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Den nye energiloven stiller både NVE er igang med en serie informa- 
energibransjen og myndighetenes sjonsmøter om den nye loven, og 
organer overfor nye oppgaver. Lo- Energiavdelingen gir i dette nummer 
vens intensjoner om et friere kraft- en orientering om de viktigste en- 
marked ligger også til grunn for dringer som den nye loven forutset- 
NVEs nye oppgaver og rolle i forhold ter. 
til utøverne i bransjen. SIDE 6-7. 

Beredskap i 
krig og fred 

NVE har nå ansvaret for å samordne alle 
beredskapsforberedelser innen kraftforsy- 
ningen, og skal lede kraftforsyningen ved 
beredskap og i krig, skriver John G Martin- 
sen i sin artikkel på SIDE 3. 

Vassdraas- 
register'et 

har nylig utgitt nytt informasjonsmateriell i 
form av to hefter: Vassdragsregisteret, et 
hjelpemiddel i naturforvaltningen (både i 
norsk og engelsk utgave), og Mini-bruker- 
guide til Vassdragsregisteret. 
SIDES. 

Nytt 
NVE- 
råd 

SIDE 8. 

Innføring av 
internkontroll 
i vassdrags- 
bransj en 

SIDE5. 

Verneplan IV 

Direktør Pål Mellquist, NVE, overleverte 12. mars planutvalgets 
forslag til ny verneplan for vassdrag til olje- og energiminister 
Finn Kristensen. Mellquist-utvalget har ialt behandlet 207 vass- 
drag, og går enstemmig inn for vern av 114. 
Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen kommenterer bl.a. 
forholdet mellom Samlet plan og Verneplan i sin leder SIDE 2. 

FRIST TIL NR 3 Redaksjonen takker alle bidragsytere til dette nummer. Neste 
nummer er planlagt utgitt i april. Tekster & fotos bes levert 
kontaktpersonene snarest mulig og senest innen 15. mai. 15. MAI 
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Vannkraftressursene er 
et miljøfortrinn for Norge 

Erkjennelsen av at vannkraftressur- 
sene er et miljøfortrinn for landet, 

står idag trolig sterkere i opinionen 
enn noen gang siden vi fikk en miljø- 
debatt her i landet. Stadig flere er 
kommet til den erkjennelse at det glo- 
bale CO2-problemet knyttet til bruk av 
alle slags fossile brensler og de regio- 
nale problemer knyttet til sure utslipp 
ved bruk av olje og kull, er alvorligere 
enn de lokale miljø- og landskapskon- 
flikter knyttet til utnytting av vannkraft. 

Dette betyr ikke at vi ikke fortsatt 
skal ta konflikter og problemer 

knyttet til vannkraften alvorlig. Men vi 
bør prøve å vurdere dem i forhold til 
aktuelle alternative måter å lage elek- 
trisk kraft på. "Ulempene ved vann- 
kraftutbyggingen kan komme i nytt lys 
ved de farene en ser ved bruk av fos- 
sile brensler.", står det i St. meld. nr 46 
for 1988-89, oppfølgingsmeldingen til 
Brundtland-kommisjonenes rapport. 

NVEs anslag for økonomisk nyttbar 
vannkraft i Norge har nå i mange 

år ligget på vel 170 TWh midlere 
årsproduksjon. 

Omtrent to tredeler av vår vannkraft 
er tatt i bruk, ca 108 TWh ved sis- 

te årsskifte. Prosjekter med en kapasi- 
tet på 3,5 TWh er gitt konsesjon og er 
til dels under utbygging. Snaut 40 
TWh er behandlet i Samlet Plan, som 
Stortinget vedtok i 1986. Av dette kan 
vassdrag i kategori I konsesjonssøkes, 
og utbygges dersom konsesjon blir 
gitt. 4,0 TWh av de totalt 14,5 TWh i 
kategori I er omsøkt. 

Kategori II i Samlet Plan skal være 
en reserve til etter århundreskiftet, 

og kategori Ill anses mindre egnet for 
utnytting på grunn av høy konfliktgrad 
knyttet til vassdragene. Konsesjons- 
søknader på ialt 2,6 TWh innenfor dis- 
se kategorier kan på denne bakgrunn 
anses som bortkastet arbeid. 

Da gjenstår 21,0 TWh, som er ver- 
net i Verneplan I, II og Ill med ialt 

195 vassdrag eller vassdragsavsnitt, 
og som Stortinget vedtok i 1973, 1980 
og 1986. 

En Verneplan IV har vært forberedt i 
et utvalg under ledelse av Vass- 

dragsdirektør Pål Mellquist i NVE. Ut- 
redningen med utvalgets tilrådinger 
ble overlevert Olje- og energiministe- 
ren 21. mars. Utvalget har ialt behand- 
let 207 vassdrag, og går enstemmig 
inn for vern av 114. Dette represente- 
rer et kraftpotensial på ca 8 TWh. 

115 
vassdrag med et samlet potensial 

på ca 8 TWh er utvalgets medlem- 
mer uenige om hvor mye som bør ver- 
nes. De er imidlertid enige om vern av 
2 TWh i disse vassdragene. 

se, s ; ; e ;  VE-DIREKTØREN 
tidligere vernepla- 
ner og vern i na- 
sjonalparker og 
landskapsverne- 
områder på Salt- 
fjell/Svartisen, vil 
de vernete ressur- 
sene, etter utval- 
gets anbefaling, 
ligge på ca 30 
TWh, eller 18 pro- 
sent av vårt totale 
vannkraftpotensial. 
Ikke noe annet 
land i verden har 
utarbeidet en til- 
svarende verne- 
plan for vassdrag. 

Utvalget legger 
også fram for- 

slag til hvordan de 
vernete vassdragene kan sikres mot 
andre former for inngrep enn kraftut- 
bygging. 

Saken går nå ut til høring, og NVE 
er en av høringsinstansene. I løpet 

av de kommende måneder skal NVEs 
råd og administrasjon gjennomføre be- 
faringer i en del av de mest kontrover- 
sielle vassdragene. Medio august vil 
NVEs høringsuttalelse være klar. 

Det er en forutsetning at Verneplan 
IV skal behandles av Stortinget i 

1992 sammen med en ny utgave av 

Samlet plan. Det er 
Miljøverndeparte- 
mentet som har 
det politiske ansvar 
for Samlet plan, 
men mye av det 

 - - - ,  faglige grunnlags- 
arbeidet utføres i 
NVE. 

Selv om miljøbe- 
v i s s t h e t e n  

lenge har vært 
grunnfestet i NVE, 
og ivaretakelse av 
miljøet inngår som 
ett av de tre ho- 
vedmål i vår virks- 
omhetsplan, spør 
vi oss fra tid til an- 
nen om ikke Sam- 
let plan som den er 
idag, blir i dyreste 
laget for fedrelan- 

det. Prosjektene er rangert etter to ho- 
vedkriterier, økonomi og grad av kon- 
flikt med andre interesser. Dog er det 
slik at en for økonomiens vedkommen- 
de har basert seg på spesifikk kost- 
nad, altså kroner per kWh årsproduk- 
sjon, mens konfliktkriteriet er basert på 
total konflikt per prosjekt, uavhengig 
av prosjektets nytte. Resultatet er at vi 
i kategori I har fått en opphoping av 
mindre, lavt regulerte og relativt dyre 
prosjekter. I kategori II og Ill har vi der- 
imot fått en del større, godt regulerte 

Tegningen av Lasse Eie er hentet fra 
NOU 1991: 12 A Verneplan for vassdrag IV 

prosjekter, hvorav en del har meget 
god økonomi. 

