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I , \ , ,  Sikringstiltak 
ved anlegg i 
vassdrag 
Det har skjedd ulykker med dødelig utgang, men sikkerheten 
regnes likevel som god, det store antall vassdragsanlegg 
tatt i betraktning. NVE ønsket likevel en samlet gjennom- 
drøfting av spørsmålet, og Sikringsutvalget ble nedsatt. 
Utvalget har hatt to representanter fra Vassdragsregu- 
lantenes forening og to fra NVE, og rapporten "Fare- 
momenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag" 
foreligger nå ferdig trykt. Over drøyt 80 sider gir 
Sikringsutvalget en grundig gjennomgang av sta- 
tus, og kommer med en del forslag til forbed- 
ringer. Blant de mer synlige forslag er en helt 
ny skiltstandard for bruk i forbindelse med 
anlegg i vassdrag. 
SIDE 4. 

år med elloven VINTERAGURKER 
Vi har bragt flere artikler om den nye energiloven, og I NORG ER ENØK 
enda flere kommer, bl.a. fra VE-direktøren i dette num- 
mer. Neste gang tar vi sikte på en gjennomgang av en 
del viktige punkter. 
Men vi vil også gjerne benytte anledningen til å si far- 
vel til den gamle elloven. Det gjør Karsten Johan War- 
loe for oss med et grundig tilbakeblikk på disse drøyt ? 
20 årene på SIDE 6-7. 

Statsråden 
på besøk i 
M29 
Den nye olje- og nergiministeren var på 
arbeidsmøte med NVE i januar. 

SIDE 8. 

Nytt opplegg 
for avisen 
Som meddelt i forrige nummer ble det 
bestemt at etatsavsien skulle beholdes. 
Og i Det nye NVE er det funnet nye 
løsninger for redaksjon og produksjon. 
SIDE 3. 
Bør avisen også skifte navn i 1991? 
SIDE8. 
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Det har vakt en viss oppsikt på 
flere hold at ENØK-seksjonen i 
NVE har engasjert seg i og bi- 
dratt til produksjon av vinter- 

o agurker i Lier. For sånt kan da 
umulig være verken ENØK eller 

c noe for NVE. 
ENØK-seksjonen har støttet 

0 
prosjektet med midler fra proto- 
typ- og demonstrasjonsbudsjet- 

c, tet, og Torfinn Jonassen kan 
fortelle at tiltaket er en betydelig 
suksess, både for gartner Tryg- 

 • ve Røed i Lier og for ENØK- 
c tankegangen. 

Anlegget i Lier er det første i sitt 
slag i Europa. 

SIDE3. 

FRIST TIL NR 2 Redaksjonen takker alle bidragsytere til dette nummer. Neste 
nummer er planlagt utgitt i april. Tekster & fotos bes levert 
kontaktpersonene snarest mulig og senest innen 7. mars. 7. MARS 



2 LESEHEEN 

EVERKENES 
NYE RETTESNOR: 

balanseprinsippet 
Vi kan like godt gjøre oss fortrolig 
med dette begrepet først som sist. 
Det gjelder hele energiforsyningen, 
og det gjelder alle i sentral og lokal 
energiforvaltning. 
Etter energiloven med forskrifter og 
retningslinjer skal dette prinsippet 
legges til grunn for all energiplan- 
legging her i landet. 
Begrepet er relativt nytt. Selv traff 
jeg på det første gang for bare et 
par år siden, og da i sin engelske - 
eller rettere sagt amerikanske, 
språkdrakt: "Least cost planning" 
eller "Least cost utility planning". 
Det var tema for et seminar som le- 
dende enøk- folk i eforsyningen og 
NVE sto for, og hvor to amerikane- 
re var hovedforelesere. Siden ble 
det gjort diverse forsøk på å finne 
en god norsk oversettelse på dette 
begrepet. Man var bl.a. innom "in- 
tegrert planlegging", før en landet 
på planlegging etter "balanseprin- 
sippet". 
Hva innebærer det så? 
La oss først gå litt tilbake i eforsy- 
ningens historie, til den gang den 
het elforsyning. Da var elverkenes 
oppmerksomhet nokså entydig 
konsentrert om å skaffe fram all 
den elektrisitet som ble etterspurt til 
den pris som til en hver tid dekket 
elverkets løpende utgifter. Elektrisi- 
teten burde helst skaffes ved egne 
utbygginger. Det var bedre enn å 
kjøpe fra andre kraftprodusenter - 
jeg hadde nær sagt koste hva det 
koste ville. 
Fra midten av 70-tallet og i enda 
høyere grad fra begynnelsen av 
BO-tallet - etter de to første oljekri- 
sene - ble energiøkonomisering el- 
ler enøk introdusert som et begrep 
i vår energipolitikk. Dermed ble 
oppmerksomheten gradvis skjøvet 
mer over mot brukersiden. Over- 
ordnede myndigheter, energifor- 
valtningen og etter hvert en del av 
de større og mer ressurssterke 
everkene startet aktiviteter med 
sikte på å utnytte den energien vi 
bruker på en mer effektiv måte. Det 
ble - ikke overraskende - raskt kon- 
statert at betydelige mengder ener- 
gi kunne spares inn til kostnader 
langt under kostnadene ved å skaf- 
fe fram mer energi. I tillAgg kom- 

mer miljøgevins- =========== 
ten ved å be- 
grense energi-  
utvinningen og - 
bruken. Med 
økende realpriser 

,----....,æ.:::;, .... , 
på energi og 
med økt verdset- 
ting av miljø- 
ulemper, økte 
enøkpotensialet 
ytterligere. 
Denne utvikling- 
en har lært oss 
at det er flere 
måter for et 
everk å sikre ba- - - - - - - - - - - -  lanse mellom til- 
gang og forbruk 
på: Ved å bygge 
ut flere energikil- 
der eller kjøpe inn mer energi, men 
også ved å utnytte allerede til- 
gjengelig energi bedre ved tapsre- 
duksjon i produksjon, transport og 
omforming, ved omlegging av for- 
bruksvaner, ved modernisering av 
produksjonsprosesser, ved isoler- 
ing, tids- og temperaturstyring 
m.m.m. i boliger og yrkesbygg, ved 
hensiktsmessig utforming av are- 
alplaner osv. 
Og nå nærmer vi oss omsider "ba- 
lanseprinsippet". Det går kort og 

godt ut på at alle 
tiltak på tilgangs- 
siden og for- 
brukssiden skal 
ses i sammen- 
heng. De skal 
vurderes med 
samme økono- 
miske målestokk 
og settes inn et- 
ter stigende kost- 
nad, miljøkostna- 
dene inkludert. 
Dermed sikres 
energibalanse til 
laveste kostnad - 
"least cost". 
I Odelstingspro- 
posisjonen fra 
mai ifjor om ny 
energilov sies det 

