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Forslag i Stortinget:

Ogsåde små Stansmonopoltendenser
hartjent
ta hensyntil miljøet!

Energiloven
harvirketi snarttreår.Kraftprodusenter
kan
nåselgetilhøyestmuligpris,ogbrukerneskalkunnevelge
detbilligstetilbudet.

Størrebrukerebenyttetseg raskt av muligheten.Konkurranseogkraftoverskudd
hargittmangeprisreduksjoner
i området20-30prosent.Noenharforhandletmedsintradisjonelle,
lokaleleverandør.
Andrehar skiftetleverandør.
Forbrukerrådet
og andrebegynnernå å bli utålmodigepå
vegneav husholdningerog andresmåbrukere.De småmå
betaleforde rabattenede storeoppnår,hevdesdet.Deter nå
ikkesant.Ogsåde småhartjentpå energiloven
ogkraftoverskuddet,menikkeså myesomde store.Kanskjeer ikkedet
så galtsomdetkanhøres.Stortingetharbestemtat vi skalha
markedsbasert
kraftomsetning,
og et av måleneer en utjamningav kraftprisene.Tidligerevar det slikat mangekommunestyrer
fastsattetariffersomfavorisertehusholdningene.
Slikprisinger vanskeligi et marked.Våreoversikterviserat
gjennomsnittsprisen
til de småhar stabilisertsegsidenenergilovenkom.
Noeneverktilbyrsinesmåkundersåkaltflexi-tariff.Det
betalesen fastprisforet grunnforbruk,
vanligvis12.000kWh
i året,mensdetoverskytende
betalesmeden prissomfølger
markedsprisen.
Ca.20prosentavlandetsforbrukerehardette
tilbudet,menbareca. 1prosentharbenyttetsegavdet.Dehar
spartnoentusenkronerhveri løpetav de sisteårene.
Detspørslikevelomikkedennetariffentåleretlaveregnmnforbrukog et laverepåslagpå markedsprisen
enndetmange
everktilbyr.Førstdavildetteblien attraktivtariffsomgirdet
lokaleeverketet forsprangnårkonkurransen
etterhverthardnertil ogsåi husholdningsmarkedet.
NVEråderalleeverktil
å innføreflexi-tariff,og aktivtmarkedsføredenne.Menfor
kundenemådetværeen frivilligsakomdevilvelgeen flexitariff.Etteret tørtår og en kaldvinterkanmarkedsprisen
bli
høyereennde priservi har settde sisteårene!
Skifteav leverandørkrevernyerutinerforavregning.For
størrebrukereer detaktueltmedtimesmålere
somkanfjernavleses.Detlokaleeverketførerfortsattkraftenframtil brukeren,og everketmå etablererutinerslikat de enkelteleverandørenes
forpliktelser
i markedetholdesadskilt.NVEtillater
netteierenå beregneseget transaksjonsgebyr
fordekningav
kostnaderi denforbindelse.
Fra 1994blirtaketkr.4.000.Dette
er småpengerforen størrebrukermeden årligstsømregning
på kr. 100.000ellermer.Et leverandørskifte
kanlønnesegi
allefall.
Annerledesstillerdet segforde små,meden årligstrømregningpå 10.000-15.000
kroner.Fordemvilet gebyrpå4.000
kronergjøreleverandørbytte
ulønnsomt.
Deblirderfori praksis innestengtsomkunderav det lokaleeverket.MenNVE
kreverateverketgodtarordninger
dermangesmåkunderhåndteressamlet,slikat detbareer aktueltmedetttransaksjonsgebyrforhelegruppen.
Detgjenstårennåen delutredningsarbeid
førdeter utvikletordningerforleverandørskifte
somerbådeenkleogbillige.
Mangearbeidermedspørsmålet,og ulikeforslagfremmes.
Ikkealleforslaghartatttilstrekkelig
hensyntilet sikkertoppgjøri helekjedenfraprodusentframtil forbruker.
Norgeliggerpå verdensbasis
førsti løypamedutviklingav
en markedsbasertelektrisitetsforsyning.
I samarbeid
har
eforsyningen, forskning,
industriog forvaltningnådd
utroliglangtpå korttid.Men
viharennåigjenå fmnefram
tilgodeordningersomsikrer
ftill likebehandling
avsmåog
storestrømkunder.

Q,,L7

I Stortingeter det nylig
fremsattto forslagsom på

forskjelligvisberørerelforsyningen.Detenevilsikre
småkunderrimeligere
strømgjennomreellåpning
tilhusholningsmarkedet.
Detandrekreverkabling
somalternativifiluftspenn
av hensyntilmiljøog helse.
ØysteinHedstrømogOscarD.HillgaarfraFremskrittspartiet
henviseri
sittforslagiiiNHO-undersøkelser
om
"triksing"medoverføringstariffene
somgiret kunstighøytberegnings- Høyrerepresentantervilha mer kabeL
grunnlag.
ForslagethenviserogsåtilNVE- Oddvard
Nilsenheterdetat fremstatislikksomviserstoreforskjeller
i føringavluftspenn
for hovedlinjeoverføringtariffene,og at mange nettetalltidhar værtkonfliktfylt.
everkharforhøyeoverføringspriser.økt engasjementi miljøspørsmål,
Etterhenimottre år medny energi- usikkerhetomkringstrålingsfare
lov må man konstatereat mange langslinjetras&nemedmuligeheleverkfortsattdriversommonopolis- semessigekonsekvenser,og større
ter,sierforslagstilleme.
estetiskbevissthet,har klart skjerDefiykteratledningsnettet
erblitt pet disseinteressekonfliktene.
everkenes
"våpen"
tilfortsatt
å sikre Slikekonflikterfinnesfleresteder
monopol
ogurimelige
gevinster. i landet.Problemstillingen
bliraktuSelveforslaget
lyderslik:
alisertbl.a.gjennomvidereutbygStortinget
berRegjeringen
bygge gingav sentralnettetnår flereutenut kontrollkapasiteten
i Norges landsforbindelserskal etableres.
vassdrags-og energiverk(NVE) Lokalmotstandmot 132KVlinjei
rettetmot overføringstariffene
i luftspennoverNordreAskøy,og en
ledningsnettet
samtinnføreentids- 300 KV linje gjennomet svært
fristpå3 månedersommaksimum åpentkystlandskapfremtil Kollsbehandlingstid
av klagesaker.
nes i øygarden,er en godillustrasjon på en interessekonflikthvor
Stortinget
berregjeringen
fremme bådemiljø-,helsemessigeog esteforslagsomsikreren reellåpning tiskespørsmåler bragtinn.
avhusholdningsmarkedet
forelekKabelalternativene
reiserspørstrisitet
mål av tekniskog kostnadsmessig
karakter.Høyre mener likevel at
I forslaget
fraHøyre-representanteneestetiske,miljø-og helsemessige
GunnarFatland,EvaR. Finstadog kriteriermå få øktvektsombeslut-

ningsgrunnlagnår nye høyspentfremføringerskal vedtas, skriver
Fatland,Finstadog Nilsen.
De menerkostnadsargumentene
kan reduseresbl.a.ved å leggetilrettefor en reellkonkurransemellomkabelprodusenter.
Ekstrakostnadeneved kabling
kan tas inn i beregningsgrunnlaget

forsentralnettstariffene.
Deterogså
adgangtilå kreveanleggstilskudd
i
spesielletilfeller,skriverde tre og
avsluttersinbegrunnelseslik:
En sterkerevektlegging
avhelseog miljømessigeforholdvil også
kunne påvirke måten den videre
utbyggingav høyspentnettetblir
planlagtpå, slik at interessekonfliktenekan bli redusertgjennom
planarbeidet.
Forslagetlyder:
StortingetberRegjeringenlegge
til rette for at milø-,helsemessige
og estetiskehensynmå få økt vekt
vedmyndighetsgodkjennelse
avnye
høyspentanlegg.

