATSKRAFTVERKENE
OPPRUSTING/UTVIDELSE AV VANNKRAFTVERK
SANKJORIGEN, REGIN4%

EF! FORSKNING

SUH: STØNAD PLANLEGGING.ETC.

NB!

DOKUHENTAVGIFT
TILSTANDSUNDERSØKELSER FCtR SJØKABLER

INGARI Sl.lPt!EN fORLANDSOVERSIKTEN

45,000.00
11,5467,650.00

563,077.80
5,228,495.04

500,000.00
21,779,000.00
3, 500, 000 . 00

900,000.00
540,000.00

1 , 500 , 000. 00

46,103,222.84

45,000.00
11,547,650.00

563,077.80
5,228,495.04

500,000.00
21,270,772.69
3,500, 000. 00

900,000.00
50, 000. 00

1,499,142.00

45,594,137.53

508,227.31

1988

858 .00

509,085.31

547,050.00
" . 808, 600.00

547,050.00
4, 578,280. 00 230. 320.00

1988
1984-86
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OVERSIKT OVER TILSKUDD AV STAHLINJEHIDLER

TILSAGTI ALT
KR

UTBETALTI ALT
KR

STAR IGJEN
KR

KGL .RES.
AR

BUSKERUD KRAFTVERKER BUSKERUD
SGN  OG FJRDANE KRAFTVERK SGNG FJ0RDANE
A/S KORE OG RONSDAL KRAFTS. OREG ROMSDAL
HELOY KOMM. KRAFT VERK
RUDOY-LUROY KRAFT VERK A/S
SALTEN KRAFTSAMBAND A/S NORDLAND
A/S  BARDUFOSS KRAFTLAG
TROHS KRAFTFORSYNING TROHS
FINNHARK KRAFTFORSY NING
VARANGER KRAFTLAGAIL FINNMARK

SUH: STAHLINJKHIDLER

2. 500, 000 . 00 2,500,000.00 1969
31.246, 339 . 62 31,26,339.62 1959-68
18,294,416. 63 18,294,416.63 1959-68
3,700,000.00 3,700,000.00 1971

20,700,000.00 20,700,000.00 1971-73
4,112,400.00 28,512,400.00 4,112,400.00 28,512,400.00 1967
2,287,600.00 2 , 28 7, 600. 00 1961
4, 9 78, JOO . 00 7,265,900.00 4,978,300.00 7,265,900.00 1971-77
5, 900 , 000 . 00 5, 900, 000. 00 1971

15,400,000.00 21,300,000.00 15,400,000.00 21,300,000. 00 1962-66

109,119,056.25 109,119,056.25
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SAHMENDRAG AV STATSSTØNAD. INKL.STØNAD AV STAHLINJEHIDLER SOH ER BEVILGET OG UTBETALT

FYLKE

TILSAGT I ALT
KR

UTBETALTI ALT
KR

STARIGJEN
KR

TIDL I GER
UFRSYNT
PERSONER

ØSTFOLD
AKERSHUS
HEDHARK
OPPLAND
BUSKERUD
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
RE 0G RMSDAL
SUR- TRONDELAG
NORD- TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARX
PLANLEGGINGETC.

SUH: STATSSTØNADINKL.STAHLINJEHIDLER, PLANUTC

98,588,200.00 91,085,100.00 7,503,100.00 7731
1,041,378. 00 12,807,378.00 1 ,234. 000. 00 1139

201.666,250. 00 198,307,250.00 J ,359, 000. 00 40632
124,671,300.00 123,840,800.00 830,500.00 21617
27,991,500.00 2 7 , 991, 500. 00 10211
25,482,000.00 25,482,000.00 382
33,343,950.00 30,343,950.00 3, 000 , 000 . 00 22201
4,268,400.00 4,268,400.00 8190
3 , 909, 500. 00 3 , 909, 500. 00 1948

101,995,800.00 101,928,800.00 67,000.00 35125
185,353, 4«00.00 177,099,400.00 8, 254 . 000. 00 72776
152,526,309.62 149,277,489.62 3.248,820. 00 45485
208.54«,216.63 203,834,216.63 4,710, 000. 00 76254
199,020,100.00 197,081,100.00 1,939, 000. 00 55626
51,396, 000.00 51,396,000.00 33352

475,946,719.88 4 62 , 91 7, 719. 88 13,029,000.00 135300
18,189,272.86 128,059,572.86 129, 700.00 68449
308,198,625. 93 307 .897,472. 93 301,153.00 63859
46,103, 222. 84 45,594,137.53 509,085.31

