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VareoPPlidling
i enøk-Norge
etter
stortingsrnelding
ringer i møte. I følge den nye
T
il neste år går NVE
utford
enøk-meldingen
skalstore
nemlig
det
samlede ansvaret for statlige enokvirkemidler legges til NVE. Det betyr
at det i stor grad er vi som skal gripe
mulighetene som ligger i meldingen,
og det er vi som får et hovedansvar
for å arbeide videre med de spørsmålene meldingen reiser.
preget av et stadig større antall
E
aktører
nøk-Norge
og i en
90-årene
derav følgende
har vært
usikkerhet omkring den enkelte
aktørs rolle i forhold til målene for
enøk-arbeidet.
Stadige debatter i
fagpressen har tatt opp spørsmål
som: Hva er målet med enøk-virksomheten?
Hvem regjerer i enøkNorge? Skal everkene drive enøk?
Hvordan bør myndighetene drive sin
enøk-politikk?
av spenning og forventning da
F
agmiljøene
St.meld
41 om
i enøk-Norge
energiøkonomisitret
sering og nye fornybare energikilder
ble lagt fram den 30. april i år. Skulle
den gi svar på alle disse spørsmålene?
flest - noen vil kanskje si at
m
eldingen
den
reiser er
fleresom
spørsmål
meldinger
enn
den gir den svar på. Det viktigste,
slik NVE ser det, er at meldingen er
starten på en omfattende og viktig
opprydding i mål, virkemiddelbruk og
organisering av enøk-arbeidet.
ge virkemidler i NVE fra 1994
E
n samling
betyr
større
av muligheter
ansvaret for
forstatlihelhetstenkning, og dermed riktigere
prioriteringer.
Antallet enøk-aktører
vil fortsatt være stort, og myndighe-

entra
4

7,

AV REIDUNKVÆRNUM

I
Å

tene vil stadig arbeide for å få enda
flere aktører på banen. Det at det
statlige forvaltningsansvaret er samlet på ett sted, vil likevel gjøre det
enklere for de mange aktørene å orientere seg i jungelen av virkemidler
og finne sin rolle i forhold til disse.
NVEs store utfordring vil være å legge forholdene til rette for tilbydere av
enok-produkter og -tjenester, slik at
disse ut fra egen motivasjon driver
enok-arbeidet videre og skaper resultater hos brukerne. Vår oppgave blir
da å "smore dette maskineriet".
ved at meldingen signaliserer
D
ettevridning
en
kommer
i virkemiddelbruken
også til uttrykk
i årene framover.
Den viktigste
endringen vil være at tilskuddsordningene dempes og at det fokuseres
mer på informasjon og rådgivning og
på introduksjon av mer energieffektiv
teknologi. Det legges videre opp til
en vridning av den statlige virkemiddelbruken fra ensidig satsing på brukersiden til å satse mer på tilbydere
av enok-produkter og -tjenester.
Dette ser NVE på som en positiv og
spennende utvikling.
er, og NVE har en viktig rolle
F
som
ramtiden
forvalter
byr på store
av deutfordringstatlige
enok-virkemidlene. Fortsatt gjenstår
en del spørsmål og noe opprydningsarbeid, men enøk-Norge er på vei i
riktig retning.

Stortingsmeldingen om energiøkonomisering innebærer at
tilskuddsordningenedempes til fordel for at det legges større
vekt på informasjon, rådgivning og spredning av ny teknologi. NVE får en viktig oppgave når det gjelder å samordne og
vurdere hvilke virkemidler som skal tas i bruk i det fremtidige enøkarbeidet.

En ny stortingsmelding om
energiøkonomisering og nye
fornybare energikilder ble lagt
fram 30. april i år. Meldingen
er starten på en viktig opprydning og debatt omkring mål,
virkemiddelbruk og organisering av enøkarbeidet. NVE har
et hovedansvar i tiden framover for å besvare spørsmålene
og gripe de muligheter som
ligger i meldingen.
NVE får det totale ansvaret
for statlige virkemidler på

enøkområdet. Hvis meldingen
får sin tilslutning i Stortinget,
vil dette tre i kraft allerede fra
og med 1994.

Debatt om mål
og virkemidler
Enøkmeldingen starter en viktig debatt omkring grunnlaget
for den norske enøkpolitikken.
Blant annet diskuteres sammenhengen mellom enøk og
miljø. Enøk er i utgangspunktet et rent økonomisk begrep
som innebærer lønnsom ener-
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Pl;•ave
for
gisparing eller substitusjon fra
en energibærer til en annen.
Enøk kan være et virkemiddel i
miljøpolitikken, men i mange
tilfeller vil det finnes andre virkemidler som er mer effektive i
forhold til nasjonale og globale
miljømål. I tillegg kan enøk
også sees i sammenheng med
andre politiske områder. Et
eksempel er næringspolitikken,
hvor det statlige arbeidet for
spredning av effektiv energiteknologi kan bidra til styrking
av norsk næringsliv innenfor
dette området. Diskusjonene i
meldingen er starten på en
opprydding i mål og virkemidler i norsk enøkpolitikk, denne
debatten vil føres videre i tiden
fremover.

