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F A K T A

Prosjekt ”Samordnet 
datainnsamling”

NVE samler inn en mengde 
data og informasjon fra 
privat næringsliv og annen 
offentlig virksomhet for å 
oppfylle sin oppgave som en 
god forvalter av vassdrags- 
og energilovgivningen. 
NVE ønsker å være et 
brukerorientert og effektivt 
direktorat. Vi har derfor 
satt i gang prosjektet 
”Samordnet datainnsamling” 
hvor hovedmålet er  at 
næringslivets kontakt med 
NVE oppfattes som nyttig, 
enkel og så lite belastende 
som mulig.

NVE ønsker å bidra til at kontakt 
med myndighetene oppfattes som 
nyttig, enkel og så lite belastende som 
mulig. NVE vil derfor gå gjennom 
alle rapporteringsordninger med sikte 
på samordning og forenkling i løpet 
av 2003, og fullføre implementering 
av nye og forbedrede løsninger i 
perioden 2003 til 2005.
 
 
NVE samfunnsoppgave
NVE forvalter vannressurs- og 

energilovgivningen i henhold 

til delegert myndighet. For å 

forvalte lover og forskrifter, utføre 

økonomisk og teknisk regulering, 

tilsyn og konsesjonsbehandling på 

en forsvarlig og helhetlig måte, er 

tilgang til og bruk av gode data og 

statistikk svært viktig. Derfor forvalter 

NVE en rekke rapporteringsordninger, 

hvor data og informasjon innhentes 

fra næringslivet, kommuner og andre 

offentlige institusjoner.

 

NVE legger vekt på at innsamlingen 

av data ikke belaster næringslivet 

unødig. Et eksempel på dette er at 

vi i 2002 utsatte innhenting av visse 

data fra energibransjen, fordi vi 

hadde indikasjoner på at det skjedde 

overlappende datainnsamling. 

I 2003 gjennomførte vi en 

omfattende brukerundersøkelse 

med våre viktigste målgrupper. 

Resultatene dokumenterte at 

brukerorientering er viktig, og at NVE 

har forbedringsmuligheter innenfor 

samordnet datainnsamling og 

forenkling for brukerne.

Eksempel på tilbake-
melding i Brukerunder-
søkelsen 2003
En respondent  i brukerundersøkelsen 

skriver:

”De (NVE) har en tendens til å 

benytte bransjen i for stor grad til å 

gjøre jobber som de selv sitter med 

opplysninger om, og som, etter min 

mening, er deres jobb. Eksempel: Vi 

rapporterer detaljert om vår nettdrift. 

Likevel oppleves at vi får tilsendt 

skjema som skal utfylles med data 

som står i disse rapportene NVE sitter 

på. Det synes jeg er utidig”.

 

Kartlegging av NVEs 
datainnsamling
I vinter har NVE kartlagt alle sine 
datainnsamlingsordninger. Dersom 
vi tar med alle ordningene hvor 
informasjon innhentes av NVE eller 
sendes til NVE, er antallet 30. Av 
disse er i alt ni ordninger knyttet 
til nettregulering, ti ordninger 
har med vassdrag og vannkraft å 
gjøre, mens fem ordninger har til 
hensikt å samle inn data for nasjonal 
statistikk. I tillegg har vi ordninger 
knyttet til konsesjonsbehandling og 
konsekvensutredninger.



Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 

er et direktorat under 

Olje- og energideparte-

mentet med ansvar for å 

forvalte landets vann- og 

energiressurser. 

NVE skal sikre en helhet-

lig og miljøvennlig for-

valtning av vassdragene, 

fremme en effektiv kraf-

tomsetning og kostnads-

effektive energisystemer 

og bidra til en effektiv 

energibruk. 

NVE har en sentral rolle 

i beredskapen mot flom 

og vassdragsulykker og 

leder den nasjonale 

kraftforsynings-

beredskapen. 