om dette bl.a.: "Investering i ener- 
giøkonomiseringstiltak hos forbru- 
kerne bør vurderes på linje med 
nyutbygging eller kraftanskaffelse 
fra markedet. Et slikt balansesyns- 
punkt på planleggingen av energi- 
oppdekning bør stå sentralt i ener- 
giverkenes virksomhet. Energi- 
verkene må i tråd med dette prin- 
sippet få et klart ansvar for å vurde- 
re energiøkonomisering hos abon- 
nentene." 
Disse ideene er så fulgt opp i selve 
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lovteksten, i forskriftene og de er 
nærmere utdypet i et orienterings- 
brev som NVE sendte ut i midten 
av januar til alle everk og andre 
berørte. Der står det om lokal ener- 
giplanlegging etter balanseprinsip- 
pet: 
"Balanseprinsippet betyr at kostna- 
dene ved enøk-tiltak hos kundene 
og i egne anlegg skal vurderes på 
lik linje med kostnadene ved nyut- 
bygging og kraftanskaffelse i mar- 
kedet. Dette innebærer at everket 
(områdekonsesjonæren) skal dek- 
ke etterspørsel etter energitjenes- 
ter til lavest mulig kostnad i eget 
område. 
Etterspørselen kan dekkes på flere 
måter: - kraftkjøp - utvidelse el- 
ler effektivisering av produk- 
sjonssystemet - utvidelse eller ef- 
fektivisering av distribusjons- 
systemet - bruk av lokale energi- 
kilder - energiøkonomisering i bru- 
kersystemet - effektstyring - fjern- 
varmeutbygging. 
I tillegg bør pris og tariffutforming 
benyttes aktivt for å balansere til- 
bud og etterspørsel. Energiplanleg- 
gingen bør samordnes med den 
kommunale/regionale planlegging- 
en. 
Poenget er at disse og andre valg- 
muligheter skal veies mot hver- 
andre. Veiingen med hensyn til rea- 
lisering av de enkelte dekningsmu- 
ligheter, skal foregå langs følgende 
akser: - kostnadseffektivitet - mil- 
jøkonsekvenser - risiko/usikkerhet. 
Dette innebærer at områdekonse- 
sjonæren må gjøre en analyse av 
realistiske valgmuligheter for dek- 
ning av energibehovet i sitt områ- 
de. Planprosessen skal føre til at 
konsesjonæren ender opp med et 
knippe handlingsmuligheter som 
sammen eller hver for seg tilfreds- 
stiller "balansekriteriet". Kundene 
vil imidlertid stå fritt i å velge leve- 
randør for energitjenester." Everke- 
ne står her overfor nye, store ut- 
fordringer. NVE skal gi råd og være 
pådriver, og får derfor ikke mindre 
utfordringer. 

Målet er klart: En best mulig ener- 
giforsyning, økonomisk og miljø- 
messsig. 
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_{ Nytt opplegg 
for etatsavisen 
Som vi var inne på i denne 
spalten i forrige nummer, fjor- 
årets siste, lå det for 1991-år- 
gangen an til nye løsninger for 
redaksjon/produksjon av etats- 
avisen. Diskusjonene om de 
praktiske løsninger pågikk helt 
til langt ut i januar. 
Da falt imidlertid bitene på 
plass, og selv om opplegget nå 
er kjent for mange, vil vi likevel 
presentere de viktigste endring- 
ene her: 
Redaktøren er ikke lenger an- 
satt i etaten, men vil for 1991 
redigere/produsere etatsavisen 
fra sitt kontor i egen virksomhet 
utenfor etaten. Her løses 
mange typer oppdrag for NVE 
og andre kunder - reklameteks- 
ting, fagoversetting, desktop 
publishing for brosjyrer, bedrift- 
saviser mm. Og altså - redaktø- 
ren vil etter avtale stå for 6 
nummer av etatsavisen i 1991. 
Direktørkollegiet i NVE har 
ønsket en enda sterkere faglig 
profilering av etatsavisen, mens 
temaer av ren intern interesse 
henvises til andre organer som 
er på trappene. Innholdet i avi- 
sen vil i enda større grad være 
basert på at fagfolkene i NVE 
skriver artikler for å nå ut med 
stoff fra sine fag/arbeidsområ- 
der/prosjekter osv. De skriver 
for andre fagfolk i eksterne mil- 
jøer, men også for kolleger i 
andre fagmiljøer internt. Dette 
siste er viktig i en så sammen- 
satt kunnskapsbesdrift som 
NVE. 
Prosjektansvarlig er informa- 
sjonssjef Wenja Paaske. For 
øvrig er det nå i hver av de fem 
fagavdelingene i NVE utpekt en 
kontaktperson for etatsavisen, 
se siste side. 
Vi ønsker alle velkommen til et 
fortsatt hyggelig samarbeid til 
beste for avisen og etatens fag- 

miljøer! fu, 
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Tegning: Elisabeth Dahl 

Av Torfinn Jonassen 

Våren 1990 fikk NVE inn en 
søknad fra gartner Trygve 
Røed i Lier, om støtte til vin- 
terproduksjon av agurker. 
Dette gjaldt støtte fra NVEs 
prototyp- og demonstra- 
sjonsmidler innen ENØK. 
De fleste vil i utgangspunk- 
tet stille seg undrende til at 
NVE skulle behefte seg 
med gartnerivirksomhet, og 
i tillegg kunne da vinterpro- 
duksjon av agurker i Norge 
umulig være ENØK. 

Dette syntes vi også i ut- 
gangspunktet, men Røed 
mente noe annet, han hev- 
det at vinterproduksjon ville 
redusere energiforbruket pr. 
kg agurk med ca 30%. 

Redusert spesifikt energiforbruk 
I følge Røed ville årsproduksjonen i et he- 
lårsanlegg øke så mye at det mer enn 
oppveide det ekstra energiforbruket om 
vinteren. Dette har sammenheng med at 
selv om et veksthus ikke er i produksjon i 
vintermånedene, må det oppvarmes dels 
for at bygningen ikke skal skades, og dels 
for å unngå tele i jorda. 

Høsten 1990 besluttet NVE å gi kr 
350.000 i støtte til prosjektet. Anlegget 
stod ferdig i slutten av oktober og kostet 
tilsammen kr 3.000.000. Det teknologisk 
nye med anlegget er den intensive bruken 
av kunstig lys kombinert med energispare- 
duk i tak og vegger, som reduserer beho- 
vet for annen varmetilgang. Anlegget er 
faktisk det første av sitt slag i Europa. 
I midten av desember kunne Trygve Røed 
høste de første agurkene, og så langt 
overskrider avlingene de noe usikre for- 
ventningene man hadde i prosjektforsla- 
get. 

Suksess 
Energimessig har prosjektet så langt vært 
en suksess, fordi det spesifike energifor- 
bruket ser ut til å bli mindre enn det vi 
hadde forventet. Også forretningsmessig 
har det vært suksess. Røed har møtt en 
enorm etterspørsel etter sine agurker, slik 
at han har kunnet selge varene sine med 
svært gode fortjenestemarginer. Her må 
en huske på at det ikke er importvern om 
vinteren på agurker, slik at de norske vin- 

teragurkene har konkurrert direkte med 
importerte varer hovedsaklig fra Kanariøy- 
ene. 
Det brukes tilfeldig kraft i anlegget som i 
driftsperioden så langt har kostet 1 0 til 15 
øre/kWh (i tillegg kommer elavgift på ca. 4 
øre/kWh). Lønnsomheten er så robust at 
anlegget kan tåle energipriser på langt 
over 30 øre/kWh. 

Spredningspotensiale 
Veksthusanlegget til Trygve Røed viser at 
grønnsaksproduksjon om vinteren kan 
være lønnsomt i Norge. I tillegg til agurk er 
også tomat og paprika, egnet for denne 
type teknologi. Med de konkurransepro- 
blemene norsk landbruk har i et mer åpent 
jordbruks- marked (jfr. EF, GATT), har det- 
te teknologikonseptet et stort spred- 
ningspotensiale. ENØK-seksjonen vil bidra 
aktivt til å formidle resultatene av prosjek- 
tet, for å oppfylle vår målsetning om å spre 
lønnsom energiteknologi. Hva har NVE 
oppnådd? 