Når Samlet plan nå skal rulleres, 
bør vurderingskriteriene komme 

inn på en mer likeverdig måte, spesielt 
fordi vi siden 1986 har vunnet ny er- 
kjennelse om skadevirkningene ved 
bruk av kull, olje og gass. Så sent som 
1987-88 applauderte alle gasskraft, 
ikke minst vannkraftmotstanderne. 
Konfliktgraden ved vannkraftprosjekte- 
ne bør vurderes på bakgrunn av pro- 
sjektenes beregnede produksjon, 
f.eks. uttrykt som økonomisk nyttever- 
di. Etter vassdragsreguleringslovens 
§8, evt. vassdragslovens § 106, plikter 
konsesjonsmyndighetene å foreta en 
bred samfunnsmessig kost/nytte-vur- 
dering av ethvert omsøkt prosjekt. Det 
ligger i en slik vurdering at vi vil kunne 
akseptere større natur- og miljøinn- 
grep ved et økonomisk godt prosjekt 
enn ved et dårligere. Det ville ikke 
være ulogisk om tilsvarende vurde- 
ringer ble lagt til grunn i Samlet plan. 

Olje- og energiministeren har meget 
klart erklært at han ønsker å prio- 

ritere opprusting og utvidelse av eldre 
vannkraftverk. Dette er god miljøpoli- 
tikk. Mange av prosjektene har også 
god økonomi. Dersom det ved initiativ 
fra statlig hold er mulig å framskynde 
en del slike prosjekter, vil det gi kjær- 
komne tilskudd til tynne ordrebøker 
hos konsulenter, entreprenører og le- 
verandørindustri. Det vil sette ledige 
hoder og hender i arbeid. Potensielle 
utbyggere kan forvente å oppnå gode 
anbudspriser i et svakt marked. Det 
må imidlertid minnes om at rundt halv- 
parten av det potensial på ca 1 O TWh 
som er identifisert, idag befinner seg i 
kategori II eller Ill i Samlet plan. Dette 
bør vi se spesielt på i forbindelse med 
rulleringen av Samlet plan. 

I diverse offentlige dokumenter i 1980- 
årene har 125 TWh midlere årspro- 

duksjon vært omtalt som "en rimelig il- 
lustrasjon på en skånsom vannkraftut- 
bygging". Av enkelte har dette faktisk 
vært tolket som et utbyggingstak. Når 
vi i løpet av 1992 får en revidert Sam- 
let plan og en Verneplan IV - som 
sammen med sine forgjengere bør bli 
hetende Verneplanen med stor V - 
skulle vi ikke lenger ha behov for en 
slik tilleggsbegrensning som de 125 
TWh. 

Den vanlige, omhyggelige konse- 
sjonsprosedyren for prosjekter 

som omsøkes, og som for det første 
ikke er omfattet av Verneplanen og for 
det andre er klarert i Samlet plan, bur- 
de gi tilstrekkelig garanti for en for- 
svarlig saksbehandling. 
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Kraftforsyningsberedskap 
og energilov i krig og fred 

Til frokost! 
For ikke så veldig lenge siden hadde Af- 
tenposten en større artikkel om formidling 
av forskningsresultater til almenheten. Te- 
maet er i høyeste grad aktuelt også i NVE, 
og vi håper mange leste artikkelen. La oss 
for sikkerhets skyld bringe noen utdrag på 
denne plass, og la oss tenke fagstoff ge- 
nerelt og ikke bare forskning. 
Artikkelen var basert på et intervju med en 
solid kapasitet på området, rektor Ole Did- 
rik Lærum ved Universitetet I Bergen, med 
tittelen "Server forskning til frokost". 
Noen løsrevne sitater til ettertanke: "Åpne 
skuffer og skap og vis hva dere kan bringe 
til torgs." 
"Jeg tror forsknings-Norge er modent for 
en større åpenhet overfor et bredt publi- 
kum. Men vi famler når det gjelder serve- 
ringsteknikk. Det er lett å la seg skremme 
av kravene fra journalistene som vi må 
samarbeide med. De skal ha krydder og 
smak på de rettene som settes frem." 
"Det er nødvendig å gå endel på akkord 
for å popularisere stoffet sitt. Poenget er å 
gjøre det spiselig for flere enn en indre 
krets av skjønnere." 
Og det tør også være vårt poeng, her og 
nå. Derfor bør det være et lederansvar 
som gis høy prioritet at fagstoff fra alle 
fagmiljøer i NVE kommer fram i dagen, at 
det er spiselig og at det er profesjonelt til- 
beredt. 
I det moderne informasjons- og kunn- 
skapssamfunnet er det ikke lenger nok å 
sitte på sin tue og mene man er genial in- 
nen sitt fagområde. 
Og viktig som det selvfølgelig er, er det 
heller ikke tilstrekkelig å henvende seg 
utelukkende til fagkolleger i inn- og utland. 
Enkelte fagfolk fnyser av tanken på at stof- 
fet "deres" skulle havne i dagspressen. 
For der får de jo sjelden servert sakene i 
sin "fulle og hele sammenheng". Mens an- 
dre igjen er svært flinke til å popularisere 
stoffet sitt, og se de mulighetene som lig- 
ger i kontakt med mindre faglærte miljøer. 
Det skal visstnok sogar finnes fagfolk som 
ser nytten i å popularisere stoffet sitt, i å 
løfte blikket fra skrivebordet og sette sake- 
ne inn i et større perspektiv, se det i andre 
sammenhenger. 
Og når egne muligheter for å tilberede 
stoffet ikke måtte strekke til, så er det jo 
bare å tilkalle assistanse. Alle kan jo ikke 
være spesialister på alt, heller. 
Budskapet tør være: det er interesse for 
fagstoffet ditt utover den indre krets. Det 
er viktig for alle parter at du bruker litt tid 
og krefter på å informere om saker du job- 
ber med, fra prosjekter du er engasjert i, 
fra seminarer du deltar på, osv. Ofte kre- 
ver det mindre enn man tror, som regel gir 
det mye mer. 
Start med en artikkel i etatsavisen. 

Av John G Martinsen 
Tegning: Egil Nyhus 

I Norge inn- 
så man tidlig 
kraftforsy- 
ningens be- 
tydning for 
samfunnet 
og landets 

forsvarsevne. Allerede før 
krigen 1940-45 ble spørs- 
målet om forsvarsmessig 
sikring av kraftforsyningen 
reist, men saken var imidler- 
tid ikke ferdigbehandlet da 
krigen kom. 
Etter krigen ble saken tatt 
opp igjen, og det førte til at 
Stortinget i 1948 vedtok en 
egen lov om forsvarsmessig 
sikring av kraftforsyningen. I 
henhold til denne lov kunne 
det ved kraftforsyningsan- 
legg forlanges gjennomført 
sikrings- og beskyttelsestil- 
tak for å hindre eller råde 
bot på skade ved krigshand- 
linger og sabotasje. Loven 
ga grunnlag for en bered- 
skapsvirksomhet av betyde- 
lig omfang. 