1

1

Vridning av statlige
virkemidler

k\

eiv
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Meldingen signaliserer en sterk
vridning av den statlige virkemiddelbruken. Endringengår

kKak

i hovedsakut på at tilskuddsordningenefases ut til fordel
for at det legges større vekt
på informasjon,rådgivning
og spredningav ny teknologi.
I tillegg går man fra en
ensidig fokusering på energibrukerne til nå å rette tlere tiltak inn mot tilbydere av enøkprodukter og -tjenester. På denne måten endrer man taktikken
overfor brukerne fra direkte
investeringsstøtte til å gi informasjon og rådgivning som et
utfyllende element i strategien
om å arbeide gjennom tilbydersiden.

Forretningsdrevet
enøkvirksomhet
Ved å samarbeide med tilbydersiden kan myndighetene få
satt i gang tiltak som bransjen
etter hvert ser nytten av å drive
videre selv. På dennemåten

kan statlige virkemidlerbli
en utløsendefaktor for forretningsdrevetenøkvirksomhet, slik meldingenforutsetter.
Spesielt er dette en fornuftig angrepsvinkel når det gjel-

der spredning av ny, energieffektiv teknologi, der det er
gode muligheter for å utnytte
bransjens
egne
interesser.
Bransjekontakt er et nøkkelord
i denne sammenheng, og NVE
har allerede etablert et omfattende samarbeid bl.a. med
elektrobransjen. Det er fiere
prosjekter på trappene i samarbeid med bransjeforeningen
NELF0 og produsenter av
energieffektivt utstyr.

føre visse enøktiltakmot at
Everkenes
statligevirkemidlerstilles til
motivasjon
disposisjon.
Organisering av enøkarbeidet
Modellen er hentet fra
Nederland og England som
begge benytter dette i sin miljøpolitikk. I det norske energisystemet som i stor grad baserer seg på vannkraft, kan man
stille spørsmål ved om enøk i
alle sammenhenger er et effektivt miljøvirkemiddel.
NVE

har derforsatt i ganget prøveprosjektfor å finne ut om
avtalefestetenøk er et egnet
virkemiddel under norske
Nytt enøkvirkemiddel
forhold.Arbeidsformen
inneEt nytt enøkvirkemiddel bærer en systematiskkartintroduseresi stortingsmel- leggingav enøkmulighetene
i
dingen, nemlig avtalefestet de ulike bransjer.Erfarinenøk. Dette går ut på at sta- geneså langtviserat detteer
ten inngåravtalermed Leks. en nyttigmetodikkuavhengindustribedrifter
om at disse ig av hva man ønskerå legge
forplikterseg til å gjennom- inn i avtalene.

på regionalt og lokalt nivå har
fått en viktig plass i stortingsmeldingen. Konsekvensene av
energiloven i forhold til everkenes enøkmotivasjon diskuteres. I et deregulert marked vil
everkenes motivasjon til å drive enøk først og fremst ligge i
at enøk kan være et av kriteriene for kundens valg av energileverandør. Det kan føre til at
det blir problematisk å skille
mellom lovpålagt enøk og konkurransefremmende enøk, med
fare for konkurransevridning
ved å stille krav om en viss
enøkaktivitet i everkene.
Everkene sitter imidlertid
inne med erfaring og kompetanse på området, og konklusjonen i meldingen er at man

på tross av problemene finner
det riktig å beholde minstekravene til enøk i everkene. Nivå
på minstekravene og hvordan
disse skal gjennomføres vil bli
utdypet når arbeidet med retningslinjer nå tas opp igjen.

Samtidig foreslår Regjeringen at det skal opprettes
regionale enøksentra, som
blantannetkan ha i oppgave
å utføre everkenes minstekrav til enøk. Det gjenstår
fremdeles en rekke avklaringer i forbindelse med
regionale enøksentra, blant
annet hvem som skal stå for
dannelseog driftav sentrene.
Å finne løsninger på slike
spørsmål vil bli en viktig
oppgave for NVE i tiden
framover.
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NHO kr6verøkte ressursertil NVE

kt kontroll e
ove e(rinstariffer
- Overføringsvilkåreneer et hinder for fri
konkurransei kraftmarkedet.Forholdene
er uholdbare.NVE må få bedremulighettil
å kontrollere energiforsyningens overføringstariffer.Netteiere utnytter den svake
kontrollenog høster urimeligeøkonomiske
gevinster. Denne utviklingen vil fortsette
hvis ikke NVEs kontrollmulighetertrappes
opp.
AVMORTENGOLIMO

forbrukere skal få reell

Dette er noen av de klare konklusjonene i et brev som NHO
har sendt til Nærings- og energidepartementet. Etter en grundig gjennomgang av overføringstariffer i 10 - 15 større
energiverk konkluderer NHO
med at det i praksis er få kunder som vil ha kompetanse til å
utøve kontroll av vilkårene,
noe som fører til uheldig konkurransevridning.

mulighet til å handle
kraft på markedet.