2.391.236.145.76 2,343,121,787.45 48,114,358.31 700077
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OVERSIKT OVER LAN AV STAHLINJEHIDLER

TILSAGTI ALT
KR

UTBETALT I ALT
KR

STAR IGJEN
KR

KGL.RES.
AR

AUST. AGDER KRAFTVERK
BERGENSHALVOENS KONH. KRAFT SELSK
SALTEN KRAFTSAMBAND
TRONS KRAFT FORSYNING
DIR. FOR STATSKRAFTVERKENE

SUH: LAN STAHL INJEMIDLER

AUST-AGDER
HORDALAND
NORDLAND
TROHS

1,000,000.00 l , 000, 000. 00 1969
2,000,000.00 2,000,000.00 1969
1,000,000.00 1,000,000.00 1967

l O, 521, 700. 00 10,521,700.00 1968-71
21,459,243.75 21,459,2463.75 1959-69

35,980,943.75 35 ,980, 943.75

VERSIKT VER LIN AVSTATSSTNADSHILER

TILSAGTI ALT
KR

UTBETALTI ALT
KR

STARIGJEN
KR

KGL. RES.
AR

A/S SALTEN KRAFTSAMBAND
TROHS KRAFTFORSYNING
HAHHERFEST £VERK
VARANGER KRAFTLAG A/L

SUH: LAN STATSSTØNADStHDLER

N0RDLAND
TRoNS

FINNHARR

1,384,300.00
10,500,000.00

200,000.00
1,000,000.00

13,084,300.00

1,200,000.00

1,384,300.00
10, 500, 000. 00

200,000.00
1 ,000, 000. 00

13,084,300.00

1,200,000.00

1959-60
1966-69
1965-71
1968



3M1HEN(1fiA• AV  STATS.ST0NADC 3TAMLINJEHIDLEfiSAIH U.NAVDIS.SE
SOM ER BEVILGET(I(; UTBETALT fR.  31. 11.b.

FlLKE
TILSAGTI ALT

KR
UTBETALT 1  ALT

KR
SUR IGJEN

KR

STFLL
Af"ERSHUS
HEDHARf
!JPPLAND
BUSERUD
vESTF0LD
TELEMARK
AUST-AG[•ER
VEST- AGDE
RGALAND
H(1RDALANII

SO.:,Nu<JFJORDANE
ME  5 SDAL
SØR-TRØNDELAG
NRD- TR2NDELA}
N0RDLAND
TRCil1.S
F!NNHARf
RES. HATEJELL. PLANLEGGING. l>R1FTSST0NAD. ETC.
STATSKRAFTVERKENEI VK/

SUM:

&:vilget 1 kontanter og tullnakter
- Tisagt stonad g ln

Står igJen å fordele

98,588.200. 0(1 91, 065. lUiJ. 00 7,S0.3.100.00
14,041.378. c,o 11,80 7. 3 78 . 00 I .23, 000 . 00

201,666,250.00 198.JOUS0.00 3,359,(100.00

124.671,JOO.OO 123. B40. 800. 00 830, 50l). 00

27.991,500.00 iU9UOO.OO
25,482. OuO. 00 25. 482,000. 00
33,343, 950.00 30.3,;3, 950. 00 3,uoo.0(10 _(/(J

5. 268. 400. 00 5,268.400.  00
3, 909, 500. 00 3. 909. 500. 00

101, 995,800.00 101. 928.800. 00 67,000.00
187,353,400.00 l 79,099,400. 0(1 8,254.000.0(1

152,526,309.  ti2 149. 277,489.62 3.Ml,820.00

208.544,216.63 203,8.34,216.63 4, 710.0U(l.00

199,020,100.00 197,081.100. 00 1,939,000.00
51,396, 00(1. 0(1 51,396. oou. 00

478,331,019.88 '<65.302,01:l.88 13.029,000.0IJ

19.210,972.86 149.081,272.86 129,700.00

309. 398. 625. 93 309.097,4 72.9 3 301,153.00
«6,103,222. « 45. 594. 1n.53 509.085.31
21, '159.243.75 21.,459,23.75

2,4«0,301, 389.51 2,392.187,031.20 «8,11«,358 31

2. 4<t1 , 923 , 9U 7 . 0 5
2,460, 301.,389.51

1,622,517. 5

Bevilget 1 kontanter
- UtDetai t

2,416,923,907.05
2.392.187.031.20

Står ii;Jt:n å utbetale 2«,736.875.85