Rapportom hvakablingkoster
Kablingav alleeksisterendeledningervillegi kostnaderpå 250-300milliarder.
kroner.Dehøyestespenningsnivåene,
300og420KV,girekstremekostnader.
Tre kabelsettfor420 KVkoster36 millionermerpr
kilometerennluftledning.
Detteer noenavtallenei en kommendeNVE-rapportomkabelsomalternativ
tilluftledning.
Hvormye
dyrereblirdet,oghvameddettekniske?
Fordelereller
ulemper?
Avdelingsingeniør
JonEilifTrohjellførerrapporteni
pennen,og denvil foreliggeomen månedstid.
Krav om kabling

Overingeniør
ArneSelforsopplysertilVann& Energi
at to forholdga støtettilen slikrapport.
- Deteneer at kravetomkablingnåmeldersegstadig
oftere,det andreat det syneså herskeen vissforvirringhoseverkeneomdettespørsmålet.
Maner uviss
bådepåkostnaderogtekniskeproblemer.
Detteharvi
altsåmentå villegjørenoemed,sierSelforspåvegne
av sinseksjonssjef
ArneOlsenog segselv.
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- Rapportengjelderallespenningsnivåer
somkrever
konsesjon,fra22KVogoppover.Viharikkesvarpå
hvormyedyrereenbestemtstrekning
vilblimedkabel
ennmedluftspenn.Detvi tarsiktepå,er en basisrapportsomgrovtsettfortellernoeomprisforskjeller.
Selforstilføyerat deti januarogsåvilbliarrangert
en seminar-runde
for å presentererapportenog gjøre
elbransjenbestmuligkjentmedinnholdet.

200 1000mill.pr år
-

Herer endaetparsmakebiter:
Fremoverkanmanvente
en delvariasjoner
fraår tilår slikat ekstrakostnadene
vedå kableallenyeanleggkanantaså liggemellom
200mill.kr.og 1milliard- i snittkanskjenærmereden
nedredelav intervallet.
Ved fornyelseav konsesjonerskalmanvurdere
betingelseneog kan i prinsippetpåleggekablingav
delerav anleggetsomvilkårforfornyetkonsesjon.
Kables10prosentav antallnye km ledning,vil det
kostefra 20 til 100mill.krpr år. Kablerman30 prosent,blirkostnadenefra60 til 300millioner.

Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags-og energiverk ved vassdragsog energidirekterErling Diesen og informasjonssjefWenja Paaske.
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Spørsmåletter
tabefaring
Nyttmanøvreringsregle- laksensomtellermestiAltaelva- fra
mentforAltaKraftverksto åttekiloog oppover.
- Allstorlaksi dagerfødtførkraftpå dagsordendaNVEsråd verketblesatti driftDetresisteårene
varsamlet1Alta11.og
har det vært en drastisknedgangi
12.oktober.
Etteret åpent lakstil Sautso.Detgårmoten katamøtei kommunestyresalen strofe.
Holtennevnteat det sistsommer
og en befaringi Altaelva
bletattbare 108storlaks.I 1979var
resultatetpå sammested 85 laks i
holdtrådetegetmøteog
løpetaven uke!Sautsoharfragarnbesluttetda å utsettesitt
meltidværtregnetsomet eldorado
vedtaki saken.
forlaksefiskerne.
TEKST OG FOTO:
HARALD BRYMLDSEN

Rådetba om å få enkeltepunkteri
forslagettilvarigreglement
nærrnere
belyst,bl.a.hva det vil innebæreå
installereen omløpsventil
i kraftverket
Dermedgår det en stundinn på
nyåretfør Rådetkan ta stilling til
søknadenfra Statkraft.Kongeni
statsrådavgjørendelig.
Formanneni Alta Laksefiskeri
Interessentskap,
LyonHolten,erglad
forutsettelsen.
Positivt!
- Jeg serdettesomnoe positivt.En
utsettelse
måbetyat manharfåttnye
innspilli saken,noe somhar gjort
inntrykk.Da trengerman tid til å
tenkesegom.Jegsynesdeterkjempefintat Rådettar segdentiden,sa
Holteni en kommentartil Vann&
Energi.
Han og andrefra Alta sa under
folkemøteti rådhusetklart fra om
sitt syn på forslagettil nytt reglement:
- Deter ikkebrukbarthvisvi skal
bevareAltaelva.
Holtentoksærligforsegsituasjonen i Sautso-området,
medutløpet
fraAltaKinftverk.
Omisforholdene
sa han at det de sistefem årenehar
værtnestenumuligå kommeditpå
isen.Manmåttebrukehelikopter.
Isganghaddei etttilfellebragthele
Altaelvapå grensentil katastrofe,
sa formannenog la skyldenene og
alenepå vintervannføringen.
Forskemehar hittil vært ute av
standtilå forklare
hvorforlaksenikke
gåropptil Sautso,menteHolten.
- Mendetvilvi vise!
Holtenunderstreket
at deter stor-

Brevtil

- JegvilgietrådtilNVEsråd,fortsatteHolten:følgdetforslagettilnytt
manøvreringsreglement
som Alta
Laksefiskeri
har sattfrem.