Prosjektet viser at ENØK ikke bare er 
energisparing. Også økt energibruk kan 
være ENØK sålenge dette reduserer de 
spesifikke energikostnadene. Dette favner 
inn under ENØK-seksjonens forvaltningsi- 
de: 
- Å påvirke energibrukerne til å ta i bruk 
ny og eksisterende lønnsom energitekno- 
logi. 

Å påvirke energibrukerne til lønnsom 
forandring av adferd. 
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Faremomenter og sikringstiltak 
ved anlegg i vassdrag 

Av Frode Guldvog 

Nylig forelå den ferdig trykte rapporten "Faremomenter og 
sikringstiltak ved anlegg i vassdrag" fra Sikringsutvalget, 
som ble nedsatt av NVE og Vassdragsregulantenes fore- 
ning i 1989. Vi bringer her enkelte tekstutdrag og illustra- 
sjoner som smakebiter fra den 80 sider store rapporten, 
som er ment å være en håndbok i spørsmål om sikring av 
anlegg i vassdrag med tanke på utenforstående. 

Sikringsutvalget har hatt fire medlemmer. 
Anleggssjef Rein Thorstensen (formann), 
NS Arnedals Fossekompani og sjefinge- 
niør Gunnar Brox, VR, oppnevnt av Vass- 
dragsregulantenes forening, og regionsjef 
Aage Josefsen og avdelingsingeniør Knut 
Svendheim, begge fra NVE. 

Få ulykker 
I håndbokens forord heter det bl.a.: 
-Sikringstiltak ved anlegg i vassdrag har 
vært viet betydelig oppmerksomhet av 
bransjens folk opp gjennom årene. Det 
har vært gjennomført tiltak dels ut fra det 
generelle ansvar eieren har for å hindre 
skader og ulykker når økt risiko for slike 
oppstår gjennom driften av anlegget, og 
dels er de gjennomført som følge av kon- 
sesjonsvilkår gitt av offentlig myndighet. 
NVE har ved sine inspeksjoner også på- 
pekt, og dels gitt pålegg om, tiltak hvor 
dette syntes åpenbart nødvendig. 
-Det er registrert ulykker med dødelig ut- 
gang, men tross dette beklagelige faktum 
må vi kunne si at sikkerheten ved anleg- 
gene har vært god, når vi tar i betraktning 
det store antall konstruksjoner som finnes 
i vassdragene. Likevel har NVE ønsket å 

få en samlet gjennomdrøfting av spørsmå- 
let om sikringstiltak ved vassdragsanlegg. 
En økning av den alminnelige ferdsel i og 
langs våre vassdrag gjør det også naturlig 
å få en slik gjennomdrøfting. 

Eierens ansvar 
Det presiseres i forordet at ansvaret for 
sikkerheten ved anleggene helt ut ligger 
på eieren, og at Sikringsutvalgets arbeid 
ikke endrer på dette. Håndboken vil bli 
distribuert i stort antall til kraftanleggseiere 
og andre, og det forutsettes at den blir stu- 
dert og at anbefalingene blir fulgt i den 
grad de passer til de lokale forhold. 
Om ansvaret sies det ellers i sammendra- 
get: -Enhver eier, eller i eiers sted bruker, 
av anlegg i vassdrag er ansvarlig for sik- 
kerhet knyttet til vedkommende anlegg. 
Ansvarsforholdet gjelder uansett anleg- 
gets art og størrelse, og er således ikke 
begrenset til kun å gjelde større vann- 
kraft-, vannverks- og industrianlegg. 

For publikum 
I sammendraget redegjøres også for føl- 
gende: -Målrettet sikringsarbeid kan skje- 
matisk deles i to trinn. Trinn en omfatter 

Lenser er effektive hjelpemidler for å hindre bl.a. båtferdsel inn i farlige områder. Skis- 
sen viser alternative lenseplasseringer i elv foran kraftstasjon. 

avsløring og lokalisering av farepotensia- 
ler, mens trinn to omfatter tiltak for å sikre 
mot disse farer. 
Tiltakene kan igjen deles i to hovedgrup- 
per. Den ene omfatter rent fysiske ar- 
rangementer, mens den andre gruppen 
omfatter advarsler og opplysninger som 
formidles med forskjellige virkemidler. Det 
kan ofte være nødvendig å kombinere dis- 
se tiltaksgruppene. 
Hovedregelen bør være at tiltakene rettes 
mot utenforstående, altså mot en gruppe 
som ikke er bransjekyndig, og som ikke 
har de samme forutsetninger for å vurdere 
faremomentene som bransjens eget 
personell har. 
De tiltak som forslås er til dels kjent og 
brukt ved våre anlegg. De spenner over 
områder som fysiske sperringer og hinde- 
re, advarsler og opplysninger ved hjelp av 
skilt, media, kart og trykksaker, mm. Imid- 
lertid mener utvalget at det bør gjennom- 
føres en mer omfattende, ensartet og sys- 
tematisk bruk av tiltakene enn hittil, for 
derved ytterligere å heve sikkerhetsnivået 
ved anleggene. 

Ny skiltstandard 
Rapporten presenterer en ny skiltstandard 

for anlegg i vassdrag. Hensikten med 
standardisering er at skiltene skal gjen- 
kjennes og identifiseres av publikum som 
"vassdragsskilt". De kjennetegnes ved 
form, farge og innhold, og gir lett forståeli- 
ge advarsler og opplysninger om farer 
som ikke er åpenbare og synlige for publi- 
kum. 
Veitrafikkskiltenes utforming og mål er 
vagt som normgivende for symbolskiltene, 
men de vil bli utført i farger som ikke bru- 
kes for veiskilt. Skiltene har hvit bunnfar- 
ge, med blå innramming og rød teksVbil- 
despråk. Vann symboliseres med blått. 
Dette framgår dessverre ikke av gjengivel- 
sen her i avisen, med våre begrensede 
muligheter for å bruke farger. Vi har likevel 
valgt åta med noen av de nye skiltene, for 
å gi et inntrykk av symbolbruken. 
Skiltenes fasong følger det kjente syste- 
met. Trekantet skilt angir fare. Farens art 
beskrives ved hjelp av enkel symbolfigur. 
Sirkulært skilt angir forbud. Forbudet be- 
skrives ved hjelp av enkel symbolfigur. 
Rektangulært skilt gir verbal opplysning. 
Skiltet har normalt ikke symbolfigur. Teks- 
ten bør være entydig, kortfattet og klar. 
Rapporten fås tilsendt ved henvendelse til 
Lisbeth Bakken, tlf. (02) 95 92 57. 

Dette bildet fra Sikringsutvalgets rapport illustrerer med all ønskelig tydelighet behovet 
for en opprydning i skilljungelen. 