I brevet ber NHO blant
annetom at NVE,i trådmed
Stortingetsønske, får tilført
ressurserog styrketsin kapasitet til å føre aktiv kontroll
med hvordan energiforsyningenfastsettersine overføringstariffer.

For lang
behandlingstid
Noe av kritikken mot
NOE går på at det er for
lang behandlingstid for
klagesaker. Det kan gå
mer enn ett år fra kunden klager til avgjørelse
foreligger. Dermed har
klageretten liten verdi.

NHO mener det bør ta
maksimun to måneder.

Det er galt at evnen til å utnytte nettmonopolet
kraftselskapene., mener NHO.

- NVE har i dag
ingen sanksjonsmidler,og
uten kapasitetblir situa,sjonen enda verre. Det blir i
liten grad tatt initiativoverNHO mener det er nødven- for verk som ikke er anket
dig med aktive tiltak fra myn- inn i klagekøen.
dighetenes side for å sikre like
konkurransevilkårmellom produsenter. Slike tiltak er også
nødvendige for at mindre kraft-

Det er galt at evnen til å
utnytte nettmonopolet og svak
kontroll skal avgjøre økonomien i kraftselskapene. Effekten

AVMORTEN
GOLIMO
Etter en grundig gjennomgangav en rekke norske everk har NHO avslørt tildels
betydelige variasjoner i beregningsgrunnlaget for overføringstariffene.
Enkelte kunder må betale mer enn det
dobbelte av hva korrekt tariffberegning
skulle tilsi. Etter sin undersøkelse trekker
NHO følgende hovedkonklusjoner:
Høyst ulik beregning av overføringstariffer fører til sterk konkurransevridning.
< Det gjøres mange og betydelige
brudd på retningslinjene både når det
gjelder prisnivå og fordeling på brukergrupper og nettnivåer.
Praktisk talt alle everk NHO har gjen-

av kundekontroll svekkes i dag
av at en anke til NVE ikke er
noen reell trussel for netteieren, skriver viseadministrerende direktør Terje Osmundsen i
sitt brev.

Gebyrfinansiering
Ett av virkemidlene for raskt å
kunne bedre kontrollmulighe-

nomgått må gjøre hele eller deler av
tariffarbeidet om igjen. Det er grunn til å
tro at dette også gjelder for everkene
generelt i Norge. Her er noen av feilene
everkene gjør seg skylclige
< Hva man har anledning til å gjøre for
henholdsvis regnskaps- og tarifformål
blandes sammen.
< Trdligere anleggsbidrag trekkes ikke
fra i beregningen, og fører til at kundene
betaler anlegg fiere ganger.
Ingen vurdering av hvorvidt det
eksisterende nettet er optimalt.
< Meget mangelfullt grunnlag for
avskrivninger. Stor grad av tilfekligheter
og skjønn.
Avkastningen settes ofte automatisk
til maksimalsatsen uten korreksjon for

og svak kontroll skal avgjøre økonomien i
(Foto: Haavard østhagen, NVE)

tene er å gi NVE rett til gebyrfinansiering av kontrollen,
foreslår NHO. Det er prinsipielt riktig at netteiere blir fakturert de faktiske kontrollkostnader. Det vil stimulere til en riktigere tariffpraksis og på sikt gi
redusert kontrollbehov.

ber NHO om at Nærings-og
Energidepartementetstiller
nødvendige ressuser til
rådighetfor at NVEkan utøve sin funksjonog oppnå en
akseptabelbehandlingstid.

NVEs innsats

Kan gebyrfmansiering
sentral
ikke etableres umiddelbart, - NVE har vært viktig for

tidligere inntektsnivå, optimalt nett eller
den nye rentesituasjonen.
Det inkluderes andre skatter enn eiendomsskatt.
Oftest ingen differensiering for forbruk som systematisk finner sted utenom
everkenes typiske tunglasttid.
< Tariffene tar oftest ikke hensyn til at
overføringskostnadene
synker
med
økende effekt.
Beregningsgrunnlaget
for overføringstariffene presenteres ofte i en form
som er meget vanskelig tilgjengelig selv
for folk med solid innsikt i kraftforsyning.
Mange steder er det motvilje mot å
legge fram kontrollmateriale, og NHOs
representanter er også blitt nektet innsyn.

utviklingen av kraftmarkedet i
Norge. Innføring av punkttariffer og utvikling av et regime for avstandsuavhengige
tariffer i sentralnettet har vært
viktige reformer for å få etablert konkurranse. Uten mer
ressurser til NVEs kontrollarbeid og klagebehandling,er det
NHOs vurdering at kraftmarkedet og konkurranseforholdene vil bli skadelidende. Vår
erfaring er at det særlig er
behov for kompetanse til analyse og avdekking av forhold
knyttet til kapitalgrunnlaget i
selskapene.