Midlertidig
Ogsåfra forskerholdble det sagtat
nyttmanøvreringsreglement
børvære
midlertidig.
Manmå følgevassdragetoverflereårforå konstatere
langtidsvirkningene.
Forskerneserteg-

Enstemmig
Ordføreri Alta,EvaNielsen,takket
for at Alta-samfunnet
gjennomfolkemøtetfikk anledningtil å si hva
manhaddepå hjerteti dennesaken.
Denhaddeskaptengasjement
i vide
kretser, langt ut over de direkte
berørte.
Dakommuneni sommerbehandlet forslagetfra Statkraft,forelået
omfattende
høringsmateriale.
Kommunensiernå- somdengangi 1976
- at Altaelva.s
betydningsomlakseelv er udiskutabel.Den politiske
debattenkomstadigtilbaketil hvilkenverdielvaharforhelelokalsamfunnet.Denneverdienmå balanseres mot økonomiske forhold i
kraftproduksjonen.
Ett av kravenei
kommunensenstemmigevedtaker
atreglementet
fortsattskalværemidlertidig,forennyfemårsperiode.
Jeg
vil understrekeenstemmigheteni
dennesaken,fremholdtordføreren.
Altasplan-ognæringssjef
Omund
Heggheimreisteflereinnvendinger
motforslaget. Høyere temperatur på
driftsvannetvil gi en meråpenelv
enn i dag,og temperaturenvil innvirkepå næringsgrunnlaget.
Sarrog
isdannelseopp mot sidenegjør at
elveprofilen
innsnevres
- kanskjemed
isoppstuving
somresultat.
Øktvannføring
kanforsterkeproblemenei elva,ogdekanblioverført
fraSautsotilSandia-seksjonen,
fryktetHeggheim.Kommunenharogså
merknadertil at magasineti sommerperiodenskalkunnereguleres
mellomkote 265og 263,5.Heggheimfantdet"relativtdrygt"at Statkraft søkerom inntil30 minutters

nene til ekstra fiskedødeligheti
Sautsoi sammenheng
medvannføringen.
Folkemøteti Alta ble ledet av
ArnorNjøs,formanni NVE-rådet.
Han sa til avslutningat "kanskje
haddejeg ventetlitt mer stemmebruk".Nå kunnehan konstatereat

NVEhar bedt StatkraftSF om å
utredekostnaderved etablering
av omløpfor vannføringerpå 66
m3/sekog 99m3/sek.vedrørende
fisk.
Samtidigber NVEom å få
angitttørrlagtelveareali Sautsosonenved utfallav kraftstasjonen

ved de nevntevannføringer.
Hvisdet fiskerifagligeller
teknisk/kostnadsmessig
utpeker
segmellomligendealternativer,
vil ogsåde væreinteressante.
NVEønskeren nærmere
vurderingav behovetfor økning
av maksimalvintervannføring
fra

Statkraft

Redaktør: Harald Brynildsen
Layoutielektronisk ombrekking:
Media ConsultA.S

avvikfrareglementet
nårdeter tekniskmuligå unngåslikeavvik.
I flereinnleggbledetminnetom
at Altaelvavarlovetå skulleforbliså
naturligsommulig.Det lå i konsesjonsvilkårene.Meddet foreslåtte
reglemementetkan forholdenebli
endaverreenni dag,saenavtaleme.
Hankaltedet miljøkriminalitet
når
noenvil"prøveå ødeleggeenavverdensbestelakseelver".

Informasjonssjef Wenja
Paaske og
sekretær Tove
Ingelin Aksnes trivdes i
en lang og
smal elvebåt
- en ny og
spennende
opplevelse.

Rådsmedlem
Gunvor
Schnitler og
NVE-sjefen
Erling Diesen
får skyss over
Altaelva.

Laksefiskernes formann
Lyon Holten
(t.v.) NVErådets leder
Arnor Njøs
og ordfører
Eva Nielsen i
Alta —under
folkemøtet
11. oktober.
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Lyon
diskusjonen
haddeværtroligoggod. befaringmedbussogelvebåter.
- Vitarmedossargumentene
herfra, Holtenfulgtemedfrabegynnelsetil
slutt.Hanorienterteomlaksefisket
i
lovetNjøs.
Altaelvagjennomhundrederav år.
Oghanpåpektehvordanelveløpet
på
Befaring
endret,
Neste dag dro rådsmedlemmene, enkeltestedererblittbetydelig
representanterfor Statkraftog for bådegjennombevisstetiltakog som
NVEsadministrasjon
påenlangdags følgevoldsomvannføring.
30 til 33m3/sek.Og manber om
avklaringpå en uklarheti et
punktsomgjeldergradvisøkning
av vannføringenut over
33m3/sek.
Et tredjepunkti brevettil
Statkaftgjeldersommer-og høstreguleringen.Her nevnesbl.a.

reguleringmellomkotene263,5
og 265kombinertmed en foreslåttendringshastighet
i vannføringenpå 4 prosent.Det er
ønskeligå få denneendringen
satt i sammenhengmednaturlige
korttidsendringer.
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Søkeravtaleetterhje
I Svelgenharmerennhverfemteinnbygger
sinarbeidsplass
på BremangerSmelteverk
—
320av de 1500store og småsomborpå tettstedeti vestlandskommunen
Bremanger.
Daglighandelog vandeli Svelgener i høygrad
basertpå Elkem-bedriftens
virksomhet.
TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

Dette ble naturlig nok påpekt da
Elkem i sommer sendte Næringsog Energidepartementet
et brev
med ".. søknad om avtale om leie
eller kjøp av kraftverket Svelgen II
m.m. .."
I sin begrunnelse for søknaden
skriver Elkem-sjefen Ole Enger at
smelteverket er avhengig av rimelig kraft som innsatsfaktor.
Kraftbehovet dekkes i dag dels
av egenproduksjon og dels ved kjøp
fra andre produsenter og spotkraft.
Behovet er årlig ca. 730 GWh
mens egenproduksjonen ligger på
ca. 604 GWh.
Med leie eller kjøp av Svelgen II
ønsker Elkem å unngå en kostnadsøkning på ca. 15 mill. kroner i
året etter 1995 da stasjonen hjemfaller. Ellers vil en videre utvikling av virksomheten i Svelgen bli
vanskelig, fremholder konsernsjefen.

Foregrepet hjemfall
Han går i søknaden tilbake til 1957
da det ble inngått en avtale mellom
staten (NVE) og Christiania Spigerverk, nå Elkem.
Fallrettigheter,
anlegg m.m.
skulle overdras til staten mot at selskapet fikk leie tilbake de samme
rettighetene og anleggene frem til
1995 - altså et foregrepet hjemfall.
Også anlegg som bedriften
senere kom til å bygge ut i vassdraget (Svelgen II) skulle tilfalle
staten.
Da avtale ble inngått, var bare
Svelgen I utbygget. Det største
kraftverket, Svelgen II og en del
reguleringsanlegg, ble bygget etter
det foregrepne hjemfallet og eies
derfor av Elkem frem til 1995.
Etter avtalen er SvelgenII en "tilleggsutbygging". Produksjonen i

dette kraftverket er likevel langt
større enn i Svelgen I, nemlig 180
GWh mot 40 GWh, i middelproduksj on. Tilleggsutbyggingen
utgjør altså hovedutbyggingen.
Svelgen II og senere etablerte
reguleringsanlegg som i dag eies av
Elkem, tilfaller Statkraft SF vederlagsfritt den 23. april i 1995.