4 Faremomenter .. 
og sikrmgstihak d 

ve an/egg i vasscrag 
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Nye skilt 
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2.02 Bading forbudt 

NVE: JA TIL BKK I MODALEN 

Fra NVEs befaring i Modalen. Fv.: Jostein Matre, Kari Nygard, Erling Fossen, Gunnvor 
Schnitler, Sissel Eidissen, Oddvar Fossheim, Pål Mellquist, Aage Lavik, Asbjørn Molle 
og Otto Åberg. Foto: Wenja 
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1.10 Annen fare (bør suppleres med 
opplysningsskilt) 

NVE tilrår overfor Olje- og energideparte- 
mentet at Bergenshalvøens Kommunale 
Kraftselskap (BKK) får de nødvendige til- 
latelser for videre utbygging og regulering- 
er i Modalen. 
Søknaden omfatter bygging av Asebotn 
kraftverk med tilleggsregulering av Store 
Norddalsvatn, regulering av flere mindre 
vann samt flere bekkeinntak og over- 
føringer i områdene mellom Modalen og 
Sognefjorden. Fra ulike miljøorganisasjo- 
ner og deler av miljøforvaltningen er det 
motstand mot Asebotn-utbyggingen. Det 
blir pekt på at området ligger i en bufferso- 
ne nær opp til foreslått landskapsver- 
neområde for Stølsheimen. Utbyggingen 
ligger imidlertid utenfor foreslått verneom- 
råde. NVE mener at det ikke er tungtvei- 
ende faglige grunner til å gå mot Åsebotn- 
utbyggingen, og tilrår derfor at utbygging- 
en gjennomføres som planlagt. 
BKKs søknad omfatter også bygging av 
Nygard pumpekraftverk med tilleggsregu- 
lering og overføring av Skjerjevatn til Mo- 
dalsvassdraget. Skjerjevatn vil bli regulert i 
alt 74 m. Skjerjevatn ligger i Modalen og i 
Vaksdal kommuner. Modalen kommune 
har gått inn for utbyggingen. Fra Vaksdal 
kommune og lokalbefolkningen i Eksinge- 
dalen er det stor motstand mot tilleggsre- 
guleringen av Skjerjevatn, vesentlig pga. 
faren for at det meget gode røyefisket i 
vannet forringes. Direktoratet for naturfor- 

valtning har også gått mot denne reguler- 
ingen. Under en viss tvil begrunnet i svak 
økonomisk lønnsomhet og betydelige na- 
turinngrep har NVE likevel anbefalt at Ny- 
gard pumpekraftverk bygges som omsøkt 
ved Nygard/Krosstølen, og at Skjerjevatn 
tilleggsreguleres og overføres til Modalen. 
De nye utbyggingene vil gi i gjennomsnitt 
ca 145 GWh/år økt produksjon i kraft- 

verkene. Fastkraftbidraget blir på hele 240 
GWh/år, vesentlig pga virkningen av Ny- 
gard pumpe og det store magasinet i Sk- 
jerjevatn. 
Begge de nye kraftprosjektene har tidlige- 
re vært behandlet i Samlet Plan for vass- 
drag og ble der plassert i kategori I. 
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Med el og naturgass på tanken 

Publikasjon nr 1/1991 
er utgitt av Tilsyns- og beredskapavd. med 
Jan Fredrik Nicolaisen som redaktør. Eks- 
tern referansegruppe har bestått av Rei- 
mer Berg, Statkraft, Jan Daleng, Vass- 
dragsregulantenes forening, Alf Sveen, 
Berdal-Strømme og Leif Vinnogg, Nybro- 
Bjerck. 
Fra sammendraget hitsetter vi: -NVEs ret- 
ningslinjer for stenge-/tappeorganer og rør 
omfatter nye anlegg og tilsyn/vedlikehold 
av eksisterende. Det er gitt beskrivelse av 
hvilke opplysninger m.v. som er av interes- 
se for NVEs kontroll i de ulike prosjektfa- 
ser. 
Målsettingen med retningslinjene fra NVEs 
side er å legge om kontrollen fra detaljkon- 
troll til mer overordnet kontroll. Et viktig 
redskap i den forbindelse er funksjonsbe- 
skrivelsen, som også skal tjene som et 
nyttig verktøy for utbygger. 
Retningslinjene beskriver hvordan NVE 
ønsker å utøve teknisk tilsyn og kontroll i 
forbindelse med vassdragsanlegg. 
Henvendelse Jan Fredrik Nicolaisen, tlf. 
(02) 95 92 19. 
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En ombygget Renault - som er bygget for 
å gå både på elektrisitet og naturgass - 
skal kjøre rundt i Trondheims gater. Det er 
forskere ved NTH som har framstilt det 
som kan bli framtidens miljøbil i Norge. 
Bilen ser ganske så normal ut, men under 
panseret er det bygget inn en elektromotor 
og en forbrenningsmotor drevet av natur- 
gass. De to motorene er koplet til samme 

aksling, og mikroprosessorer sørger for at 
motorene utnytter hverandre med lavest 
mulig forbruk av energi. Ved kjøring i byer 
og tettsteder er det tilstrekkelig med bat- 
teridrift, men ved forbikjøring og opp bak- 
ker kan det være nødvendig med ekstra 
motorkraft og forbrenningsmotoren koples 
inn. 

El-kontakten 

DET SKJER 
STADIG NOE! 
Husk å sende melding/notis/ 
artikkel/foto til etatsavisen! 
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Elforsyningen fikk egen lov i 1896: "Lov om 
foranstaltninger til betryggelse mot farer og 
ulemper ved elektriske anlegg." Forslag om 
ny elektrisitetslov ble satt frem i ot.prp. nr. 69 
(1966-67) om revisjon av den alminnelige 
konsesjonslov av 14. desember 1917 m.v. 
Departementet begrunnet forslaget med: 
"Sistnevnte lov (av 16.mai 1896) er forøvrig 
foreslått revidert slik at dens karakter av ge- 
nerell reguleringslov for bygging og drift av 
elektriske høyspenningsanlegg av enhver art 
skal komme bedre frem i lovteksten enn tilfel- 
le er i dag." 
"Departementet vil foreslå at man nå reviderer 
loven med henblikk på å gi myndighetene be- 
dre mulighet for å ordne den fremtidige kraft- 
utbygging på en rasjonell og rimelig måte. 
Dessuten bør det stå direkte i loven at den gir 
hjemmel til å foreta en prioritetsvurdering av 
de forskjellige anlegg." 
Departementets forslag til endringer var så 
omfattende at det i formen foreslo helt ny lov. 
Industrikomiteen og Stortinget sluttet seg til 
forslaget uten særlig diskusjon, bare med den 
endring at avgift også skulle kunne fastsettes 
til kommunene. Loven fikk betegnelsen "Lov 
av 19. juni 1969 nr. 65 - VII om bygging og 
drift av elektriske anlegg." 

Forarbeidet for gjennomføringen 
Departementet ba i september 1969 om 
NVEs uttalelse om hvordan den nye loven 
skulle håndheves. Dette ga foranledningen til 
en total gjennomgang av tidligere praksis mht 
anvendelse av loven. 
Det grunnleggende arbeidet ble gjort i en ut- 
redning som ble foretatt av et internt NVE-ut- 
valg (Tor J. Næss.Kjell Amundsen, Holger Ol- 
sen, Oddvar Fossheim). 
Deretter utarbeidet Konsesjonskontoret (EK) 
et fullstendig behandlingsopplegg etter kon- 
takt med de etater som ble mest berørt av 
endringer i saksbehandlingen. 
Saken ble fremmet for departementet i tre ek- 
spedisjoner i tiden november 73 til januar 75. 
Departementet tok de nødvendige kontakter 
med andre departementer og fikk den politis- 
ke klarering. Det var bl a både skriftlig kon- 
takt og møter med miljøverndepartementet 
om behandlingsrutinene, hvor NVE deltok. 
NVE fikk klarsignal for å gjennomføre ord- 

Av Karsten Johan Warloe 

Forfatteren har vært leder av Konsesjonskontoret (EK) fra 
1971 til 1986, og avdelingsdirektør ved Konsesjonsavde- 
lingen (EK) fra 1986 til omorganiseringen. Dette faller sam- 
men med den perioden elektrisitetsloven av 1969 har vir- 
ket. Nå er ny energilov trådt i kraft, og det passer åta et til- 
bakeblikk på perioden. 

ningen i brev av 20.08.75 og gikk deretter ut 
med meddelelse om lovens virkeområde, 
standardvilkår, retningslinjer mv. med virkning 
fra 1.11. 75. Konsesjoner som var gitt i tiden 
etter 19.juni 1969 hadde forbehold om at vil- 
kårene senere kunne endres, og ble under- 
lagt de nye vilkårene. 
Loven ble senere endret en gang, da fyl- 
keskommunen i 1977 kom inn som lov- 
bestemt uttalepart i stedet for fylkesmannen. 
Standardvilkårene av 20.08.75 ble endret 
5.07.76 ved at et vilkår om innløsingsrett ble 
tatt bort, og 22.01 .88 ved at vilkåret om norsk 
materiell ble endret. 