Det er helt nødvendigfor
tillitentil NVEsevnetil upartisk klagebehandling
at slike
ressurser hentes fra andre
miljøer enn fra kraftselskapene selv. Dersom ikke fast
ansatte benyttes, skriver
Osmundsen.
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Arbeidetmed å vernevassdragmot kraftutbygginger avsluttet.1. aprilvedtokStortingetVerneplan Gjennomfire verneplaner
er i alt ca 325
vassdragvernet.Selvetter20 års stridvar det en
dragkamphelt inn i Stortingssalenpå seive
avstemningsdagen.
AVJENS
AABEL
Vassdragene, som med sine
respektive nedbørfelt omfatter
ca. 1/3 av Norges areal, representerer et kraftpotensiale på
35 TWh, eller 20 % av landets
samlede økonomisk nyttbare
kraftpotensiale. Her er litt av
vernehistorikken:
var med
Gaularvassdraget
i vurderingene til Verneplan I,
men ble i 1973 vraket til fordel
for nabovassdraget Jølstra som
fikk 10 års vern. Jølstra fikk
ikke varig vern etter denne
periodens utløp (VemeplanIll),
og. Gaularvassdraget kom inn
igjen i verneplan IV-vurderingen etter en tids konsesjonsbe-handling på 70-tallet o en
konfliktfylt Samlet plan-vutdermg på 804allet. Motsetningene var store.både lokalt, regionglt og nasjonalt, men etter for$ag fra Regjeringen ble Gauet vedtatt Veinet.

Avgjøreiselagt på

ikke skulle omfatte Stryne- og
Loenvassdragene. Først da
NVEs uttalelse kom, ble Stryne- og Loenvassdragene brakt
inn i vemediskusjonen igjen.
De politiske bølgene gikk etter
hvert nokså høyt både lokalt og
sentralt, men under Stortingets
behandling av Verneplan IV
var det kappestrid om å få æren
for at Stryne- og Loenvassdragene til slutt kom med på verneplanen.

Utbyggin SintereSsene or små

•:PM.

Tovdalsvassdraget
var omtalt
vernesammenheng i den før.ste verneplanen. Det var da de
øvre delene _man tenkte pa.
Ktmnskapene QM verne
titbyggingsinteressene
.var
mfidlertid for små til at detble
noe mer ut av det, og vanlig

konsesjonsbehandling
ble
befalt.
Konse4onssøknad.01TI
størreutbygging.kom4a o
men prosessen stoppet ette

Stryne• og Loenvassdragene hvert opp, og da ..Samletplan
ble somen del av Jotunheimenkom, ble utbygging av Tovog Breheimen
vurderti Verne- dalsvassdraget plassert kateplanI. I det bredeutvalgetav gori. 111 (ikke konsesjonsbeverneverdige vassdrag ble
Strynevassdragetavsatt til nærmere vurdering for kraftutbygging. Vi fikk først planene om
stor-utbyggingen sammen med
Jostedøla, og senere separatutbyggingen av Stryne- og Loenvassdragene.
Da Samlet plan for vassdrag kom tidlig på 80-tallet,
ble Stryneprosjektetholdt utenfor av hensyn til kraftoppdekningen og konsesjonsbehandlingen gikk sin gang. To nye
verneplanrunder, rullering av
Samlet plan og avtagende
kraftbehov greide ikke å fange
myndighetenes verneinteresse,
og utbyggingsplanen havnet til
slutt i Stortinget med NVEs tilrådning om utbygging. Etter
forslag fra Regjeringen ble
imidlertid en avgjørelse lagt på
is.
Verneinteressenes håp om
en ny sjanse med VerneplanIV
ble slokket da det ble bestemt
at Mellquist-utvalgets mandat

handling). Dette førte i sin tur
til at vassdraget kom med
under Verneplan IV-vurderingen.
Da hadde også vernetanken
våknet for alvor, og såvel
lokalt som på landsplan var det
delte meninger om vern eller
kraftutbygging. Etter en spennende votering i Stortinget der
til slutt Arbeiderpartiet og
Fremskrittspartiet slo lag, ble
resultatet vem av de øvre delene og mulighet for kraftutbygging i de nedre.

Tre bukkeneBruse
Lomsdalsvassdraget
er trolig
det vassdraget som har vært
behandlet lengst og mest i verneplansammenheng, og parallellen til eventyret om "de tre
bukkene Bmse" er slående.
Verneplan I omtalte vassdraget i 1973, men sendte det
videre til VerneplanII siden det
var for lite kjent. 1 VerneplanIl
(1980) ble vassdraget vernet

Gjennom fire verneplaner er tilsammen ca. 325 norske vassdrag vernet mot utbygging.
Her ses Huldrefossen i Jølstravassdraget.
(Foto: øyvind Traagstad)

midlertidig og spørsmålet om
varig vern ble tatt opp igjen i
Vemeplan III (1986). Regjeringen foreslo der at vassdraget
burde vernes på tross av kommunens og kraftutbyggerens
protester, men Stortinget ville
det annerledes. Andre vassdrag
som Vefsna og vassdrag til
indre Visten ble trukket inn og
man vedtok en videre avklaring gjennom Samlet plan.
Der var Lomsdalsvassdraget tidligere plassert i kategori
HI,men ved neste korsvei ble
det flyttet frem i kategori I
(klart for konsesjonsbehandling). Dermed skjøt kraftutbyggingsplanene fart, og konse-