Bare 37 år
Elkem påpeker som det spesielle i
saken at Svelgen H ble satt i drift så
sent som i 1958. Stasjonen vil derfor
bare ha vært utnyttet av Elkem i 37
år når avtalen med NVE utløper i
1995.
Avtaler om foregrepet hjemfall
medfører i alminnelighet at selskaper disponerer kraften i mye lengre
tid - i flere tilfelle nærmere 100 år.
I brevet siteres (tidligere) statsråd
Finn Kristensen som i sommer sa til
Dagens Næringsliv:
".. ved utløpet av de foregrepne
hjemfallsavtalene vil derfor selskapene og deres forgjengere ha nytt
godt av kraftverkene i nærmere 100
år".
Elkem ønsker å inngå en egen
avtale for Svelgen II slik at selskapet
får anledning til å utnytte anleggene
tilsvarende en vanlig konsesjonsperiode.

leie 15 år
Konkret ber konsemet om å få leie
kraftverket Svelgen II for en periode
på 15 år fra 1995, og på de samme
vilkår som dagens. Det vil si at selskapet betaler leie for de fallrettigheter mm som nå utnyttes til og med
år 2010.
Den mest helhetlige løsning ville
være, sier Elkem-sjefen, at det inngås en avtale som utløper samtidig
med konsesjonene i Svelgen III og
IV. Da kunne Elkem ha nytte av
Svelgen II med anlegg i ca. 62 år,
som omtrent tilsvarer en vanlig kon-

sesjonsperiode.
Men konsemet er innstilt på å
drøfte et opplegg som innebærer
at den nåværende avtalen forlenges

Hydroankerpålegg
for K2 i Høyanger
Hydro har ikke anket et pålegg om - innen 1. september 1995 - å skifte ut sine smisveiste rør ved
K5, en av kraftstasjonene i Høyanger. Det vil koste
omkring 100 mill. kroner å lage en sjakt der to rør
støpes inn over en kilometer.
Ved K2 oppe i dalen er det ett smisveist rør.
Hydro ser det slik at selv om det skulle skje et
uhell der, så ville konsekvensene være veldig små.

Selskapet har anket pålegget om utskiftning ved
K2, med henvisning bl.a. til at NVE ikke kan
pålegge spesifikke tiltak. Selskapet bør selv vurdere metoden, og så forelegge sitt forslag for NVE
til godkjennelse.
Hydro mener også at det prinsipielt er eieren, altså
Statkraft, som skal ha pålegget.

på uendrede vilkår for Svelgen H til
utgangen av 2010, da statkraftkontrakten for Svelgen I utløper.
Denne løsningen innebærer at

Elkem fortsatt betaler leie for fallrettighetene, avslutter adm.direktør
Ole Enger sin søknad til NOE.

Bjølvefossen:

SmisveisterØ
BjølvefossenA/S mottok i august i år pålegg fra NVE om
å skifte ut sin rørgate av smisveisterør innen 1.januar
1998. Dette pålegget har Bjølvefossenanket til departementet under henvisningtil at rette adressater eieren,
nemlig Statkraft.
Bjølvefossen ble etablert i 1915,
og ordinært hjemfall skulle ha funnet sted i 1980. I 1964 ble det

imidlertid inngått avtale om foregrepet hjemfall, og Statkraft tok
dermed over som eier. Bjølvefos-

aiin
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tll i 1995 Hjemfalltil staten
Ved kjøp av vannfall over
en viss minste kraftydelse
kreves tillatelse - konsesjon - av staten etter
industrikonsesjons- loven
av 14.12.1917.(IKL).
AV ODDVAR FOSSHEIM

Tilsvarende kreves konsesjon etter
vassdragsreguleringsloven
av
samme dato (reguleringsloven) på
regulering av et vassdrag - etablering av magasiner - for å drive
kraftverket på en økonomisk måte.
Privatpersoner og selskaper med
privat deltagelse for mer enn 1/3
av selskapskapitalen får tidsbegrenset sin ervervskonsesjon til
vanligvis 60 år. Det er også vanlig
at det samtidig søkes om reguleringskonsesjon som tidsbegrenses
i samsvar med ervervs- konsesjonen. Ved utløpet av ervervskonsesjonen tilfaller hele kraftanlegget inklusive reguleringsanlegget
og ervervede grunnstykker og rettigheter staten vederlagsfritt. Det
er dette som kalles hjemfall på
kraftanlegg.
Reguleringsmagasiner
kan
utnyttes i flere fall. Noen av disse
eies av private personer og sel-

skaperog andreav offentligeorganer (staten, fylkeskommuner,

kom-

muner). Dette gjelder særlig i lange
vassdrag hvor falleierne i flere tilfeller har organisert seg i en bruks-

eierforening. Reguleringskonsesjoner
er
tidligere gitt tidsbegrenset for de private
falleiere som benytter
reguleringen, men uten
tidsbegrensning
for
offentlige deltagere.
Ved utløpet av konsesjonstiden for de privateide fall betinger
staten seg rett til å forlange deres andel i
reguleringen avstått
uten vederlag.
I 80-årene har vi hatt
hjemfall på kraft-og
reguleringsanlegg
i
Meråker tilhørende
A/S Meråker Smelteverk med salg av
anleggene til Nord-Trøndelag
Eleldrisitetsverk som også har fått
ny og utvidet reguleringskonsesjon. A/S Nye Stavanger Ståls to
kraftverk med reguleringsanlegg
i Jørpelandselv er også hjemfalt
uten at det ennå er truffet bestemmelse om framtidige disposisjoner. Når vi ser bort fra Tyinfallene,
vil ikke hjemfallet ha særlig
omfang før vi kommer ut til
omkring år 2010.
De tilfeller vi har snakket om
her gjelder hjemfall ved sammenhørende ervervs-og reguleringskonsesjoner. Når det gjelder -rene"
reguleringskonsesjoner, d.v.s. slike
som er gitt uten direkte sammenheng med en ervervskonsesjon, har

praksis vært at staten ikke har
krevd hjemfall. Eksempler på dette
er Begnasaken - ny reguleringskonsesjon for Strandefjord, Volbufjord og Øyangen - og Arendalsaken angående Arendals
Fossekompanis deltagelse i regulering av Vrå-, Nisser-og Fyresvatn. Begrunnelsen for dette er
særlig at staten ikke hadde egne
fallrettigheter som kunne nytte
reguleringsvannet og at staten heller ikke kunne tjene på en overtagelse f.eks.ved å ta ekstra betaling

fra andre brukereav reguleringen.
Dagens reguleringslov

og praksis

ved fastsettelse av reguleringsbestemmelser for stats- reguleringer,
forhindrer det.