Det nye ved elektrisitetsloven 
Det nye ved elektrisitetsloven i forhold til tidli- 
gere lov var i første rekke den endring i saks- 
behandlingen den la grunnlaget for. Ut fra 
bestemmelsene i § 2 kunne det stilles krav 
om hva søknaden skulle inneholde. Den nye 
§ 3 anga viktige grunnregler for meddelelse 
av tillatelse og fastsettelse av vilkår. Høringen 
ble betydelig utvidet. Det gjaldt først og fremst 
forskjellige etater og instanser som hørte inn 
under miljøverndepartementets fagfelt. 
Miljøverndepartementet ønsket selv ikke å 
være høringspart, men ville "sitte på gjerdet" 
og gripe inn under eventuell klage. Institusjo- 
nelt var dette korrekt fordi NVE, som skulle 
treffe avgjørelser på et heihetsgrunnlag, ikke 
kunne motta instrukser fra et departement 
som i denne sammenheng sto for sektorin- 
teresser. En konsekvens av dette var at en 
del klagesaker hvor miljø og naturvern var 
inne i bildet, måtte avgjøres etter regjerings- 
konterense eller i statsråd. 
Det ble gitt grundig skriftlig informasjon til alle 
everk, fylker, kommuner og andre berørte om 
søknader, saksgang og klagebehandling. 
Behandlingsrutinene som ble lagt opp, var til- 
passet både elektrisitetsloven og oreig- 
ningsloven med sikte på felles høring, og slik 
at det ble gitt nødvendig ekspropriasjonstilla- 
telse samtidig med konsesjon. Dette ble gjort 
både for å spare høringsinstansene for to 
gangers behandling av samme sak, og for at 
en ikke ønsket å gi konsesjon før forholdet til 
grunneierne var avklart. 
Everkene ble pålagt å informere grunneierne 
skriftlig og innhente nødvendige samtykke el- 
ler uttalelser på den måten som oreigningslo- 
ven krevde. Ved større anlegg gjennomførte 
everkene på eget initiativ åpne grunneiermø- 
ter for å informere om eiendomsinngrepene. 
AIie uttalelsene i distriktet ble innhentet gjen- 
nom fylkesmannen, som ved oversendelse til 
NVE også ga sin egen uttalelse. Etter at mil- 
jøvernavdelingen ble opprettet hos fylkes- 
mannen, var det som regel denne som be- 
handlet søknadene om elektriske anlegg for 
fylkesmannen. 

Bruken av lovbestemmelsene 
Loven angir grunnregler som skal følges.I § 3 
nr. 2 står: "Det skal tas hensyn til distriktets 
behov og til om anlegget vil føre til en rasjo- 
nell elektrisitetsforsyning, og om nødvendig 
fastsettes vilkår herom". Ved praktisering av 
loven la dette begrepet grunnlaget for både 
den systemmessige og den organisa- 
sjonsmessige behandlingen av konse- 
sjonssøknader. Elektrisitetsloven har vært 
brukt til å bestemme: 
a) riktig ressursanvendelse, dvs -riktig tids- 
punkt, -riktig anvendelse av areal- og miljø- 
ressurser, -riktig dimensjon, b) riktig organi- 
sasjon, c) hensyn til næringer, miljø, rekrea- 
sjon, d) hensyn til abonnentene. 

Utbygging av elforsyningssystemet 
Systemmessig ble hvert anlegg vurdert ut fra 
den nytte det ga som utvidelse av det bestå- 
ende systemet. All utbygging ble innrettet mot 
den største samlede nytte for et felles nasjo- 
nalt system. Kravet mht til anleggets dimen- 
sjoner var Ui3Vhengig av hvem som hadde be- 
hovet og søkte konsesjon. Etter at vi fikk sam- 
kjøring med andre nordiske land er anleggene 
dimensjonert ut fra de krav en slik samkjøring 
medførte. Denne lovanvendelsen har ført til at 
Norge og Norden har et elsystem som er for- 
billedlig i europeisk sammenheng. 

Elektrisitetsloven som arealdisponeringslov 
Oreigningsloven av 19.juni 1959 erstattet lov 
23 juli 1894 nr. 7 "om tvungen Afstaaelse av 
Grund m.v. til Anlæg at elektriske Kraftled- 
ninger." Sammen med elektrisitetsloven har 
oreigningsloven vært grunnlaget for å dispo- 
nere grunn og rettigheter til alle elektriske an- 
legg bortsett fra kraftanleggene som har hatt 
vassdragslovgivningen som grunnlag for are- 
aldisponeringen. 
Elforsyningen er en viktig del av landets infra- 
struktur,sammen med veg, jernbane og tele- 
nett. Dette er vel grunnen til at det har vært 
egen konsesjonslov for elektriske anlegg og 
at den hittil har hatt gjennomslagskraft overfor 
andre arealdisponeringslover. I forskrifter til 
konsesjonsloven av 31.mai 1974 nr. 19 er inn- 
tatt følgende bestemmelse, som f eks kom- 
mer til anvendelse ved kraftledninger: "Konse- 
sjon er ikke nødvendig ved stiftelse av rettig- 
het som nevnt i konsesjonslovens § 3 når ret- 
tighetshaveren har fått tillatelse etter lov av 
19.juni 1969 nr. 65- VII." 
Samordning med annen arealbruk har skjedd 
ved at søknader om konsesjon og ekspropria- 
sjonstillatelse er forelagt for fylkeskommuner, 
kommuner, landbruksetaten, de tekniske eta- 
ter, berørte interesseorganisasjoner og for 
grunneiere/rettighetshavere. Saksbehandling- 
en har vært omfattende. Den har av de fleste 
vært akseptert som rimelig bl a fordi en sikker 

kraftforsyning har vært høyt prioritert av folk 
flest. 
Gjennom elektrisitetsloven er all utbygging av 
kraftforsyningen samordnet og optimalisert. 
Det er utviklet et felles planleggingssystem 
med dette for øye, i nært samarbeide med 
planleggingen på fylkesnivå og kommunalt 
nivå. Bruken av areal til kraftforsyningen er 
derved begrenset til det som er nødvendig ut 
fra et felles og koordinert behov. 
Fra 1974 har det vært reist spørsmål om i 
hvilken grad kraftledningsmaster falt inn un- 
der bygningslovens § 84, med plikt til varsling 
av naboer og gjenboere. Når anlegget har 
vært behandlet etter elektrisitetsloven og 
oreigningsloven, har everkene stort sett ikke 
forholdt seg til bygningsloven, senere plan- og 
bygningsloven. Dette har ført til en del konflik- 
ter og kompetansespørsmål. I det senere har 
det også oppstått spørsmål om hvordan den 
som bygger elektriske anlegg skal forholde 
seg til andre paragrafer i plan- og bygningslo- 
ven. Det gjelder f eks utarbeidelse av reguler- 
ingsplaner, arealdelen av kommuneplaner og 
konsekvensanalyser. For å få en rasjonell 
planlegging som elforsyningen kan leve med, 
er det er nødvendig å få klarlagt disse 
spørsmålene. 