sjonsbehandlingen startet Da
så Verneplan IV startet opp,
var Lomsdalsvassdraget ekskludert på grunn av Samlet
plan-plasseringen.
Vemeønsket var imidlertid
fortsatt sterkt, og Mellquistutvalget, og senere NVE, ga
klare signaler om at Lomsdalsvassdraget med sin uberørte
natur var svært verneverdig.
Selv om vassdraget formelt
ikke var til vurdering, var det
ikke til å unngå at mye av diskusjonen om Verneplan IV
kom til å handle om Lomsdalsvassdraget, og i sluttfasen var
det bred enighet, fortsatt med
unntak av kommunen og kraft-

utbyggeren, om at Lomsdalsvassdraget forsvarte en plass •i
Vemeplanfor vassdrag.

Flere vassdrag
Dette er bare noen av de vassdragene det var diskusjon om
Verneplan IV. Av andre kunne
man nevnt Vefsna, Rauma,
Lingvang, Tengesdal, Etne,
Espedalselva, Hattebergvassdraget, Kilåi, Jora, Nausta og
enda flere. Noen ble vernet,
andre ble det ikke.
De som er interessert i en
oversikt over hele Vemeplan
for vassdrag, kan be om å få
tilsendt det nye verneplankartet
som NVE utgir i disse daget

Vann& Energi
nr.2 1993

6

Per Schreinerer ikke redd for å si fra:

Fritta(enclertibler
edvar ekableri
rosebeclet
Per Schreiner har forsøkt å gjøre som Sokrates: Få sine
motstandere til selv å innse at de har tatt feil.
Foto: Flemming Dahl)

Per Schreiner,en mann som i noen tiår har luftet
litt annerledes tanker omkring en del saker og
ting, inklusivedet norske kraftmarkedet.Nå ser
Schreiner,kanskje mest kjent for sine mange år
som høytrangert embedsmann i Finansdepartementet,at kraftmarkedethar utvikletseg på en
måte som han lenge haddementdet burdegjøre.
AVFLEMMING
DAHL
Det gale med dette markedet
var, mener Schreiner, at de styrende krefter håndterte vannkraften som en mindre verdifull ressurs enn den i hans øyne
var, med ovemtbygging og sløsing som resultat.
- Hvis du selger mahogni til
furupris, så bruker du den som
furu, sier Schreiner for riktig å
understreke sitt syn.
Men nå er han en smule
bekymret med tanke på den
videre utvikling:
- Vi kan bli så berusetav

har arbeidet nok med kraftmarkedet til å komme med detaljerte råd.
For noen måneder siden,
etter tre tiår i Finansdepartementet, og omtrent samtidig
med at han fylte 60 år, lot denne sosialøkonomen med det
korte, grå skjegget departement
være departement:
Han lot seg ansette som
seniorkonsulent i Econ, Senter
for økonomisk Analyse, et
konsulentfirma som arbeider
for
ulike
oppdragsgivere,
offentlige myndigheter inkludert.

å ha fått markedettil å virke
at vi glemmerå stelle pent
Bakspilleren
med det. Markedet er en Nåvel, han er hverken blitt mer
skjørplante,det.En tingsom eller mindre frittalende enn før,
kan skje, er at folk bruker denne Schreiner, som regner
frihetentil å slå seg sammen, seg selv som en grubler.
fordi lønnsomheten er så
- Det er min legning. Jeg
dårlig. Etter hvert sitter du liker meg bedre som bakspiller,
da igjen med noen få store en som kommer med innlegg,
aktører, og da forsvinner enn som en som går i fronten,
mye av markedskreftene forklarer Schreiner i sitt kontor
igjen,sierSchreiner.
i Storgata i Oslo, noen stenkast

Rådgiveren
Han understreker at politikerne
etter hans mening fortsatt har
et ansvar for kraftmarkedets
utvikling, at de fortsatt må sørge for spilleregler og for at
spillereglene blir etterlevet. Det
vil ikke være i strid med den
nye
markedstankegangen,
mener Schreiner, som forklarer
at ethvert samfunnsgavnlig
marked etter hans mening er
gjennomregulert og ikke fritt i
faktisk forstand.
- La oss ikke se på alle
restriksjoner på handlefriheten
som tilbakesteg, sier Schreiner,
som understreker at han ikke

fra Finansdepartementet.
Siden Schreiner ikke bare
var embedsmann, men også en
mann som ikke la skjul på at
han følte seg hjemme sånn litt
på venstresiden i Arbeiderpartiet, ligger det i kortene at
han kunne bli oppfattet som en
urokråke av de arbeiderpartistatsråder som i mange år
håndterte kraft-Norge.
Selv
føler han at han likevel vant tillit hos politikeme, uansett
deres partifarge.
- Jeg følte jeg hadde fått en
posisjon hvor jeg kunne si ting.
Jeg pekte på ubehagelige fakta,
forklarer han.

avhengigav gjenvalg,harjeg
kunnetsi ting som var ubehagelige,og det på en sånn
måte at man opplever det
som noe som ikke kan
avfeies. Det er det Sokrates
til
- Fordijeg ikke har vært gjør,hanfår motstanderen