NVEs ansvarsområde 
Fram til 1986 var det en egen nemnd, 
Kraftforsyningens sivilforsvarsnemnd, 
som etter loven av 1948 var bemyndi- 
get til å gi kraftselskapene pålegg om 
å gjennomføre de sikringstiltak som 
nemnda i hvert enkelt tilfelle fant på- 
krevd. 
I dag er det Norges vassdrags- og 
energiverk som har denne myndighet. 
NVE har nå ansvaret for å samordne 
alle beredskapsforberedelser innen 
kraftforsyningen, og skal lede kraftfor- 
syningen ved beredskap og i krig. 

Den nye energiloven 
Omfanget og betydningen av bered- 
skaps- og sikkerhetsarbeidet innen 
kraftforsyningen er kommet klart fram i 
den nye energilov. I denne har sikker- 
hets- og beredskapsarbeidet fått et 
eget kapittel, kapittel 6 Beredskap. 
Dette erstatter den tidligere Lov av 25. 
juni 1948 nr. 8 om forsvarsmessig sik- 
ring av kraftforsyningen. 
I Energiloven slås det som i den tidli- 
gere lov fast at kraftforsyningen skal 
ha en beredskapsorganisasjon, og at 
de enheter som står for kraftforsyning- 
en i fred plikter å være med i denne 
organisasjon. NVE skal som forvalt- 
ningsorgan samordne beredskaps- 
planleggingen i fred og lede kraftforsy- 
ningen under beredskap og i krig. 

Utvidet ramme 
Energiloven utvider på vesentlige om- 
råder den ramme kraftforsynings be- 
redskapen hittil har utarbeidet innen- 
for. Tidligere omfattet beredskapsar- 
beidet utelukkende oppgaver og tiltak 
som hadde med beredskap og krig å 
gjøre. I Energiloven er det kommet til 
et viktig tillegg, ved at arbeidet også 
skal omfatte fredstidsforhold. Sikrings- 

tiltak og andre forholdsregler skal 
planlegges og gjennomføres for å be- 
skytte kraftforsyningsanlegg mot sabo- 
tasje og terrorhandlinger i fred, og mot 
rent kriminelle handlinger. 
Dette forhold innebærer at Kraftforsy- 
ningens beredskapsorganisasjon ikke 
lenger er et organ som kun trer i virk- 
somhet når landet befinner seg i en 
beredskaps-/krigssituasjon. Det har 
også sine oppgaver i fred, f eks når 
det er nødvendig å varsle om mulig 
fare for terror- eller sabotasjeaksjoner 
rettet mot kraftforsyningsanlegg. 
En annen reell utvidelse av bered- 
skapsarbeidets virkefelt er å finne i 
Energilovens krav om at også fjernvar- 
meanlegg og driftssentraler skal gis 
sikring mot krigshandling og sabota- 
sje. 

Påleggsmyndighet 
Kraftselskapene kan pålegges for 
egen regning å sette i verk de sikrings- 
tiltak som NVE i hvert enkelt tilfelle fin- 
ner påkrevd. Den som vil bygge om, 
endre eller utvide anlegg skal før ar- 
beidet settes i gang, melde fra til NVE 
for å få fastsatt de sikringstiltak som 
skal gjøres ved anlegget. 
Energiloven fastsetter at konsesjonæ- 
ren plikter å informere abonnentene 
om den leveringskvalitet som kan på- 
regnes i området. En viktig del av det- 
te i beredskapsmessig sammenheng 
er å gå ut med informasjon og råd om 
reseve hos bruker i tilfelle av at kraftle- 
veransen skulle svikte. 

Dekning av utgifter 
Utgifter til NVEs arbeid med kraftforsy- 
ningsberedskap skal utlignes på eiere 
og brukere av anleggene. Avgiftsbelø- 
pet beregnes på grunnlag av installa- 
sjonenes størrelse. 
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LOLLIPOP - ny 
fornybar energikilde 

ELEKTRISITET 
-REN ENERGI 
ENERGIVERKENE I NORGE 

Av Eva Bjørkum 
Foto: Ole A. Buenget 

Energisk konsertsuksess 

Som mange nok har lagt merke til, har det i 
vinter og nå utover våren pågått en kam- 
panje for "elektrisitet - ren energi", som er et 
samarbeid mellom Lollipop-gruppen og 
Energiforsyningens informasjonstjeneste 
(ENI). Lollipop reiser på turne over hele 
Norge med dette temaet, og hadde opp- 
taktskonsertene i Oslo. Her gikk NVE og 
Statkraft sammen om å kjøpe en forestilling 
til glede for de ansatte. NVE har også bi- 
dratt til denne kampanjen på andre måter, 
bl.a. ved annonsering på TV. 
Tiltaket ble meget godt mottatt. Det ble en 
alle tiders hyggekveld med gammelpop - 
det ble kort og godt en knallsuksess! 
Smilet kom fram allerede fra første minutt - 
med bandboy "Iversen" - en varm, velme- 
nende hedmarking med en poetisk sjel der 
skjemt og alvor gikk hånd i hånd. 
Her kom de på rekke og rad de gamle sla- 
gere av Elvis, Tommy Steel, Pat Boone, 
Paul Anka, og Tor Endresen og Karoline 
Kruger med rock og popmusikk av SO-tallets 
gammelpop. 
Vi takker for en hyggestund av de sjeldne! 
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Nytt prosjekt: 

Innføring av internkontroll 
i vassdragsbransjen 

Foto: Stein Morch Hansen 

- Kan du først beskrive hvilke problemer 
Tilsyns- og beredskapsavdelingen står 
overfor når det gjelder sikkerhet av vass- 
dragsanlegg? 

- Vassdragsbransjen er på mange måter 
inne i et tidsskille. På samme måte som 
1950, 60 og 70-årene var en lang utbyg- 

Selv om Trond Ljøgodt, avdelingsdirektør for Tilsyns- og 
beredskapsavdelingen, ikke har mye erfaring fra vass- 
dragssiden av NVE, har den ferske avdelingsdirektø- 
ren allerede rukket å sette i gang et av de mest betyd- 
ningsfulle enkeltprosjekter vassdragsbransjen har sett på 
lenge: Innføring av internkontroll i vassdragsbransjen. 

gingsepoke innen norsk vassbygging, er vi 
nå inne i en drifts- og vedlikeholdsfase. Vi 
registrerer samtidig en nedbemanning av 
bygningsteknisk kompetanse innenfor 
kraftselskapene. 
Vi har ofte en tendens til å tro at vass- 
dragsanlegg varer evig. Naturlig aldring, 
materialnedbryting og endrede sikkerhets- 
krav gjør imidlertid vedlikehold/ombygging- 
er nødvendig. Det som i dag er et vedlike- 
holdsproblem, må ikke bli et sikkerhetspro- 
blem i morgen. 