Bruk av loven i natur- og miljøsammenheng 
Natur og miljø er et vidt begrep som spenner 
om alt fra nær- og lokalmiljø til skog og vidde, 
dyreliv og planteliv. 
Loven har en hjemmel som er like vid: "Forøv- 
rig kan det oppstilles slike vilkår som finnes 
påkrevet av almene hensyn eller til varetagel- 
se av private interesser som blir skadeliden- 
de." 
De allmenne interessene er oppfanget først 
og fremst gjennom de uttalelsene til søkna- 
den som innhentes direkte av NVE, gjennom 
søkeren (grunneierne) eller gjennom fylkes- 
mannen. 
NVE har i konsesjonene og på forskjellige 
måter arbeidet for en best mulig tilpassing av 
de tekniske konstruksjonene til landskap og 
miljø, og for en skånsom bruk av naturen til 
kraftutbyggingsformål. Natur- og landskaps- 
avdelingen har herunder vært rådgiver i alle 
saker av noen betydning. 
Miljøvernavdelingene hos fylkesmennene ble 
instruert av miljøverndepartementet mht saks- 
behandlingen i kraftledningssaker i april 1984, 
og NVE endret høringsopplegget tilsvarende i 
oktober 84. Heretter gikk høringen av de 
regionale og lokale naturvern- og friluftsin- 
teressene gjennom fylkesmannen. Miljøvern- 
avdelingen dekker et vidt spekter av natur- og 
miljøinteresser, og har et godt grunnlag for å 
gi forslag om uttalelse til fylkesmannen og 
NVE. 
Ved at Norsk Ornitologisk Forening ble 
høringspart, fikk fuglelivet en markant plass i 
behandlingen av kraftledningssaker. I enkelte 
konsesjoner er det stilt vilkår om forskjellige 
tiltak for å redusere skadevirkningene pga 
kollisjon med ledninger: kabling, merking av 
ledere, flytting av traseer osv. NVE har med- 
virket til at styringsgruppen for "Prosjektet for 
kraftledninger og fugl" har fått som mandat å 
"klargjøre og informere om kunnskapsstatus 
når det gjelder fugl/kraftledning problematik- 
ken, herunder problemtyper, problemomfang 
og takseringer." 
Dyrelivet forøvrig blir særlig berørt i an- 
leggsperioden, men ellers ved at beiteforhold 
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endres, at trekkveier hindres osv. Særlig blir 
reindriftnæringen berørt. Næringsutøverne blir 
derfor forelagt søknadene på samme måte 
som grunneiere og andre rettighetshavere. 
Naturvernområder har vært unngått ved frem- 
føring av kraftledninger så langt det har vært 
mulig og økonomisk forsvarlig. Dette har kre- 
vet tildels betydelige ekstraomkostninger. 
Spørsmålet om nærmiljøet eller et fjernere og 
mer uberørt friluftsmiljø skulle bære ulempene 
med kraftledningene, har vært et tilbakeven- 
dende spørsmål under behandlingen av kraft- 
ledningssøknader. 
Samling av tekniske inngrep var et prinsipp 
som miljøverndepartementet påla fylkesmen- 
nene å gå inn for. Fra NVEs side har det vært 
hevdet at et hvert landskapsrom har en viss 
tålegrense mht til inngrep, og at samling av 
inngrep ikke alltid er det beste. 
Kulturminner ligger under eget lovverk. Ved 
behandlingen etter elektrisitetsloven har opp- 
gaven vært å påse at konsesjonssøkeren har 
forholdt seg til til kulturminneloven og at ved- 
kommende myndighet blir informert om søk- 
naden. 
Elektriske og magnetiske felter i nærheten av 
kraftledninger er et miljøspørsmål som folk et- 
ter hvert er blitt en del opptatt av. I noen tilfel- 
le har det vært kraftige protester mot å få 
kraftledninger i nærheten av boliger. Eventu- 
elle helsemessige konsekvenser av slike f 
hører inn under Helsedirektoratet. Dette 
overlatt til Statens institutt for strålehygiene 
ta seg av spørsmålet som fagetat. Hvis slike 
felt viser seg å ha helsemessige konsekven- 
ser, vil Elektrisitetstilsynet fastsette forskrifter 
med hensyn til eventuelle grenseverdier for 
feltstyrke i samarbeid med helsemyndighete- 
ne. Hittil har en ikke kunnet påvise helseska- 
delige virkninger av elektriske og magnetiske 
felt som forekommer i den tilgjengelige nær- 
het av kraftledninger. Det foregår her i landet 
og mange steder ellers i verden forskning på 
dette området for å skaffe sikrere grunnlag for 
å trekke slutninger. 

Konsesjoner for kraftverk 
Når det gjelder konsesjoner for kraftverk, er 
areal-, miljø- og naturinngrep behandlet ett 
vassdragslovene (ervervs- og regulerin 
vene av 14.12.1917 og vassdragslov 
15.3.1940) mens den systemmessig 
blir behandlet etter elektrisitetsloven 
Det var lang tradisjon i NVE å be 
nader etter vassdragslovene og ektrisitetslo- 
ven atskilt. Saksbehandlingen etter vass- 
dragslovene fra utforming av søknaden til 
sluttbehandling tok erfaringsmessig meget 
lang tid, og prosjektet endret ofte form under 
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saksbehandlingen etter hvert som kommuner 
og andre kom med krav om endringer. Det var 
derfor vanlig å sende søknad etter elektrisi- 
tetsloven først på slutten av behandlingen et- 
ter vassdragslovene, når det var avklart hvor- 
dan anlegget ble. Det hendte til og med 
søknaden etter elektrisitetsloven kom 
når vassdragskonsesjonen var gitt. E 
tetsdirektoratet hadde riktig nok uttal 
søknaden om vassdragskonsesjon 
lelsen fikk ofte liten innflytelse på 
Da den nye elektrisitetsloven k 
te det ikke umiddelbart til en 
nte tradisjonen. Denne or 
fredsstillende da det var v 

,:, . . .  
hadde loven som en 
virke at kraftutbygg· 
rasjonell måte. El 
til å foreta en 
skjellige anle 
En kom imi 

. .. . . . . . .  

an- 
og ar- 

ulighe- 
ekter i . . . . 