å innse at han har tatt feil. ten 1989, under et energisemiNoen gangersynesjeg at jeg nar i Oslo, innledet et foredrag
har fåtttil det,fortsetterhan. med følgende ord:

Opponenten
Det finnes en del kraftfolk som
husker hvordan Schreiner høs-

- Dette er et optimistisk
foredrag. Etter å ha opponert
mot viktige trekk ved den norske energipolitikken i mer enn
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33 år, ser jeg nå oppmuntrende
tegn på at gamle standpunkter er
i ferd med å mykes opp. Det
gjelder også mine egne. Kanskje
kan vi i årene framover klare å
komme fram til en slags enighet
i dette lille landet om hva det vil
si å utnytte naturressursene våre
på en best mulig måte.
Så langt det foredraget, som
ble holdt ikke så lenge før energiloven kom og la opp til konkurranse og bedriftsøkonomisk
tenkning i et kraft-Norge som i
årtier hadde vært en beskyttet
lekegrind for monopolister. I
dag husker Schreiner hvordan
han begynte å snakke kritisk om
kraftmarkedet allerede da han
som student i 50-årene lyttet til
et foredrag holdt av Erik Brofoss, daværende toppsjef i Norges Bank.
Da tok jeg ordet og begynte
å protestere og syntes at hans
utlegning
var gal, beretter
Schreiner om sin reaksjon på
hva Brofoss mente om kraftutbygging og denslags.
Schreiner husker hvordan
han mente at de offentlige pådrivere for kraftutbygging baserte
seg på åpenbart uriktige prognoser, hvordan han mente at staten
inngikk altfor snille kraftkontrakter med storindustrien.
- Vi søltebortpengeneher i

landet på ulønnsomvirksomhet, sier Schreiner,som mente
og menerat den norskevannkraftenslett ikke var så billig
som de rådende krefter den
gangvilleha det til.
- Detlå noklitt norskdefaitismei dette,de troddeat ingenting lønte seg hvis du ikke
subsidierte det, konkluderer
Schreiner.

Bidragsyteren
Erling Diesen, vassdrags- og
energidirektøren, er blant dem
som gjennom noen årtier har
notert seg Schreiner som opponent til det Diesen selv og andre
kraftfolk bedrev. Hør hva Diesen nå forteller:
Da jeg første gang la merke
til Scheiner, var det fordi han
blandet seg bort i det vi syntes
var ingeniørenes enemerker.
Diesen, som mener at Schreiner på sin måte har bidradd til at
kraftmarkedet er blitt som det nå
er, fastslår at han selv og andre
kraftfolk ikke var vant til å se på
markedet med en økonoms
øyne.
Han kom med helt fremmede forestillinger for oss som
arbeidet i kraftforsyningen, sier
Diesen om Schreiner.
Om Diesen har respekt for
Schreiner og hans meninger?
Jada, bevarremegvel. Han
har alltid vært inspirerende å
snakke med. Dette var jo noe
annet enn Einar Gerhardsens
kraftsosialisme, selv om han tilhørte Gerhardsens parti, sier
Diesen.

Schreiner, for ovrig styreformann i det ikke akkurat konservativt anlagte forlaget Pax, regner seg som Oslo-mann fra Bygdøy, der han tilbrakte de fleste
av sine barne- og ungdomsår,
selvom han i de to-tre første årene av sitt liv bodde på Hadeland.
I dag bor han sammen med sin
kone ved Sognsvann i Oslo.
Deres to barn er forlengst voksne og ute av redet.
Før han tidlig i 60-årene kom
til Finansdepartementet,
hvor
han etter ulike oppgaver endte
som ekspedisjonssjef, arbeidet
han ved Universitetet i Oslo, der
han var blitt sosialøkonom, samt
ved Centraal Planbureau i den
Hague, et rådgivningsbyrå for
Regjeringen i Nederland, og,
dessuten ved Stanford University i San Francisco.

Assistenten
- Jeg skryter jo av at jeg har vært
assistent for tre Nobelpris-vinnere i økonomi, kommenterer
Schreiner og viser til at han
arbeidet
under professorene
Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo ved Universitetet i Oslo
og senere under professor Kenneth Arrow ved Standford University.

Schreiner,som i egenskap
av embedsmannhar arbeidet
mye internasjonalti OECDog FN-sammenheng,er utilslørt stolt av en liten bok han
skrevfor et tiårsiden,"ErOla
Nordmannsmart nok?". Der
hevdet Schreinerat den fulle
sysselsettingher i landetvar i
fare.
- Dessverre,jeg fikk jo rett,
sierhani dag.
Han legger heller ikke skjul
på sin stolthet over å ha sittet
som en sentral mann bak den
kjente oljemeldingen fra 1974,
fremlagt av daværende finansminister Per Kleppe. Den advarte mot mulige negative følger av
lettjente oljepenger.
- Vi hadde ikke sterk nok
rygg til å bære olje-milliardene.
Jeg er en moralist, som du
skjønner, sier Schreiner i dag.
Vel, tilbake til kraftmarkedet.
Når han nå, i motsetning til før,
mener at det kanskje ikke er så
dumt av Norge å satse på en
kraftintensiv industri, er det fordi han ser at Norge i årene fremover kanskje vil fremstå som et
land med forholdsvis billig,
usubsidiert vannbasert energi dette fordi drivhuseffekten kan
få andre land til å legge store
avgifter på mer forurensende,
alternativ energi.