- Hvordan kan innføring av internkontroll 
bedre situasjonen? 

- På flere måter: Krav om internkontroll- 
systemer er en klarere understreking av 
ansvaret som anleggseierne har for sikker- 
heten av egne anlegg, og innebærer en 
systematisering av kontrollen. Dette inne- 

bærer også at behovet for kompetanse og 
ressurser til vedlikehold tydeliggjøres. 
Tiltak for å heve kompetansenivået innen 
vassbyggfagene er sentralt i internkontroll- 
prosjektet. Det tas sikte på et etterutdan- 
ningstilbud, mulighetene for kompetanse- 
krav vil også bli drøftet. 

For Vassdragstilsynet, som er en del av 
Tilsyns- og beredskaps- avdelingen, inne- 
bærer omleggingen til internkontroll en an- 
nen måte å gjøre kontrollen på. Organisa- 
sjonsmessige aspekter vil komme inn, i til- 
legg til de tekniske. Forutsetninger og 
overordnede forhold vil bli tillagt større· 
vekt, detaljkontroll blir det mindre av. 

- Vil ikke internkontroll innebære mye pa- 
pir og lite nytt, en masse byråkrati? Skal 
det bli offshore-tilstander i vannkraftsekto- 
ren også? 

Mange anleggseiere, særlig de små, vil 
nok føle det slik. Byråkratifrykten beror 
imidlertid på en misforståelse av hva in- 
ternkontrollsystemer er. Målet er ikke et 
dokument som skal fremlegges til kontroll. 
Målet er derimot hvordan oppgavene løses 
i praksis. Selvsagt må en dokumentere 
noe, systemet skal beskrives, men beskri- 
velsen må aldri bli et mål i seg selv. En vik- 
tig side ved internkontroll-prosjektet blir å 
utarbeide materiell m.v. som kan rettlede 
anleggseierne. 

- Hvordan skal prosjektet organiseres og 
finansieres? 

- Det er foreløpig nedsatt en prosjektgrup- 
pe på 3 personer fra Vassdragstilsynet: Vi- 
dar Nebdal-Svendsen, Bjarne Nicolaisen 
og Jan Fredrik Nicolaisen. Vi ønsker imid- 
lertid å gjennomføre prosjektet i nært sam- 
arbeid med dameierne selv og tenker oss 
en styringsgruppe med deltakere fra Vass- 
dragsregulantenes forening (VR) og 3-4 
dameiere. Finansieringen av prosjektet for- 
utsettes dekket med 50 % fra OED/NVE 
og 50 % fra bransjen. jfn 

N O R D E N :  - Jeg vil være opti- 
mistisk, og derfor tror jeg på et felles 
nordisk gassnett i løpet av 1990-årene. 

Kai Hietarinta, Neste OY 
til Aftenposten. 

E U R O P A :  - Norge vil spille 
en betydningsfull rolle i fremtiden 
når det gjelder å forsyne Europa 
med gass. 

Framtidsforsker Per Benterud 

Det er laget nye 
brosjyreomslag for 
hver avdeling, med fine 
bilder og avd.presentasjon. 
Bruk dem! Wenja 

Etatens 
sikkerhetsutvalg 

-----------------------------------------------, 
• ! . . s . . .  Fra tid til annen kan man oppleve at alle 

i huset burde hatt en blomst for hyggeli- 
ge smil og god service. 
T-avd. vil gjerne gi blomster til Randi El- 
stad og Bjarne Gullberg på Grafisk Ser- 

:::::-------vice som representanter for den gode 
"vilje". 

NVE/T 
En høyst betimelig hilsen til positive og 
profesjonelle medarbeidere, synes red. 

NVEs sikkerhetsutvalg er det over- 
ordnede utøvende organ for sik- 
kerheten innen NVE, og skal på 
vegne av VE-direktøren sørge for 
at nødvendige sikkerhetstiltak blir 
planlagt og iverksatt på en tilfreds- 
stillende måte. Utvalgets arbeids- 
område spenner fra det å forhindre 
at uvedkommende kan skaffe seg 
informasjon om norsk kraftforsy- 
ning som et ledd i industrispiona- 
sje, til mer vanlige saker som plan- 
legging og gjennomføring av 
brannøvelser o.l. 

Av utvalgets hovedoppgaver kan 
nevnes: 
• Være rådgiver for regionkontorer 
og distriktkontorer i sikkerhets- 
spørsmål. 
• Bedre den alminnelige forståelse 
for og holdning til sikkerhetsmessi- 
ge forhold blant NVEs ansatte. 
• Gi informasjon om sikkerhetsar- 
beid. 
• Drive opplæring. 
• Utarbeide handlingsplaner og in- 
strukser. 

Sikkerhetsutvalget består av leder 
og 4 medlemmer. Utvalgets leder 
er for tiden undertegnede. 

I tillegg til Sikkerhetsutvalget er det 
ved hver avdeling oppnevnt et sik- 
kerhetsombud. Ombudene er ut- 
valgets kontaktmenn og skal bl.a. 
bidra til at sikkerhetsmessige for- 
hold og bestemmelser blir fulgt 
opp ved den enkelte avdeling. 

John G Martinsen 

Min stats- 
sektretær sykler om 

sommeren. 
Thorbjorn Berntsen 
Miljavernminister 
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En orientering om 

Dette har ikke som siktemål å være utfyl- 
lende med hensyn til problemstillinger som 
loven kan reise for aktørene i kraftmarke- 
det. Behov for avklaring av prinsippielle 
spørsmål som ikke er tilstrekkelig behand- 
let her, bes fremsatt skriftlig til NVE. Fore- 
spørsler forøvrig kan rettes over telefon til 
medarbeidere som har ansvar for ulike 
oppgaver etter energiloven. Spørsmål 
som vedrører alternative kraftkjøpsmulig- 
heter og overføringstariffer bør rettes di- 
rekte til aktuelle everk og produsenter. En- 
kelte bransjeorganisasjoner kan gi råd. 
Ved tvil eller tvistespørsmål om kraftover- 
føring kan saken forelegges NVE. 

NVE vil i løpet av våren gjennomføre en 
rekke informasjonsmøter om energiloven. 
Sentrale målgrupper vil være everkene, 
fylkesmennene og fylkeskommunene. 

FORHÅNDSMELDING AV ENERGIAN- 
LEGG 
Forhåndsmelding skal sendes NVE ved 
oppstart av planlegging for bygging av føl- 
gende anlegg: 
1. Kraftledninger med spenning 132 kV og 
høyere og med lengde over 20 km 
2. Varmekraftverk/kraftvarmeverk med 
ytelse over 10 MW 
Slike anlegg omfattes også av kravet om 
konsekvensutredning etter plan- og byg- 
ningsloven, men for anlegg under pkt. 1 
over er det i forskriftene til dette lovverk 
gitt unntak for meldeplikt frem til 01.08.95. 
Det forutsettes at plan for bygging og drift 
av kraftsystemet legges til grunn ved for- 
håndsmelding av elektriske anlegg. For- 
håndsmeldingen skal sendes NVE når fo- 
reløpige undersøkelser er avsluttet og for- 
beredelse til konkrete planer tar til. Even- 
tuelle spørsmål om et anlegg skal for- 
håndsmeldes eller behandles etter plan- 
og bygningsloven, bes rettet til NVE som 
vil sørge for nærmere avklaring. Krav til 
innhold i forhåndsmeldinger fremgår av 
forskriftenes 2-2. 