Det var nesten , 
bygget. Anlegg 
ge de ble kons 
ettertid fastslå 
ekstrakostnader 
anleggene ikke 
Fordi vassdr 
å ta seg e inn- 
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om vassdragskonsesjon selv om søk- 
etter elektrisitetsloven ikke var mottatt. 

r det gjaldt nye kraftledninger som var nød- 
vendig, var det hensiktsmessig å ha egen 
søknad og egen høring, fordi det var andre 
som ble berørt. Det var også vanlig at den 
søknaden kom senere, bl a for å unn å 
måtte endre ledningsplanene hvis kra erks- 
planene ble endret under behandling . 
Samordningen av saksbehandlinge iste se 
å ikke være god nok når det gj t de mi • - 
messige sidene. Det var ikke I på 
betydningen av å se nødven e kra dning- 
er sammen med kraftanle ets i rep i na- 
turen. NVE innførte som lge dette i janu- 
ar 1988 et pålegg om der skulle sen- 
des og behandles s 
vene og elektrisitet o 

ner 
ionene er en ordning som kom 

de i 1936 med referanse i 1896- 
loven. Ordningen ble videreført i elektrisi- 
tetsloven av 1969. Fra 1978 ble områdekon- 
sesjonene fra før 1969, som var gitt "inntil vi- 
dere", erstattet med nye for å kunne gjøre de 
nye standardvilkårene gjeldende. Det har 
vært reist spørsmål om det har vært lovmes- 
sig hjemmel for områdekonsesjonene. 
Spørsmålet har ikke kommet til rettslig 
prøving. Grunnen må være at ordningen må 
sies å ha vunnet hevd og at alle parter har 
innsett nytten av denne konsesjonstypen. 

Bruk av loven til å fremme elforsyningens 
organisasjon 
NVE har lang tradisjon i å fremme elforsynin- 
gens organisasjon, både ved å bruke bestem- 
melser i konsesjonene og ved å foreslå be- 
tingelser om sammenslutning i forbindelse 

med statsstønad til utbygging eller opprusting 
av bestående anlegg. 
Elektrisitetslovens bestemmelse i grunnregel 
1 om at tillatelse gis til bestemt person, sel- 
skap, lag, kommune eller fylkeskommune, la 

m søkeren kan god- 
r de aktuelle an- 

nnelse for å vurdere 
lertid i grunnregel 2: 

til distriktets behov for 
11 om anlegget vil føre til en 

itetsforsyning, og om nødven- befaringer. I konsesjonene er det stilt vilkår for 
vilkår herom. Med disse grunn- utbyggingen. Vedtak er i mange tilfelle over- 

m bakgrunn ble det reist spørsmål prøvet gjennom klagebehandling. Konse- 
et om eventuelle fremtidige sammen- sjonsbehandlingen har på denne måten fun- 

mqer under behandlin en, og det har gert som et nødvendig og viktig ledd mellom 
rt stilt vilkår om dette i l<Ans'!esJonen. - - - ! f f l l l ! ! f P I P l l l • • s e .  

Konsesjonene er gitt ed tidsbegrensning. 
Hovedbegrunnelsen f dette har vært å kun- 
ne komme inn me nye, tidsmessige vilkår 
når ny konsesjon gis ved utløpet av den 
gamle. Når et erk har fått konsesjon med 
utløp på et be emt tidspunkt, er senere kon- 
sesjoner so regel gitt med samme utløps 
tid.Dette e gjort av rasjonelle grunner, f 
slippe å rnye en og en konsesjon ad ng- 

. . . . 

av konsesjonene • t everk, 
hen til når nabove nes konse- 

per ut. En har lagt pet til samme 
nkt dersom det kunn ære aktuelt med 

menslutninger. Derv. har en oppnådd å 
vurdere strikter under ett når 

onsesjoner 
slike situa • tredet mulighetene 
for sam elv eller har fått 
sekr 
sam 
te o 
ge fr om eventuell sa 
med k på et senere ti 

gitt en passend - 
dette for øye. 
mmenslu • allikevel 

NVE og 
nekte konse- 

i det ikke vært 
,endomsretten og 

e over anleggene. Det 
rt mulig å plegge andre 

verta forsyningen. En har 
forsvarlig å stenge av anleg- 

sesjonen opphørte da dette ville 
strofalt for abonnentene. 

Omfanget av utbygging i medhold av kon- 
sesjonslovene 
Elektrisitetsloven har sammen med vass- 
dragslovene vært det lovverktøyet som er 
brukt for å få politisk og allmenn aksept for 
bygging og drift av kraftforsyningsanleggene, 
og for å innpasse anleggene i forhold til an- 
nen arealutnyttelse, andre næringer og til mil- 
jø og natur. 
Utbygging fullføres som regel noen år etter at 
konsesjon er gitt. Det er derfor ikke helt sam- 
menfall mellom det som er gitt konsesjon for i 
en periode og det som er utbygd i samme pe- 
rioden. Jeg velger allikevel å illustrere om- 
fanget av de tillatelser som er gitt etter elektri- 
sitetsloven ved å vise til at kraftproduksjonen i 
Norge økte fra ca 57200 GWh/år og 12400 
MW i 1969, til ca 119100 GWh/år og 26900 
MW i 1989. Det vil si at årsproduksjonen og 
installasjonen i kraftverkene ble fordoblet i 
denne perioden. 
Overføringskapasiteten og transformatorka- 
pasiteten er bygd ut i takt med økingen i kraft- 
produksjonen. I 10 år fra og med 1975 til og 
med 1984 ble det gitt konsesjon for tilsammen 
4930 km med nye kraftledninger med spen- 
ning 132 kV eller høyere. Det utgjør nær 500 
km for hvert år. 
Forut for nevnte utbygging er hvert enkelt an- 
legg konsesjonssøkt og behandlet etter regle- 
ne i lovverket, dvs med høringer, møter og 

årmed 
elloven 

Styrke o 
Som lov har elektrisitetsloven for det mes- 
te den nødvendige gjennomslagskraft 

rfor annen lovgivning. Tillatelser er gitt et- 
er loven uten at saksbehandling etter andre 

lover har ført til problemer eller forsinkelser av 
vesentlig betydning for elforsyningen. 
Loven er meget kortfattet og må i likhet med 
den tidligere loven, som forøvrig var enda kor- 
tere, betegnes som en fullmaktslov. Det er 
også sparsomt med premisser for loven i stor- 
tingsdokumentene. Dette skyldes at loven 
kom inn på slutten og bare var en del av den 
alminnelig revisjon av konsesjonslovene som 
ble vedtatt 19.juni 1969. 
Loven måtte derfor suppleres med retningslin- 
jer for behandlingen. Retningslinjene ble god- 
kjent av departementet, men ikke fremmet 
som forskrifter bortsett fra grensen for konse- 
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trakte mer som veiledning. 
Siden loven var kortfattet og det ikke var gitt 
forskrifter, ble spillerommet for skjønnet stør- 
re. Det førte også til at avgjørelser av klager 
kunne tas mer på politisk grunnlag enn ut fra 
faglige og teknisk-økonomiske begrunnelser. 
På grunn av at stortingsflertallet i visse perio- 
der var svakt, kunne det noen ganger være 
vanskelig å få til den nødvendige politiske 
støtte ved avgjørelse av vanskelige klagesa- 
ker. Dette kunne føre til at det ble brukt lang 
tid på å komme frem til en avgjørelse. 