Schreiner, en motstander
av energisløsing,men ingen
fanatiker.For hør hva han
forteller,noe som viser at han
brukeriallfalllitt mer elektrisitet enn strengttatt nødvendig:
- Jeg har et rosebedmed
varmekabel.
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Borettsfag,
har begynt å
interessere
seg mer for
de muligheter
som energiloven gir.
(Foto: Morten
Golimo

Energiloven virker som den skal.
Den skjerpede konkurransen har ført til prisfall.
s/ 40 prosent av næringskundenes og bare 1 prosent av husholdningenes kontrakter er blitt reforhandlet til markedshaserte hetin eiser.
-\/ Myten om at kundemassen ville kaste seg over spotmarkedet
holder ikke stikk. 75 prosent av de reforhandlede kontraktene er
fastpriskontrakter.
De flaste reforhandiede kontrakter er kortsiktige.
-/ 70 prosent av everkenes kontrakter i engrosmarkedet er blitt
reforhandlet til markedsbaserte betm•gelser.
verker somregelde mindre
Kortsikligeavtakr
Undersøkelsenviser også at kundene.
De som går ut
selskapenevelger å inngå
Dette fremkommer i en mer eller mindrekortsiktige kedet er de store sluttbmundersøkelsemarkedsavde- avtaler. Hele75 prosenthar keme. Årsakentil det kan
lingeni NVE har gjort om en 1øpetidsom er under to være transaksjonskostnaenergilovens virkaing
år. Dette er hovedsakelig dene som blir påført den
kraftmarkedet.Etter å ha reforhandlede kontrakter. enkeltekunde,noe somgjør
gjennomgått oppgaver fra Årsaken til at selskapene det mindrelønnsomtå bytte
230 everkog kraftomsettere velger kortsiktige avtaler leverandør.
er konklusjonenhelt klar: kan være at selskapene
Resultatene fra energiEnergilovenhar fått sin tiI ønskerfleksibeloppdekning verkene for 1992 viser at
siktede effekt. Ko r og ikke ønsker å binde seg mange energiverk har
ransen øker og prisenefal- opp for langsiktig. I kon- redusert sine energikjøpsler.
traktenehar de fieste valgt kostnader, for mange til
fastprisavtaler.Tre firedeler dels betydelige reduksjoBesparelser
av det innsamledemateria- ner. Over tid bør det fore
I sluttbmkermarkedeter let har fast pris. Bare 23 til lavere priser for sluttgjennomsnittsprisen for prosent har kontraktersom bruker.
kraft ekslusive transport- er avledetdirektefra markekostnaderi år beregnet til det. Dette avkrefter til en
13,6 øre/kWhfor nærings- viss grad de spekulasjoner
Konkurransen
livskunderog 14,9øre/kWh om at alle velgerå handle
vilfortsatt Øke
for husholdninger.
Nærings- spotmarkedet.
NVE tror konkurransen
livskundersomhar forhandfortsattvil Økefordinesten
let seg framtil markedsmesFlere tilbud
hele husholdningssektoren,
sige kontrakter med sitt NVE trorat mange av de og nesten 60 prosentav
lokale kraftverk har opp- som reforhandlermed sitt næringslivskundene fremnådd en prisreduksjonpå lokaleenergiverkhar fått et deles kjøper kraft til ordi18 prosent i snitt. De som tilbud fra sin leverandør nære tariffer. I tillegg vil
har skiftet leverandør har som de aksepterer uten å mange av de som allerede
oppnådd en prisreduksjon innhentealternative
har benyttetseg av energilopå hele 26 prosent.Totalter
Det er NVEsoppfatning vens muligheterpå ny korndet reforhandletog inngått at man bør innhentetilbud me til å reforhandle sine
nye kontrakter for 12,6 fra flere leverandørerfor å kontrakteri tiden fremover
TWh.Bare0,4 TWh av det- få et markedsmessig
korrekt fordihele 75 prosentav diste volumet gjelder private tilbud. De som har refor- se kontrakteneble inngått
husholdninger.
handlet med lokalt energi- medløpetidpå underto år.