KONSESJON FOR ELEKTRISKE AN- 
LEGG OG FJERNVARMEANLEGG 
Energiloven forutsetter en mer omfattende 
saksbehandling enn tidligere for søknader 
om elektriske anlegg og fjernvarmeanlegg. 
Den vesentligste endringen er kravet om å 
forhåndsmelde visse anlegg. Hva angår 
saksbehandlingen forøvrig vil vi her nevne 
at loven nå har fått regler om utleggelse 
og kunngjøring av søknader. Utgifter til 
kunngjøring skal dekkes av søker. 
Konsesjonsbehandlingen av forbruksan- 
legg som motorer, elektrokjeler m.v. med 
tilhørende transformeringsanlegg vil opp- 
høre. 
Krav til søknader er ikke vesentlig endret. 

NVEs nye oppgaver er i hovedsak avledet fra 
lovens intensjoner om et friere kraftmarked. NVE vil 
overvåke konkurransen i markedet, samt kontrollere 

nettfunksjonen som et naturlig monopol. Den praktiske 
utforming av rammebetingelsene må komme etter at en 
del erfaringer er vunnet. NVE vil i dette arbeidet legge 
stor vekt på samarbeid med aktørene i kraftmarkedet. 
I denne orienteringen har vi behandlet de viktigste en- 
dringer som den nye loven forutsetter. Det er videre 
skissert hvordan arbeidet er tenkt gjennomført for de 

ulike temaer som loven med forskrifter tar opp. 

Vi vil likevel understreke at det nå stilles 
noe strengere krav til opplysninger om 
virkninger for allmenninteressene. 
Forskriftene har fått en detaljeringsgrad 
som etter NVEs mening ikke betinger ut- 
vikling av egne retningslinjer for søknader. 
Derimot vil vi utarbeide en veileder for ut- 
forming av søknader. I dette arbeidet vil vi 
samarbeide nært med bl.a. everkene. Vi 
tar sikte på at en slik veileder kan være 
ferdig i løpet av våren 1991. Inntil veilede- 
ren foreligger, skal søknader utformes et- 
ter tidligere retningslinjer så langt dette 
ikke bryter med forskriftene. 
Skulle tvil oppstå om utforming av søkna- 
der står NVE til disposisjon for everkene i 
perioden frem til en veileder foreligger. 

OMRÅDEKONSESJONER 
Områdekonsesjonsordningen er nå lovfes- 
tet i energilovens 3-2, og innebærer at det 
innen et område kan gis konsesjon for 
bygging og drift av elektriske fordelingsan- 
legg med nominell spenning opp til og 
med 22 kV. Forskriftenes 3-5 gir også ad- 
gang til at visse anlegg med høyere spen- 
ning kan omfattes av områdekonsesjon. 
Krav til søknader om områdekonsesjon er 
vesentlig endret. Forskriftene krever blant 
annet at lokal energiplan og plan for enøk- 
virksomheten for det området som omfat- 
tes av områdekonsesjonen utarbeides i 
forbindelse med søknaden (jf. forskrifte- 
nes 3-6, 3-7). I en overgangsperiode kan 
NVE i de tilfeller disse planene ikke fore- 
ligger sette vilkår om utarbeidelse av ener- 
giplan innen en gitt frist. Vi viser i denne 
sammenheng til omtalen av lokal energi- 
planlegging og enøk i pkt. 5 nedenfor. 
I forskriftenes 3- 7 b gis NVE adgang til å 
fastsette normer for leveringskvalitet. Før 
slike normer kan fastsettes, kreves et be- 
tydelig utredningsarbeid og samordning 
med internasjonale bestemmelser. NVE vil 
informere nærmere om når slike normer 
kan gjøres gjeldende. Konsesjonæren og 
kunden kan også inngå avtale om annen 
leveringskvalitet. 

LOKAL ENERGIPLANLEGGING OG 
ENØK 
Generelt 
Den lokale energiplanleggingen er i for- 

skriftene direkte knyttet til område- konse- 
sjonen. I henhold til 3-6 i forskriftene er 
områdekonsesjonærene pålagt å planleg- 
ge etter det såkalte balanse-prinsippet. 
Forskriftene forutsetter at områdekonse- 
sjonærene utarbeider enøkplaner for eget 
område. Enøkplanen skal være en opera- 
tiv plan som viser hvordan det lønnsomme 
sparepotensialet kan realiseres. Enøkpla- 
nen er sammen med f.eks. varmeplan og 
kraftsystemplan en del av den lokale ener- 
giplanen. 

Lokal energiplanlegging etter balanse- 
prinsippet 
Balanseprinsippet betyr at kostnadene ved 
enøk-tiltak hos kundene og i egne anlegg 
skal vurderes på lik linje med kostnadene 
ved nyutbygging og kraftanskaffelse i mar- 
kedet. Dette innebærer at everket (områ- 
dekonsesjonæren) skal dekke etterspørsel 
etter energitjenester til lavest mulig kost- 
nad i eget område. 
Etterspørselen kan dekkes på flere måter; 
- kraftkjøp - utvidelse eller effektivisering 
av produksjonssystemet - utvidelse eller 
effektivisering av distribusjonssystemet - 
bruk av lokale energikilder - energiøkono- 
misering i brukersystemet - effektstyring - 
fjernvarmeutbygging. 
I tillegg bør pris og tariffutforming benyttes 
aktivt for å balansere tilbud og etterspør- 
sel. Energiplanleggingen bør også så 
langt råd er samordnes med den kommu- 
nale planlegging. 
Poenget er at disse og andre valgmulighe- 
ter skal veies mot hverandre. Veiingen 
med hensyn til realisering av de enkelte 
dekningsmuligheter, skal foregå langs føl- 
gende akser: 
- kostnadseffektivitet - miljøkonsekvenser - 
risiko/usikkerhet 
Dette innebærer at områdekonsesjonæren 
må gjøre en analyse av realistiske valg- 
muligheter for dekning av energibehovet i 
sitt område. Planprosessen skal føre til at 
konsesjonæren ender opp med et knippe 
handlingsmuligheter som sammen eller 
hver for seg tilfredsstiller "balansekriteriet". 
Kundene vil imidlertid stå fritt i å velge le- 
verandør for energitjenester. 
Energiplanens virkeområde 
Planen skal legges til grunn ved søknad 

om områdekonsesjon etter energiloven. 
Den skal ha et strategisk perspektiv og 
være beslutningsunderlag for områdekon- 
sesjonærens egen virksomhet. Det er vik- 
tig at planen forankres i langtidsbudsjettet 
og blir retningsgivende for konsesjonæ- 
rens egen adferd. 