En svakhet ved loven har vært at en ikke har 
kunnet påby et everk å søke konsesjon på å 
bygge ut et anlegg, eller å søke på alternative 
løsninger for bygging av et anlegg. En har 
imidlertid hatt anledning til å be om slike alter- 
nativer, og da har en eventuell nektelse av 
konsesjon for det omsøkte alternativet vært ri- 
set bak speilet. 
Det har også vært en svakhet at begrepet "ra- 
sjonell elektrisitetsforsyning" ikke har vært 
klart definert. Avgjørelse av klagesaker mht 
organisasjonsspørsmål ble derfor ofte avgjort 
på politisk grunnlag og ut fra varierende for- 
tolkninger av begrepet. Det var derfor en vik- 
tig klargjøring som kom med lnnst. S.nr. 218 
(1985-86). Der ble det slått fast at "eit vertikalt 
integrert energiverk i kvart fylke eller med 
andre naturlege avgrensingar, må vera må- 
let." Dette førte til en øket aktivitet fra NVEs 
side både mht til informasjon til fylkene, og 
ved behandlingen av konsesjonssøknader 
hvor sammenslutninger kunne være aktuelle. 
Klager på avgjørelser som NVE har truffet et- 
ter elektrisitetsloven er behandlet etter forvalt- 
ningsloven med departementet som klage- 
instans. Departementet har under klagebe- 
handlingen forbeholdt seg å vurdere NVEs 
avgjørelser på helt fritt grunnlag, og har såle- 
des ikke begrenset seg til å vurdere om NVEs 
skjønn ved avgjørelsen har vært rimelig an- 
vendt. Det er bare få klagesaker hvor NVEs 
avgjørelse er helt endret. I de fleste klagesa- 
kene er NVEs avgjørelse enten opprettholdt 
eller det er foretatt mindre endringer eller ju- 
steringer . 
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Oddvar Fossheim 40-års jubilerer 
I sin tale trakk Erling Diesen fram at da 
Oddvar Fossheim begynte i NVE, hadde 
Norge utbygget 17 TWh vannkraft, idag er 
det 108. Det betyr at jubilanten har hatt sin 
finger ganske ettertrykkelig med i det alt 
vesentlige av norsk vannkraftutbygging. 
Diesen pekte også på den fantastiske hu- 
kommelse og kunnskap om saker som 
Fossheim bruker så aktivt i den daglige 
problemløsning. Han refererte blant annet 
til saken om nytt reguleringsreglement i 
Bergsdalen, hvor Oddvar på strak arm 
skisserte en løsning der vi andre ikke så 
annet enn kaos. 
Undertegnede pekte på at da Oddvar 
Fossheim begynte sin saksbehandlerkarri- 
ere i NVE, så var han selv bare 5 år og 
ennå ikke moden for folkeskolen! Slikt gir 
perspektiver i en ellers urolig og omskif- 
tende verden. Undertegnede minnet også 
om den grunnsolide posisjon som Oddvar 
Fossheim med kolleger i VK har i norsk 
vannressursforvaltning og hans uomtviste- 
lige lojalitet og høye kvalitetskrav til seg 
selv og andre. Som påpekt også av Die- 
sen har Oddvar Fossheim en utrolig evne 

til å kunne nøste opp en tilsynelatende 
umulig sak, skille ut det vesentligste uten 
å miste viktige detaljer, og ikke minst få 
det ned på papiret så andre også skjønner 
problemstillingene. 
Asbjørn Molle sluttet seg i en særdeles in- 
spirert tale til de foregående, og presiserte 
enda klarere at selv om det ubestridt var 
Fossheims dag, så måtte man ikke glem- 
me hans kollega og 'siamesiske tvilling' 
Anders Gudal. Disse to har i særlig grad 
satt preg på saksbehandlingen og vært til 
uvurderlig hjelp og støtte for andre saks- 
behandlere og lederskiktet over. 
Jubilanten kvitterte meget slagferdig, og 
sa at det ikke bare var NVE som hadde 
grunn til å takke ham. Han hadde selv 
mye å takke NVE for, bl.a. hadde han truf- 
fet sin kone i NVE, og NVE hadde på 
mange måter vært en arbeidsplass som 
han så tilbake på med glede. 
Ingen kunne selvfølgelig begripe hvor åre- 
ne var blitt av, og ingen unntatt jubilanten 
fant mange spor etter de 40 i hans triveli- 
ge ansikt. 
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AKTIVT ARBEIDSMØTE 
0 

MED NY STATSRAD 

NM i O-LØP 
for everkansatte 
i Oslo 7 +8. juni 

Historiens andre landsomfattende 
O-løp for everkansatte arrangeres i 
Oslo 7. og 8. juni 1991 i regi av 
NVE/Statkraft/Samkjøringen. 
Fredag 7. juni blir det individuelt 
løp, mens det lørdag 8. blir stafett, 
faglig omvisning/utveksling og fest- 
middag med premieutdeling. 
Løpene vil foregå i nærheten av 
Bogstad (med camping, badeplass 
og tilbud til hele familien). 
Endelig invitasjon sendes ut i 
februar, og nærmere informasjon 
kan innhentes hos: 
O-gruppa NVE/Statkraft 
v/Steinar Myrabø, tlf. (02) 95 91 34. 

25. januar tok vår nye olje- og 
energiminister Finn Kristensen med 
seg 7 av sine nærmeste medarbei- 
dere til et møte med Erling Diesen 
og 8 sentrale fagfolk i NVE. 
Vassdrags- og energidirektøren 
innledet kort om energiprognoser 
og fremtidsutsikter. Erik Kielland 
orienterte om potensialet på minst 
10 TWh som ligger i modernisering 
og utvidelse av eksisterende an- 
legg. 
"NVEs oppgave er å rydde vanske- 
lighetene av veien og få prosjekte- 
ne realisert", fremholdt han. "La 
meg få handlingsplan med strategi 
og virkemidler snarest!" svarte en 
meget interessert statsråd. 

Jan Moens innlegg om NVEs nye 
oppgaver innen enøk og marked 
vakte også aktiv interesse hos 
Oeds representanter. 
Avslutningsvis redegjorde Pål Mell- 
quist for det omfattende og tidkre- 
vende opplegget for konsesjonsbe- 
handling. 
"Jeg vil gjerne være med å bakke 
opp forsering av fornuftige prosjek- 
ter. Når kan vi komme igang?" var 
Finn Kristensens oppmuntrende 
kommentar. 

Wenja 

Både Finn Kristensen og Erling Diesen 
var meget fornøyd med møtet. I bakgrun- 

nen Marit Flood og Torodd Jensen. 
Foto: Svein Erik Dahl, Samfoto 

Nytt navn??? 
"Skal - skal ikke?" kommer vi til 
å spørre, sånn litt etter hvert. 
Etatsledelsen har nemlig bedt 
redaksjonen undersøke hvor ut- 
bredt interessen er for å gi 
etatsavisen nytt navn - og i til- 
felle hvilket. 
Så nå er det fritt fram - om du 

verker for å gi LESEHESTEN et 
nytt navn - da skriver du det 
ned, sammen med navn og 
avd. Send forslaget ditt til Wen- 
ja Paaske, rom 676/M29, innen 
7. mars. 
Informasjonssjefen vil samord- 
ne forslagene og legge fram en 

innstilling for direktøremøtet for 
avgjørelse. 
Når tilbakespillet fra direktør- 
møtet er klart, vil resultatet bli 
lagt fram i etatsavisen til av- 
stemning og endelig avgjørelse. 
Med i avstemningen blir da det 
forslaget direktørmøtet blir eni- 
ge om pluss det navnet etats- 
avisen har hatt siden starten, 
etter avstemning for over tre år 
siden, og som er godt innarbei- 
det etter hvert. frog 

- '  -  r J  I 
For ett år siden 

trodde vi at arven etter 
kommunistene var et forsømt 

hus. Nå vet vi at det 
er en ruin. 

Vaclak Havel 

Kontaktpersoner for etatsavisen: 
H: Øystein Aars, V: Marit Fleischmann, E: Karin Sandbjør, 

M: Magne Amundsen, T: Jan Fredrik Nicolaisen. 