Viktige endringer

Bremanger Smelteverk i Svelgen er mer enn "hjømestensbedrift", den er selve
grunnpillaren i tettstedet ute ved sjøen iSogn og Fjordane. Elektrisk kraft og 320
ansatte er de store innsatsfaktorene i en bedrift som produserer silisiummetall og
ferrosilisium med tilhørende spesialkvaliteter.

r eierens
sak
sen fikk så en leieavtale til ut året
2006.
Selskapet har planer om ganske
omfattende fornyelser og utbygging, for beløp i størrelsesorden 50100 mill. kroner.
I planene inngår en ny vannvei
til å avløse den gamle rørgaten av
smisveiste rør.
- NVE sender pålegget om

utskiftning til den som driver kraftverket. Men vi mener det er eieren,
altså Statkraft, som skal betale,
fremholder energisjef Sigbjørn
Hanem overfor Vann & Energi.
Han nevner at bedriften fikk signaler allerede i fjor om at pålegget
ville komme, men at brevet ble
mottatt forholdsvis nylig.

Bakgrunnen for hjemfallsbestemmelsene var å sikre vannkraften som en
nasjonal ressurs da utenlandske industriinteressenter i begynnelsen av dette
åffiundre hadde fattet interesse for oppkjøp av norske vannfall.
Det er nå trådt i kraft en viktig lovendring omkring hjemfalls- retten. Når
det gjenstår mindre enn 25 år av konsesjonstiden for et anlegg med hjemfallsrett, gis det anledning for Kongen
med Stortingets samtykke til å inngå
avtale med konsesjonæren om at kraftanlegget med fallrettigheter skal hjemfalle til staten med en gang. Ordningen
er kalt "foregrepet hjemfall". Konsesjonæren gis da samtidig anledning til
gjenkjøp av anlegget for et tidsrom av
50 år. En ervervs- og reguleringskonsesjon blir da å tidsbegrense tilsvarende. Alternativt kan Kongen inngå
avtale med konsesjonæren om leie av
de samme rettigheter og anlegg når
den ordinære konsesjonstid er utløpt
og gi tilsagn om ny regulerings- konsesjon. I så fall blir det også aktuelt
med bruksretts- konsesjon på de leiede
rettigheter.I siste tilfelle lever da konsesjonæren i uvisshet om hvorledes
praksis med hensyn til nye vilkår vil
bli i framtiden. Det er antagelig særlig Tyinsaken som har aktualisert lovendringen. Disse anleggene planlegges ombygget og utvidet i vesentlig
grad. NVE har under behandling melding i henhold til plan-og bygningsloven om ombyggingen.
Konsesjonæren skal vanligvis ha
rett til å inngå slike avtaler, og de bør

være inngått, eller tilsagn gitt, senest
3 år etter at spørsmålet er reist av konsesjonæren.
Ved hjemfall har de kommuner
hvor anlegget og vannfallet ligger, etter
Stortingets nærmere bestemmelse,
krav på tildeling av inntil en tredjepart
av anleggenes verdi.

Betydelig merarbeid
Lovendringen vil medføre betydelig
merarbeide for konsesjonsmyndighetene i form av verdsetting og prisforlangende av gamle anlegg. Fordelen ligger åpenbart i en langsiktig
fastlegging av eier-og driftsfothold for
kraftverket og med det også for sammenhengende industri.
I midten av 60-årene ble det for
enkelte anlegg praktisert en form for
foregrepet hjemfall. Det ble inngått
særsIdlt avtale mellom staten og industriselskapene Høyanger, Svelgen, Bjølvefossen, Sauda og Tyssefallene. Det
var i alle disse aktuelt med nyutbygginger/utvidelser, og selskapene fant
at gjenværende konsesjonstid var for
kort til å gi rimelig fortjeneste på de
store investeringer det her dreide seg
om. Det ble derfor enighet med staten
om å iverksette hjemfall med en gang
og så leie anleggene av staten for et
fidsrom fram til noe over år 2000. Konsesjonen på regulering av vassdragene
løp konsesjonstiden ut og ble så statens eiendom og bortleid til selskapene fram til utløpet av leietiden for
kraftverkene. Selskapene måtte selv
søke om ny reguleringskonsesjon.

Departementet har forøvrig nå også
foreslått en endring av reguleringsloven som omfatter opphevelse av
bestemmelsen om tidsbegrensning for
private deltagere i en regulering.
Nåværende praksis om at en konsesjonær er å betrakte som privat når mer
enn 1/3 av selskapskapitalen er på private hender, vil bli lovfestet. Dette
betyr antagelig at en reguleringskonsesjon vil løpe iubegrensettid for deltagende privateide fall dersom deltagelsen forøvrig ireguletingen for minst
2/3 er offentlig eide fall. Ordningen vil
også gjelde for tidligere gitte konsesjoner og vil skape ryddigere forhold
vis-a-vis dagens hjemfall på deler av
maga.siner.
Til slutt nevner vi at det foreligger
et lovforslag om endring i ervervsloven som følge av ratifiseringen av
EØS-avtalen. Endringen går i prinsippet ut på at statsborgere i andre stater som er parter i EØS-avtalen likestilles med norske statsborgere i erverv
av fallrettigheter. "Norske statsborgere
" er således tatt ut av disse lovbestemmelser som er endret i samsvar
med nevnte prinsipp. Det foreslås forøvrig innført forkjøpsrett for staten
dersom 2/3 av kapitalen i aksjeselskaper, andelslag og andre sammenslutninger ikke lenger eies av en eller flere
kommuner eller fylkeskommuner. Forkjøpsretten som må benyttes innen ett
år, inntrer så snart departementet har
fått melding om at betingelsene for
konsesjonen ikke lenger er oppfylt.
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Norsk hjelp

Eno e utfordringer
Verdenståri de kommendetiåroverfornesten
umenneskelige
utfordringer
forå dekkedetkommendeenergibehov
på en miljømessig
akseptabel
måte.I daglideren stordelavjordensnoeover
femmilliardermenneskerav fattigdom.En av
årsakeneer utilstrekkelig
energitilgang.
Enviktigenergikilde
i disselandenei dager ved,
noesomførertil avskoging,
jorderosjonog
ørkenspredning.
I 2020venterFN at vi vilvære
merennåttemilliardermennesker.
ERLING DIESEN

En stigende andel vil klumpe seg
sammen i byer. Hilken energipolitisk strategi trengs for å bidra til at
alle disse milliarder skal få et bedre
liv enn dagens ulandsbefolkninger
har?
Dette var et spørsmål Verdens
energiråd - WEC - stilte seg for tre
år siden. Nå foreligger organisasjonens svar i en bok med tittelen
"Energy for Tomorrow's World". Et
meget stort antall mennesker fra alle
verdensdeler har bidratt til arbeidet,
som startet med en regionvis kartlegging og analyse av dagens situasjon. Et sekretariat i London har
bearbeidet materialet, og sammen
med WEC' s ledende organer trukket konklusjonene.Hele dette arbeidet har vært ledet av en nordmann,
Henrik Ager-Hanssen, tidligere nestkommanderende i Statoil, nå selskapets mann i Brussel. En annen Statoil-mann, Martin Bækkeheien, har
spilt en sentral rolle i sekretariatet i
London.
På mange måter kan WEC-rapporten betraktes som en faglig oppfølging av Brundtland-rapporten og
Rio-konferansen.
Rapporten beskriver fire utviklingsbaner med varierende grad av