Retningslinjer 
NVEs mål er å bidra til at energiforsyning- 
en kan utarbeide realiserbare energiplaner 
basert på balanseprinsippet. For å få dette 
til vil NVE i samarbeid med Norenergi og 
utvalgte konsulenter blant annet utarbeide 
et metodeopplegg for energiplanlegging 
etter balanseprinsippet. Dette arbeidet 
skal også munne ut i retningslinjer, veile- 
dende publikasjoner og regionale semina- 
rer. 

KRAFTSYSTEMPLANLEGGING 
Generelt 
Netteiere som er meddelt konsesjon for 
elektriske anlegg skal sørge for at det ut- 
føres en løpende planlegging av kraftsy- 
stemet. Det skal utarbeides plan for byg- 
ging og drift av kraftsystemet. Planen skal 
omfatte alle konsesjonspliktige anlegg. 

Plansamarbeid med andre 
Kraftsystemplanen skal omfatte en vurde- 
ring av plansamarbeid med andre konse- 
sjonærer med sikte på en tilpasning til na- 
bosystemer og landets hovedsystem. 

Planens virkeområde 
Planen skal legges til grunn for forhånds- 
meldinger og ved søknader om anleggs- 
konsesjoner. Etter avtale med NVE kan 
det gjøres unntak for dette kravet i en 
overgangsperiode. 

Revisjon av planer 
Konsesjonæren bør minst hvert annet år 
vurdere planens forutsetninger og gjen- 
nomføring og eventuelt foreta nødvendige 
endringer. Konsesjonæren bør foreta ny 
planbehandling minst hvert fjerde år. 

Planleggingsnivåer 
Planleggingen inndeles i tre nivåer; lokalt, 
regionalt og nasjonalt. 
- Den lokale kraftsystemplan inngår i lokal 
energiplan og omhandler distribusjonsnet- 
tet som hovedsaklig omfatter anlegg in- 
nenfor områdekonsesjonsgrensene. Ener- 
giverkene plikter å utarbeide energiplan 
for sitt område (jf. pkt. 5 foran). 
- Den regionale kraftsystemplan omhand- 
ler hovedfordelingsnettet og omfatter net- 
tet mellom områdekonsesjonsnivå og ho- 
vednettet. 
- Den nasjonale kraftsystemplan omhand- 
ler hovednettet og omfatter nettet som bin- 
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der landsdelene sammen (300 og 420 kV 
og i deler av landet også 132 kV). 

Planforutsetninger 
NVE vil utarbeide en veileder for kraftsy- 
stemplanlegging. I denne sammenheng vil 
det også bli klargjort hvilke forutsetninger 
som vil bli lagt til grunn for NVEs vurdering 
av planene. 

OMSETNINGSKONSESJONER 
AIie enheter som eier fordelings- eller 
overføringsnett, som har leveringsplikt el- 
ler som deltar i kraftmarkedet med videre- 
formidling av elektrisk energi skal søke om 
omsetningskonsesjon. Dette gjelder også 
everk som i dag har områdekonsesjon. 
Hvem som skal søke er nærmere beskre- 
vet i forskriftenes 4-2. Søknadsfristen er 
satt til 1. mars 1991. Søknaden skal skri- 
ves på eget skjema. 
Omsetningskonsesjonen blir i første om- 
gang gitt for en periode på 2 år. Konsesjo- 
næren må i løpet av denne perioden til- 
passe regnskaper og intern organisering 
etter forskriftenes vilkår. NVE vil sammen 
med aktørene i kraftmarkedet følge opp 
erfaringer som høstes under tilpasnings- 
perioden og om nødvendig gi utfyllende 
retningslinjer underveis. 
Spørsmål om regnskapsførsel o.l. i søk- 
nadsskjemaet skal ikke brukes for å vur- 
dere om konsesjon for prøveperioden på 2 
år vil bli gitt, men skal gi NVE et grunnlag 
for det videre arbeid under tilpasningsperi- 
oden. AIie som i henhold til forskriftene er 
konsesjonspliktige vil i første omgang bli 
innvilget konsesjon. Søknadene vil som 
hovedregel ikke bli sendt på høring. 

REGNSKAPSFØRSEL I HENHOLD TIL 
AKSJELOVEN OG REGNSKAPSLOVEN 
Vi gir her en kortfattet oversikt over de nye 
krav som vil bli stilt til everkenes regn- 
skapsførsel. Mer utfyllende retningslinjer 
vil bli utsendt ved meddelelse av omset- 
ningskonsesjonene. 
I henhold til vilkår i omsetningskonsesjo- 
nen plikter konsesjonæren å føre regn- 
skap i henhold til bestemmelsene i aksje- 
loven og regnskapsloven. Denne regn- 
skapsplikten gjelder fra og med regn- 
skapsåret 1993. Regnskapsprinsippet in- 
nebærer at tidspunktet for mottak (inn- 
gang) og levering (utgang) av varer, tje- 
nester, lån m.v. danner grunnlaget for bok- 
føringen. AIie utgifter og inntekter skal så- 
ledes periodiseres til det regnskapsåret de 
faktisk har kommet til anvendelse. Det 
skal anvendes en kontoplan basert på NS 
4102. Økonomisystemet må innrettes slik 
at regnskapet kan rapporteres etter for- 
skriftenes krav. Dette forutsetter oppbyg- 
ging - og eventuelt omlegging - av admi- 
nistrative rutiner og systemer. 
Everkene må opprette anleggsregistre 
som pr. anleggsdel inneholder: 
- anskaffelseskost og -tidspunkt - plan for 
avskrivningene (avskrivningssats) - bok- 
ført verdi - henvisning til eiendelspost i ba- 

DET SKJER 
STADIG NOE! 
Husk å sende melding/notis/ 
artikkel/foto til etatsavisen! 
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lansen - henvisning til resultatenhet i hen- 
hold til forskriftene 
Anleggsregisteret må deles opp etter de 
ulike driftsmidlers levetid slik at det er mu- 
lig å beregne avskrivninger etter en fast- 
satt plan. Aksjeloven og regnskapsloven 
krever at avskrivninger i det eksterne re- 
sultat- regnskapet beregnes med anskaf- 
felseskostnad som avskrivningsgrunnlag. 
Avskrivninger etter gjenanskaffeleskost- 
nad gir et riktigere bilde av de bedrifts- 
økonomiske og samfunnsøkonomiske 
kostnadene og bør beregnes i tillegg slik 
at de kan inngå f.eks. i effektivitetsmåling- 
er og som grunnlag for overførings- tarif- 
fer. Avskrivningene bør i begge tilfeller be- 
regnes etter det lineære prinsipp. 
Avskrivningsplanen kan ta utgangspunkt i 
den avskrivningstid som er angitt i NEVF 
publikasjon nr. 355-1989. Når særlige 
grunner tilsier endring av avskrivningspla- 
nen, skal dette omtales i note. 
Det skal utarbeides regnskapsoversikter 
for hver resultatenhet, f.eks.: 
- kraftproduksjon - kraftoverføring - forde- 
ling - fjernvarme - andre forretningsområ- 
der 
I Kronprinsregentens foredrag til forskrifte- 
ne forutsettes det at konsesjonærene ved 
meddelelse av omsetningskonsesjon fore- 
tar de nødvendige praktiske tiltak vedrø- 
rende balanseoppstillingen, slik at det kan 
utarbeides separate budsjetter og regn- 
skaper. 
Regnskapsoversikten skal vise resultaten- 
hetenes del av resultatregnskapet, og bør 
så snart som mulig også inneholde de de- 
ler av balansen som er knyttet til enheten. 
Balansedelen vil omfatte: 
- varige driftsmidler knyttet til resultatenhe- 
ten - lånegjeld til finansiering av varige 
driftsmidler 
Inntekter og kostnader skal henføres di- 
rekte til resultatenheten, og om nødvendig 
etter skjønnsmessig vurdering. 