AVCHRISTIAN
H.
JOHANSEN

Returadresse:
Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Nårnasjonale
oglokale
interesser
tørner
samme
"Luftstrekkvil være katastrofaltfor Øygarden!Vi vil ha jordkabel.La
Shell betale!De har god råd,"lyder "folketskrav".
"Jordkabelvil bli 180 millionerkronerdyrere,og det er statensom må
betaledet meste",er motargumentet.
Debattenom krafttilførselentil et av Europasstørste gassbehandlingsanlegg som er under byggingpå Kollsnesi Øygardenhar vært hard og
lang. Nå har NVE vært på befaringog møtt representanterfor de ulike
syn. Høringsfristen
utløper5. juli, og NVE har mangehansynå ta før etaten på sensommerenskal treffe sin avgjørelsei dette som av flere er kalt
90-åreneskonsesjonssak.
TEKSTOG FOTO:
WENJAPAASKE
Hovedinnvendingene mot luftstrekk i øygarden er natur- og
miljøvirkningene. Enkelte steder vil de lave øylandskapet få
43 meter høye master.
Da NVEs administrasjon og
råd var på befaring langs den
aktuelle tras&n, møtte de
representanter
for
berørte
borettslag, kommunale myndigheter og en aksjonskomit
med 4000 protestunderskrifter.
Bakgrunnen for besøket var
søknaden om en 300 kV kraftfremføring fra Fana i Bergen til
Koll snes i øygarden
som
Bergenshalvøens Kommunale
Kraftselskap (BKK) har sendt
NVE.

Lik praksis over
hele landet
- Spørsmålet om jordkabling
som alternativ til luftledning er
på grunn av BKKs søknad nå
for alvor satt på dagsorden.
Utfordringen for NVE blir å
vurdere om de fysiske og estetiske konsekvensene er så store
at kabelaltemativet kan vurderes som samfunnsøkonomisk
forsvarlig. Denne problemstillingen blir stadig med aktuell
over hele landet. NVE kan ikke
legge en annen praksis til
grunn for avgjørelsen i Øygarden enn for sammenlignbare
kraftfremføringer andre steder i
Norge, sier vassdrags- og energidirektør, Erling Diesen.

Helserisiko

I tillegg til de estetiske virkningene,
må
NVE
vurdere
om det på grunn
av helserisiko i
forbindelse med
magnetiske felt
er
nødvendig
med
spesielle
tiltak der hvor
eksisterende ledninger skal forsterkes eller nye
strekkes
gjennom tettbebygde
områder.
borettslagene
i
Bergen blir 160
leiligheter berørt
av BKKs planer.
Det magnetiske
feltet blir betydelig større i og
Ordføreren i Øygarden, Otto Harke- med at spenstad, smiler i håp om at jordkabel vil bli ningen i kraftledningene økes

valgti hans kommune.

Trykk:

Indre

IT 69 89 00 44

fra 132 kV til 300 kV. For
menneskene dette angår virker det paradoksalt å sette så
store ressurser inn på å kable
på øyer med svært spredt
bosetning.

Trang fødsel
Etter å ha avvist to søknader,
kunne NVE ta BKKs tredje
og endelige
søknad til
behandling.
Avvisningene var ingen
styrkeprøve mellom BKK
og NVE, men et uttrykk for
de strenge og ufravikelige
krav som en søknad skal tilfredsstille, presiserer Diesen.
Noen av kravene er at de
som blir berørt skal kunne ta
stilling til relevante alternativer. I dette tilfellet luftledning kombinert med jordkabling på deler av den
NVEs befaring i borettslagenei Bergen. Beboerne synes
totalt 53 km lange strekningen, eller luftledning hele det er paradoksaltå kable på tyntbefolketeøyer, men ikke i
veien.
boligfelt.
BKK søkte primært om
en jordkabel på 18,6 km gjen- ten som må dekke merkostnafra Trollfeltet i Nordsjøen,
nom deler av Fjell og Øygardene med en jordkabelløsning.
Europas største gassfelt til
den. Den vil i så fall bli en av
havs. Trollpartnerne er konde lengste i sitt slag i verden,
Jordkabel
traktsforpliktet til å starte gassmed en ekstrakostnad på 180 På et så høyt spenningsnivå
leveransene, som vil utgjøre
millioner kroner.
som 300 kV har man hittil i ca. 10 prosent av Europas forNorge, og ellers i verden, bare bruk, nøyaktig 1. april 1996.
lagt jordkabel i helt spesielle
Erling Diesen legger stor
Hvem skal betale?
tilfeller. Eksempelvis ved inn- vekt på at det aktuelle anleg"Shell kan betale" er det stadig føring til store byer ocskraftstaget på Kollsnes skal oppfylle
blitt sagt både i media og på sjonsanlegg i fjell. Arsaken er en forsyningsoppgave som har
folkemøter. Men Norske Shell særlig de store ekstrakostnadestor nasjonal betydning. Den
er kun utbygningsoperatør på ne ved en slik løsning, men minste tvil om start av anlegget
vegne av de øvrige partnerne.
også fare for lange driftsav- innen tidsfristen kan svekke
Selskapet har bare åtte prosent brudd på grunn av vanskeligere
Norges troverdighet som gassandel i selve Troll-prosjektet.
feilsøking og reparasjoner.
leverandør, og en faktisk forDet er staten som er den domisinkelse vil kunne påføre Nornerende part i prosjektet, med
Norges troverdighet
ge tap i milliardklassen.
en eierandel på ca. 75 prosent.
Gassen som skal behandles på
Dermed er det hovedsaklig sta- Kollsnesterminalen
kommer