*

økonomisk vekst og
politisk styring. I
1990 var verdens
energiforbruk 8,8
Gtoe
(gigatonn
oljeekvivalent,
giga= milliard). Etter det mest
ekspansive alternativ vil forbruket
innen 2020 ligge på 17,2 Gtoe, og
etter det mest restriktive på 11,3. Det
siste alternativ sikter mot en stabilisering av CO2- utslippet, og forutsetter en mye tøffere politisk styring
enn vi tradisjonelt har hatt.
La oss ta noen talleksempler fra et
"midt på treet"-altemativ som ender
opp med et forbruk på 13,4 Gtoe i
2020. Dagens kullforbruk på 2,3 vil
øke til 3,0. Oljeforbruket vil øke fra
2,8 til 3,8. Naturgassforbniket vil mer
enn dobles fra 1,7 til 3,0. Kjernekraften vil fordobles fra 0,4 til 0,8.
Dersom kjernekraften i løpet av de
snaut 30 år fram til 2020 ikke oppnår den nødvendige politiske aksept,
må sannsynligvis kullforbruket økes
tilsvarende. Vannkraften er ikke stor
på verdensbasis. 0,5 Gtoe i dag forutsettes å øke til 0,9 i 2020. Det man
har kalt "tradisjonell energi", altså
ved og annen biomasse, vil øke fra
0,9 til 1,3. Endelig antar utredningen
at nye fornybare energikilders bidrag
vil øke fra 0,2 til 0,6. Det betyr en tre-

Husholdninger
på prøve
Statkraft vil være med i sluttbrukermarkedet og har nylig inngått avtale
med Teletotal om et prøveprosjekt.
Hensikten er å få driftsteknisk og
økonomisk erfaring med elforsyning til husholdningskunder ved
hjelp av ny teknologi. Erfaringen
skal komme fra ca. 100 prøveinstallasjoner.
Prøveprosjektet er basert på
nåværende krav fra netteiere og Statnett om timesavregning med tilhørende kommunikasjonsutstyr.
Infonnasjonskanalene er elnettet altemativt telenettet Statkraft venter
at kostnadene med nye kommunikasjonsløsninger vil bli langt rimeligere enn de er i dag. Hvis lønnsomheten i prosjektet ikke er god
nok, vil andre løsninger bli vurdert.
Lønnsomheten i et direktesalg til
sluttbrukere avhenger mye av et
rasjonelt system for betalingsfor-

midlingen, sier man i Statkraft.
Standarclisertesystemer skal være
dlgjengelige for alle. Et eget avregningsselskap for flere kraftprodusenter vil bli vurdert.
Det betyr reduserte kostnader og økt
konkurransedyktighet.
Et annet viktig element i prosjektet
er en vurdering av intelligente smartkort med tilstrekkelig minne til lagring av nødvendige data. I England
er slike kort i bmk. Ulempen er utgiftene til en leser på måleren. Til gjengjeld unngår man dyre eksteme
kommunikasjonsløsninger.
Nye tjenester
Statkraft påpeker at ny teknologi gir
nye muligheter for en kratleverandør. Det tradisjonelle produktet
elkraft kan utvides til et system av
tilleggstjenester. De kan tilsammen
ha en markedsverdi som gjør inves-

dobling, men lite i absolutte tall. Det
er antatt at nye fornybare først vil
komme inn med tyngde lenger ut i
neste århundre.
Hvilke råd er det så WEC gir verdens beslutningstagere?
Industrilandene må liberalisere
energihandelen over grensene og
innen landene.
De må forbedre energieffektiviteten.
Videre må de kontinuerlig sørge
for forbedret energiteknologi innen
renere forbrenning av fossile energikilder, nye fornybare energikilder,
sikker kjemekraft, utvirming av vanskelig tilgjengelige fossile reserver,
transport, prosess- og brukerutstyr
og binding av CO2.
De må prise energien slik at alle
kostnader dekkes.
De må forbedre personalkvalifikasjonene på alle plan og sørge for
teknisk og fmansiell overføring der
det trengs.
Ulandene på sin side må revur-

ny svensk
el-lov

dere energiprisingen. Det gjelder
også de land som tidligere har hatt
sentralplanlagt økonomi.
De må liberalisere sine energimarkeder, satse på et bredt spekter
av energikilder, og stimulere investeringer.
Det bør satses på den energiteknologi som best samsvarer med landenes utdanningsmessige og økonomiske kapasitet.
De må legge større vekt på miljøproblemene.
Endelig må ulandene legge større
vekt på familieplanlegging.
Denne boken bør studeres av alle
som ønsker å engasjere seg i den
energipolitiske debatten. I forhold
til sin ringe størrelse kan Norge gi
ikke uvesentlige
bidrag til å
bekjempe verdens energi- og miljøproblemer. Rapporten fra FN-kommisjonen som Gro Harlem Bmndtland ledet, er allerede nevnt. Vi er
en betydelig eksportør av naturgass,
den reneste av de fossile energikildene. Denne eksporten vil øke i de
kommende år. Vi står foran en økt
utveksling av kraft mellom vårt
vannkraftsystem og andre lands
varmekraftsystemer, noe som i de
fleste år vil gi en miljømessig
gevinst. Våre vannkraftbyggere og
tilknyttet leverandørindustri har allerede engasjert seg intemasjonalt.
Dette engasjementet må kunne økes
både på rent kommersiell basis og
som ledd i norsk offentlig utviklingshjelp.

NVEs avdelingsdirektør Svem
StorsteinPedersener i høstpå
spesialoppdrag
i Stockholm
for det svenskeNåringsdepartementet.
Det harsin
også på den andre siden av
Kjølener elmarkedeti sterk
forandring.Ennyelektrisitetslov er i emning,og den vil gi
grunnlagforen videreavregulering.
To utredninger
foreligger
og
harværtutepåhøring.Denene
gjelder - Elkonkurnms
medffltmonopol",den andre !Ilandelsplatsfår er.
- Som endelavforbetedelsne
tildennyeelektrisitetsloven er
jeg bedt om spesieltå utrede
den virkning et avregulert
svenskmarkedkanhapåleveringssikkerheten
i det svenske
kraftsystemet,sier Storstein
PedersentilVann& Energi.
- Nyerelasjonervilheroppstå mellomkraftprodusenter
og nettselskaper. Nåvæ
samarbeidsformer kan bli
aviøstav et merkommersielt
basertSamarbeid.Det,vilkunne
påvirkeleveringssikkerheten.
Vi har et utgangspunkti
dagensforholdsammenmed
detforeslåtteregelverketfor'et
nytt elmarked. Så skal jeg
vurdere om det her gis riktige
styresignalerog økonomiske
mshamenterfor å kunneopprettholdeen sikkerelforsyning.
Jeg er bedtom å kommemed
forslag til endringerder jeg
frykter noe kan mangle.
Dette har jeg frist på meg
fremtil 30. november,forteller StorsteinPedersen.