TARIFFER FOR OVERFØRING I REGIO- 
NAL- OG DISTRIBUSJONSNETT 
Generelt 
Kostnadseffektiv drift av nettsystemer er et 
viktig mål for myndighetene. Netteier fast- 
setter overføringstariffene slik at de over 
tid dekker kostnadene ved administrasjon, 
drift, vedlikehold, fornyelse, og gir nødven- 
dig avkastning på investert kapital. 

Krav til netteiere 
Energiloven forutsetter at følgende krav 
blir stilt til alle netteiere: 
- Retten til å få overført kraft i nettet er en 
grunnleggende forutsetning for at et effek- 
tivt kraftmarked skal kunne realiseres. Le- 
dig kapasitet i nettet skal derfor kunne dis- 
poneres også av andre enn eiere. Prinsip- 
pet gjelder uavhengig av hvilket nettnivå 
det er tale om - sentralnett, regionalnett el- 
ler distribusjonsnett. 
- Det er ikke anledning til å diskriminere 
mellom kunder eller kundegrupper. Dette 
innebærer blant annet at man har samme 
pris på samme tjeneste uavhengig av 
hvem som er bruker av tjenesten. 
- Netteier har informasjonsplikt om hvilke 
overføringskostnader og -tariffer som kan 
påregnes. Beregningsgrunnlaget for tarif- 
fene skal være tilgjengelig for kundene. 
Kunder/kundegrupper som ønsker opplys- 
ning om overføringstariffer for å kunne 
vurdere alternative kraftkjøps-muligheter, 
har krav på å få dette uavhengig av hvilket 
nettnivå kunden er tilknyttet. 
- Den konkrete utforming av overføringsta- 
riffen skal så langt det er mulig utformes 
slik at den avspeiler de faktiske kostnader 
i nettet. 

Netteier har krav på å få dekket de faste 
og variable kostnader som kan tilbakefø- 
res til nettdriften og andre tjenester som 
netteier yter i henhold til kontrakt om over- 
føring av den kraftmengde som ønskes 
overført. Netteier skal informere sine kun- 
der om at NVE er klageinstans ved tviste- 
spørsmål når det gjelder overføringskapa- 
sitet og beregningsmåten for tariffer. 

Fremdrift i arbeidet med konkretisering 
av prinsipper 
Stortinget skal i løpet av 1991 ta stand- 
punkt til spørsmålet om organisering og 
drift av sentralnettet. Den struktur som blir 
lagt til grunn for sentralnettet, bør så langt 
råd er også danne mønster for regional- 
og distribusjonsnettenes tariffstruktur. 
NVE vil i samarbeid med netteiere og -bru- 
kere i løpet av første halvår 1991 fremme 
forslag til prinsipper innen følgende områ- 
der: 
- verdsetting av nedlagt kapital - avskriv- 
ningsgrunnlag ved overføringstariffer - av- 
kastning på kapital - krav til kostnadsrikti- 
ge tariffer 
Andre spørsmål som vi vil komme tilbake 
til omfatter blant annet forhold som vedrø- 
rer avregning og kostnader. 

Overgangssituasjonen 
NVE vil legge stor vekt på å få til en så 
rask og smidig overgang som mulig til det 
nye omsetningssystemet. Det vil også bli 
lagt stor vekt på at prinsipper for overfø- 
ringstjenester skjer i forståelse med både 
netteiere og kundesiden. 
Inntil man har det nødvendige rammever- 
ket å forholde seg til ved forhandlinger 
mellom kjøper og selger av overføringstje- 
nester, bør følgende legges til grunn: 
Spørsmål om prissetting av overføringstje- 
nester i den nærmeste tiden vil i hovedsak 
være knyttet til skifte av kraftleverandør. 
Foreløpige overføringstariffer for rene 
transittkunder må legge til grunn en likebe- 
handling av disse og det konsesjonæren 
tar betalt for egne overføringer slik dette 
kan utledes av gjeldende avtaler, tariffer 
og regnskaper. Gjeldende avtaler/tariffer 
må splittes i en kraftanskaffelses- og en 
overføringsdel. Dokumenterte tileggskost- 
nader (transaksjonskostnader) tas bare 
med i den grad disse ikke allerede er tatt 
med i basisprisen eller beregningsgrunnla- 
get. 
Det kan i særlige tilfeller aksepteres at 
overføringstariffen beregnes med basis i 
regnskapsmessig differanse mellom kraf- 
tanskaffelse og -salg. Det skal justeres for 
nettnivå, krafttype, overføringskvalitet og 
kostnader som med rimelighet ikke kan 
belastes nettet. 
Inntil prinsipper for beregning av overfø- 
ringstariffer er klare vil NVE anbefale at 
det inngås midlertidige, tidsavgrensete av- 
taler dersom begge parter er enige om 
dette. 
Beregningsgrunnlag og overføringstariffer 
skal sendes NVE fortløpende etter hvert 
som netteierne får dette utarbeidet. I tvis- 
tesaker vil det kreves at tilfredsstillende 
dokumentasjon legges frem av netteier, 
herunder akseptabelt regnskap med nød- 
vendig tilleggsinformasjon etter behov. 

KRAFTRASJONERING 
Rasjoneringsloven av 9. juli 1948 med se- 
nere endringer er opphevet og erstattet av 
bestemmelser i energilovens 3-3 om leve- 
ringsplikt Ut. forskriftenes 3-8). Lovens for- 
skrifter regulerer nærmere fordeling av 
myndighet og ansvar ved gjennomføring 
av kraftrasjonering. NVE vil foreslå nye 
retningslinjer som utdyper forskriftene og 

som angir regler for rekvisisjon og forde- 
ling av kraft under ekstraordinære forhold. 