NVE er engasjert i FoU 

og internasjonalt sam-

arbeid innen sine fag-

områder. NVE er nasjonal 

faginstitusjon for hydro-

logi. 
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Nedenfor er det gitt en oversikt over
NVEs kartlagte ordninger for 
innsamling av data og informasjon. 
I parentes står ansvarlig seksjon i 
NVE:

 Energistatistikk (EMR)
-data om energibruk (husholdningene)
hvor data hentes fra andre statistikker

   Elektrisitetsstatistikk (EMR) 
- data innhentes fra andre

   Innsamling av vannkraftdata  
(”Vannkraftdatabasen”) (EMR) 
- gir en oversikt over karakteristika 
ved alle kraftverk med ytelse over 
eller lik 1 MW

    Anleggsregisteret (EMØ) 
- som grunnlag for økonomisk regu-
lering av nettselskapene

    eRapp (EMØ) - som grunnlag 
for nettreguleringen

    Kvartalsvise leverandørskifte-
undersøkelser (EMK) 

    Rapportering av konsesjons-
gitte anlegg - elektriske kom-
ponenter i regional- og sentral-
nettet - oppfølging av konse-
sjonsgitte anlegg (EMN)

   Rapportering av konsesjons-
gitte anlegg - elektriske kompo-
nenter i regional- og sentralnettet 
- oppfølging av konsesjonærene 
(EMN) 

  Nøkkeltall for avbrudd - avbrudds-
rapportering -Ikke Levert Energi
som bakgrunn for KILE-beregning 
(EMN)

   Utveksling av kraft mellom de 
nordiske land (EMK) - innsamling 
av statistikk fra NordPool

   Statistikk over tariffer i regi-
onal- og distribusjonsnettet (EMK) 

  Søknad om ekspropriasjon og
forhåndstiltredelse etter oreigni-
ngslova (KT)

  Konsekvensutredninger etter 
pbl (KT)

  Melding med forslag til utred-
ningsprogram etter pbl (KT)

 Søknad om konsesjon for 
å bygge og drive elektriske 
anlegg, fjernvarmeanlegg og 
vassdragsanlegg (KTE)

   (Oppdatering) Korreksjon 
av databasen SIV (Sikkerhet 
i vassdrag) (KTS) - tilsyn med 
dammer og dameiere

  Totalt installert ytelse/effekt 
i produksjonsanlegg og nett-
anlegg (KTB) - ifm gebyrer for 
kraftforsyningsberedskap

   Alle enheter i KBO skal inn-
rapportere ekstraordinære 
situasjoner (KTB)

   Klassifisering av anlegg (KTB)

   Erstatningsverdier pr magasin 
og fordeling av disse verdiene 
på de respektive kommuner (KTØ)

   Investeringer i vannkraft-
anlegg (gamle og nye) ifm 
beregning av konsesjonskraft-
pris og innberetning til Riks-
skattenemda (KTØ)

   Vannføringsgrunnlag for 
beregning av grunnlag for kon-
sesjonsavgifter og –kraft (KTØ)

 Magasinfylling 
(”Norgesmagasin”) (HD)

  Hydrologiske data iht. 
hydrologiske pålegg til vass-
dragskonsesjoner (HD)

    Isbreers årlige front-
posisjonering (HB) - i noen tilfelle i 
fm hydrologiske konsesjonspålegg
 

 Sikringsanlegg i vassdrag 
(VPM) - kommunalt tilsyn

    (Oppdatering av) Lokalisering 
og annen informasjon om utbygd
vannkraft (VG) - NVE Atlas og Kartulf

Konklusjoner fra kartleggingen
I kartleggingen har vi funnet ut at
det er behov for samordning mellom
ordninger hvor hensikten er rela-

tivt lik og dataene kan være over-

lappende. Det er en mengde ordning-

er som må endres dersom de nasjo-

nale målene for elektronisk innrap-

portering skal nås. Ordninger som

fungerer godt for NVE, for eksempel 

der dataleverandører selv registrerer 

på NVEs web, kan godt oppleves 

som tunge og belastende for leve-

randøren av informasjon. Vi tror at 

manuell håndtering av data er mer 

ressurskrevende enn elektronisk/

automatisk både for brukerne og for 

NVE. 

I fase 2 i prosjektet fram mot som-

meren 2003 er målet å komme fram 

til rammene for et brukerorientert, 

enkelt og automatisert system for 

innrapportering av data. Vi vil gjen-

nomføre kontaktmøter med insti-

tusjoner vi har felles og berørt data-

innsamling med og med dem vi krever 

data og rapportering fra våren 2003. 

Prosjektleder er senior rådgiver Halvor 

Kr. Halvorsen i policy- og strategistab. 

Fra NVEs avdelinger deltar seksjons-

sjef Per Morten Løchsen (A), senior-

ingeniør Amir Messiha (EM), seksjons-

sjef Svein Taksdal (H), senioringeniør 

Astrid Voksø (V), senior rådgiver Tor 

Thoresen (KT) og overingeniør Geir 

Helland-Hansen (A) i prosjektgruppa.