WEC Commision:Energyfor
Tomorrow's World.
St. Martin's Press. London 1993.
Kan bestilles gjennom Den norske
komitefor VerdensEnergiråd,Postboks 280 SkØyen,0212 Oslo. Telefax 22 52 69 61. Pris ca. kr. 350,-.

Fysisk levering av elkraft og overføring av målerdata med elnett/telenett

Regionalnett
Statnettisentralnett

Regionalt everk

Lokalnett
Lokalt everk
Elnett

Forbruker
•
AnmeIding

Kraftprognose
.1••••

Produksjonsplan
Kraftstasjon

ap

Planlegging

Tranformering

— — —>

Kommersiell

tering i kommunikasjonsutstyr lønnsomt. Dynamisk prisdifferensiering
mot spotmarkedet over døgnet er
ên tjeneste. Andre kan være overvålring mot inntrengett,
laststyring etc.
Prøveinstallasjoner med slike nye
markedskonsepter ser man bl.a. i Italia. Der har ENEL 1000 installasjo-

Fysisk levering 220 V - 420 kV
—

Fysisk planlegging

ner hus husholdningskunder med
tekst-tv som informasjonskanal.
Andre land benytter lavspentnettet
til nærmeste trafostasjon med oppringt samband for videre overføring
av større mengder data.
Dersom problemer med støy og
hastighet kan løses, er det bare snakk
om tid før det blir mulig med over-

"Avregning AS

—

—

Målerdata
Stadiatatkraft

føring av store datarnengder også på
høyspentnettet.
NVE har også her en oppgave i å
legge tilrette for lik adgang til elnettet som informasjonskanal, fremholder Statkraft.
Arild Forsberg er Statkrafts markedssjef for det nye satsingsområdet
husholdningskunder.
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Tre mann holdt på med å skifte pakninger langs sektorlukens
tredje ble reddet (Foto Jan Fredrik Nicolaisen)

•

kanter cla en bølge skyllet over luken. T. --qstet livet, den

Etter Sarpsfossendam:

Norskeidfirma
byggerkraftverki Italia
GjøvikMekaniskeVerkstedskal
levereutstyrforca. 1,5mill.kronertilet småkraftverk
i Nord-Italia. Kraftverketeies av Hydro
Alpe Adriasom er et datterselskap av det norske selskapet
HydroenergiKjellJoaA/S.
Selskapetfikk på forsommerenkonsesjonforå byggeet elvekraftverki det nordøstligeItalia,
helt opp mot grensentil Østerrike.
Produksjonenblir ca. 20 GWh
som skal leverestil det italienske statkraftselskapet
ENEL.
Verkstedeti Gjøvikskallage
bådeturbinerog annetmekanisk
utstyr.Totaltvilnorskebechifter
levereutstyrfor ca. 12mill.kr.

Rutiner
måendres
Denvassdragstekniske
kompetansen
børkobles
sterkerehmvedslike
arbeider,og sikkerheten
vurderesbedre.
Vannstanden
børsenkes
betydeligvedlignende
arbeideri elvekraftverk.
Automatiske
sikkerhetssystemerforbegrensning
av vannstanden
børvurderes,og koblingsrutinenepå elektriskeanlegg
i områdetskjerpes.
Detaktuelleelektriske
anleggetbørrevurderes.
Detteer deforeløpigekonklusjoner
i en NVE-rapport
etterulykkenved
Sarpsfossen
damden20.oktober,
da
to menneskeromkom.Rapportener
lagetavJanFredrikNicolaisen
i Tilsyn- og beredskapsavdelingen
og
HansOtnes,Energiavdelingen.
De
varpå stedetdagenetterat ulykken
skjeddeog haddeen befaringsammenmedkraftverkledere
i Hafslund
Energiog Borregaard.
Skiftet pakning

Om selvehendelsesforløpetheter
det bl.a. at Borregaardsdriftspersonalevari ferdmedå skifteenpakningpå luftsidenav sektorluken
ved
damSarpsfoss.Sektorluken
blelåst
i øversteposisjon,somvanliger ved
slikearbeider.Vannstanden
blesenket,fraca.20cmunderlukensøvre
kantved arbeidetsstart,og videre.
Tre mannble sendtned bak luken
for å demontereden gamle pakningenog montereen ny. I tillegg
vardettremannpå dammensgangbane.
Bølge

Strømbruddet
komplutselig,ogalle
tre kraftstasjoner
tilknyttetmagasinet stoppetumiddelbart.Vedutfall

av kraftstasjonerpå nettetstopper
turbinen,pg kraftstasjonen
tar ikke
i motmervann.
Det oppsto en bølge som forplantetsegoppoveri magasinet.
Bølgen kom tilbakemot dammenog
skylletoverlukenbare 30-40sekunderetter utfallet.Samtidigsteg
vanneti magasinetraskt. Vannet
fortsattederforå fosseover luken
uten opphold. To av de tre som
arbeidetnedstrømsluken,ble skyllet nedover.
Maskinmesterenved Borregaard
kraftverkkom opppå dammenog
greideå få kjørtklappelukenened
vedå holdebremseskivene
på maskinerietsakslingute. Detteskjedde
ca. 10minutteretterat bølgenskyllet over.

Manforhandlerogsåmedtotre norskekraftverkom tilsvarendeleveranser.
Hydroenergieier 95 prosent
avHydroAlpeAdria.Enitaliensk
partnerer dagliglederi selskapet.
I disse dagerforegårdetaljprosjektering.Totaltvil kraftverket
koste omkring60 mill. kroner.
Det skal etter planen stå ferdig
og komme i drift vinteren
1994-95.
Dette skal være første gang et
norskselskaphar fåttkonsesjon
forå byggeet kraftverki et annet
europeiskland.
Meni USAeierHafslundetpar
småkraftverksomselskapethar
bygd.

søktbruttav en skillebryter.Dens
primæreoppgaveer å danneet visuelt skillemellomkomponenter
inne
i et koblingsanlegg.
Den skalhelst
manøvereres
i spenningsløs
tilstand,
menkani vissetilfellermanøvreres
underspenning.
Årsakentil at strømbruddet
oppstovil i det viderearbeidetbli fulgt
oppseparat.
Lite magasin