KRAFTFORSYNINGSBEREDSKAP 
Energilovens kapittel 6 erstatter den tidli- 
gere Lov av 25. juni 1948 nr. 8 om for- 
svarsmessig sikring av kraftforsyningen. 
I energiloven forutsettes at kraftforsyning- 
en skal ha en beredskapsorganisasjon, og 
at de enheter som står for kraftforsyningen 
i fred plikter å være med i denne organisa- 
sjon. NVE skal samordne beredskapsplan- 
leggingen i fred og lede kraftforsyningen 
under beredskap og i krig. 
Energiloven utvider på vesentlige områder 
den ramme kraftforsynings- beredskapen 
hittil har arbeidet innenfor. Tidligere omfat- 
tet beredskaps- arbeidet utelukkende opp- 
gaver og tiltak som hadde med beredskap 
og krig å gjøre. I energiloven er det kom- 
met til et viktig tillegg ved at arbeidet også 
skal omfatte fredstidsforhold. Sikringstiltak 
og andre forholdsregler skal planlegges og 
gjennomføres for å beskytte kraftforsy- 
ningsanlegg mot sabotasje og terrorhand- 
linger i fred, og mot rent kriminelle hand- 
linger. 
En annen utvidelse av beredskapsarbei- 
dets virkefelt er å finne i energilovens krav 
om at også fjernvarmeanlegg og driftssen- 
traler skal gis sikring mot krigshandling og 
sabotasje. 
Kraftselskapene kan pålegges å sette i 
verk de sikringstiltak som NVE i hvert en- 
kelt tilfelle finner påkrevd. Den som vil 
bygge om, endre eller utvide anlegg, skal 
før arbeidet settes i gang melde fra til NVE 
for å få fastsatt de sikringstiltak som skal 
gjøres ved anlegget. 
Energiloven fastsetter at konsesjonæren 
plikter å informere abonnentene om den 
leveringskvalitet som kan påregnes i om- 
rådet. I beredskapsmessig sammenheng 
er en viktig del av dette å informere og gi 
råd om reserve hos bruker om kraftleve- 
ransen skulle svikte. 
Utgiftene til NVEs arbeid med kraftforsy- 
ningsberedskap skal utlignes på eiere og 
brukere av anleggene. 
Retningslinjer for tekniske sikringstiltak 
ved kraftforsyningsanlegg er under revi- 
sjon, og vil også omfatte fjernvarmeanlegg 
og driftssentraler. 

Energiavdelingen 
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Nytt NVE-råd - og takk til de 
avtroppende 

NVEs råd er ikke et styre, men et organ som står til disposisjon 
for VE-direktøren. Det er bestemt at rådet heretter skal bruke mer 
av sin tid på større saker av prinsipiell betydning og strategisk 
planlegging. Av aktuelle saker på agendaen kan nevnes: Behand- 
ling av Verneplan IV, inklusive befaring av de 7 vassdragene som 
det er dissens om i Mellquist-utvalget. Retningslinjer for forenklet 
behandling av statsstønad. Spørsmål om mer gebyrfinansiering 
av NVEs tjenester. Moms på elkraft, forenkling av strømregning- 
en. Strategisk planleggingsprosess i NVE. Større konsesjonssa- 
ker. Ny energimelding. 

NVEs råd er her avbildet sammen med Kalle utenfor M29. Fra 
venstre ser vi: Lærer Gunvor Schnittler, forskningsdirektør i Sta- 
tistisk Sentralbyrå Lorents Lorentsen (ny), hydrolog Marit Lundtei- 
gen (nestleder), rådssekretær Oddvar Andreassen, VE-direktør 
Erling Diesen, direktør i NTNF Kari Kveseth (ny), direktør i NIVA 
Haakon Thaulow, direktør i Jordforsk Amor Njøs (leder), fylkesva- 
raordfører Gunn Olsen (ny). 

Foto: Per Anders Rosenkvist, Samfoto 

NVE hilser det nye rådet velkom- 
men til fruktbart samarbeid. Fra det 
gamle rådet vil vi savne Sidsel Ei- 
dissen, Erling Fossen og Arne 
Næss. Vi takker dem for innsatsen. 
Av disse tre har Sidsel Eidissen 
vært medlem siden rådet ble opp- 
rettet 1. januar 1986, mens Erling 
Fossen og Arne Næss har adskillig 
lengre fartstid. De var begge med- 
lemmer i rådets forløper, hovedsty- 
ret. Næss kom inn i 1971 og Fos- 
sen i 1975. 
Gjennom sin mangeårige innsats i 
NVE har de begge vært med å set- 
te sitt preg på utformingen av lan- 
dets energiforsyning og vassdrags- 
forvaltning. Begge var sterkt enga- 
sjert i de saker som ble forelagt ho- 
vedstyret, og senere rådet. De ar- 
beidet grundig med problemene, 
og bidro gjennom sine innlegg til å 
forbedre administrasjonens forslag 
i en lang rekke saker. De hadde 
begge en solid bakgrunn allerede 
før de kom inn i hovedstyret, Arne 
Næss fra lokalpolitikken i Bergen 
og Hordaland, Erling Fossen fra 
politisk og faglig virksomhet i Høy- 
anger, Sogn og Fjordane. 

Erling Diesen 

Vassdragsregisteret 
Nytt infomateriell er nettopp utgitt om 
Vassdragsregisteret, i form av 2 hefter. 
Det ene heftet har tittel "Vassdragsre- 
gisteret, et hjelpemiddel i naturforvalt- 
ningen" og gir informasjon om innhol- 
det i Vassdragsregisteret. Heftet er på 
16 sider (med illustrasjoner), og fore- 
ligger i både norsk og engelsk utgave. 
Det andre heftet har tittel "Mini-bruker- 
guide til Vassdragsregisteret" og gir en 
konkret brukerveiledning over 28 sider 
for de som skal håndtere Vassdragsre- 
gisteret på egen skjerm eller PC. Det 
vil forhåpentligvis gjøre det atskillig en- 
klere å bruke registeret, også for ukyn- 
dige. 
Begge heftene er gratis, og kan rekvi- 
reres ved å kontakte Gruppe for Vass- 
dragsregisteret i Hydrologisk avdeling, 
seksjon Miljøhydrologi. Heftene blir 
forøvrig sendt uoppfordret til Vass- 
dragsregisterets kontakter og abon- 
nenter. 

Svein Homstvedt 

Verneplan IV 
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Som omtalt på side 1 +2 ble Verneplan 
IV overrakt Olje- og energiminister Finn 
Kristensen 21. mars. LESEHESTEN hå- 
per å bringe mer om dette senere. 

Planen er utarbeidet av det såkalte Mell- 
quist-utvalget, som har hatt som mandat 
å foreslå hvilke vassdrag som bør unn- 
tas fra kraftutbygging og dertil å foreslå 
hvordan de vernete vassdragene best 
kan sikres mot andre typer inngrep. 

Utvalget har bestått av: 
direktør Pål Mellquist, NVE (leder), anti- 
kvar Even Gaukstad fra Riksantikvaren, 
førstekonsulent Grete Gausemel fra 
Landbruksdepartementet, byråsjef Kjell 
Hauge fra Miljøverndepartementet, land- 
skapsarkitekt Knut Ove Hillestad, NVE, 
rådgiver Erik Kielland, NVE, kontorsjef 
Eli Moen, Direktoratet for naturforvalt- 
ning og tidligere stortingsrepresentant 
Marit Wikholm, Statens friluftsråd/natur- 
vernråd. 

Sekretærer for utvalget har vært sek- 
sjonssjef Jon Arne Eie, NVE, og 
cand.scient. Jan Olav Nybo (engasjert 
for drift av sekretariatet). 

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

M: Magne Amundsen, T: Jan Fredrik Nicolaisen. 