I rapportenblirdetpåpektat magasinetoppstrømser lite i forholdtil
vannføringen.
Farenforovertopping
av dammener derforstor.Mankan
på mangemåtersammenligneinntaksmagasinet
vedSarpsfossmedet
svingekammeri et elvekraftverk
fordivannstandenkansvingeraskt.
Bølgensomoppstovedavslaget
Skillebryter
må ha vært 0,5-1 meterhøy. Det
Hendelsforløpet
ved strømbruddet fenomenat detoppstoen bølgeved
var at en skillebryteri Kykkelsrud- avslag i kraftverketvar kjent av
Hafslundtranformatorstasjon
skulle kraftverketspersonalefra tidligere
frakoblesog inspiseres.Skillebryte- avslag.Det er ogsået almentkjent
ren befant seg i den ene av to forhold,utenat NVEvethvorofte
utgangertil aggregatenei Sarpsfos- detteforekommer.
sen.Koblingsforløpet
fulgteoppsatt
Vannstandenskulleetterplanen
prosedyre.
ha værtsenkettil 70 cm undersenSystemeti Kykkelsmd-Hafslundterlukenstopp.Manvar imidlertid
er byggetoppom to samleskinner, ikkekommetlengerenntil50cmda
hvoravdenenevar spenningsløs. ulykkenskjedde.Deter ikkesikkert
Tilknyttetden spenningsførende at ulykkenvilleha værtunngåttselv
samleskinnenvar ogsåto utganger om 70 cm varblittnådd.
tilHasletransformatorstasjon.
Disse
var underspenningog gikki para- VTA ikke med
lelldrift.
Borregaard
forestårdendagligedrift.
Daskillebryter
i linjefeltHafslund Arbeidetmedå skiftelukepakning
4 - motHasle-ble manøvrert,opp- bleansettsomordinærdriftavanlegsto det gnistersomførtetil en lys- get. Vassdragstekniskansvarlig
bue og full kortslutningi bryteren. (VTA)ble ikketrukketinn.
Detteførtetil momentantutfallav
Erfaringene
fradenneulykkener
beggelinjenetil Hasle,somhadde at VTAbør koblesinn i slikesamenlastpåca.50MWhver.Etterkort menhengerforfremtiden,bådeved
tidgikkalleaggregatene
i Sarpsfos- Sarpsfossenog andreanlegg.
sentilutfallforoverstrøm.VannpåKlappelukene
haddeingennøddragettil turbinenestanset,og alt strømforsyning,og ingen sikkervannetmed sin bevegelsesenergi hetsfunksjon
somåpnetlukeneautomøttedemningen.
matisk ved utfall av kraftverket.
Slikeløsninger
børvurderesmerinnKoblingsfeil
gåendei lys av det somer skjedd,
Hovedårsaken
tiluhelletkantilskri- heter til slutti NVE-rapportenfra
ves en koblingsfeil.Lastenble for- ulykkeni Sarpsborg.

Gullpåbre-is
-Altgikkslikvi haddeplanlagt,
konstaterte
NVEsiseksperter
seksjonssjefJonOveHagen(bildet)
ogMichaelKennettda 20tonnis
til OL-arenaenes
seierspallervar
hugget ut fra Suphellebreeni
Fjærlandonsdag27.oktober.
Isen,somer mellom500og 1000
år gammel,er renereenn destil-

lertvann,fortellerHagen.
-Medsterkgjennomlysning
fra
undersidenvil krystallenei isen
nærmest"gløde"i alleregnbuens
fargerunderseiersseremoniene,
forklarer LOOCs sjefarkitekt
KetilMoe,somer fullav lovord
for samarbeidetmedNVEsfagfolk.
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hjelperfisken
- Det står mye yngel i de
nye kulpene.Noen har sett
en laks på minst fire kilo
oppunderfossen. Store fisk
hopper i Risevatn,ovenfor
elva. Dette ser veldig
lovende ut!

biotopforbedrende tiltak som i
enkelte elver kan avløse utsettingen
av yngel.
Tankener at man ved å legge best
mulig tilrettefor oppgang og gyting
kan få en like stor naturlig produksjon som ved utsettingav fiskeyngel.
Pålegget er ikke endelig bortfalt,
men utsatt i noen år. Myndighetene
vil følge utviklingenfor å se om tilTEKST OG FOTO:
takene får den forventedevirkning.
HARALD BRYNILDSEN
Hvis ikke, blir det vurdet å gjeninnføre pålegget.
Sier Helge Leif Nordvik i NVE
Elkem Bremanger har i mange
Region vest, etter nylig avsluttet år hatt pålegg om å tilføre vassdraarbeid oppover Riseelv i Svelgen.
get ialt 30 000 ensomrige settefisk
- Kjektnår du kan oppnået bra resul- av laks og sjøørett.Etter avtale med
tat av arbeidet, legger Nordvik til. Direktoratet for naturforvaltning
Han kaller seg forresten"vassvølar", (DN), og i samarbeid med lokale
den titelen står på kontordøra hans. miljømyndigheter,har bedriftenfått
I løpet av sommeren er det laget utført tiltak som altså har gitt gode
åtte større og mindre kulper ved å resultater allerede.
legge opp stein og bygge terskler.
Region vest har planlagt og ledet
Nå kan fisken gå opp også på små det praktiske arbeidet.
vannstander. Dette er såkalt
Bremanger Smelteverk betaler

regningensom lyder på ca. 250 000
kroner.
Godt igang
Kåre 0. Myhre i DN sier til Vann &
Energi at Riseelv er blant de første i
landet der påleggetom utsettingkan
bortfalle fordi det legges tilrette for
naturlig oppgang og gyting. Ordningen gjelder for vassdrag der
pålegget er ganske lite.
- Det første vi startetmed, i 1990,
var Muskenelv i Tysfjord. Der har
Nord-SaltenKraftlaglagettolvterskler, og vi har fått et godt tilslag der,
fortellerMyhre. Også Daleelvi Fjaler vil få sineterskler,og i flereandre
elver blir tiltak forberedt.
Vanskelighetermed å skaffeegnet
settefisk er noe av bakgrunnen for
den nye ordningen. Alt utsettingsmateriale skal i fremtiden være av
stedegen stamme. For mange elver
har det vist seg vanskeligå oppfylle
dette kravet.

-

Helt til høyre:
Dette er Riseelv
i Svelgen der
NVE Region
vest i sommer
har ledet arbeidet med såkalt
biotopforbedrende tiltak

Helge L Nordvik fra NVE
Region vest
(t.v.) diskuterer
en tegning med
Knut øverland i
Elkem
Bremanger.

Frittframfor
sjø-ørretog laks!
Utbygging av E6 på en strekning
mellom Vassum og Vinterbrutunnelen i Frogn kunne ha lagt den
øverste delen av Årungselvaunder
steinog asfalt.Det villeha vært ille
for en god bestand av sjøørett i
denne elva, og en mindre laksebestand.
Men mange gode krefter ønsket
noe annet. Statens vegvesen i
Akershus har tatt best mulig hensyn til miljøinteressenesom knytter seg til Arungselva.Den ble dels
lagt i et nytt, spesialformetløp, dels
i en 70 m lang kulvert.Kulpenehar
fått en utforminghelt etter fiskens

krav til levekår, og elvesidene er
bygd med siktepå minimalerosjon
der elva går i stryk.
Alt dette har ikke veivesenet
suget av eget bryst, men fikk god
hjelpav eksperterfra NorgesLandbrukshøgskole,fra miljøvernavdefingenhos fylkesmannenog andre.
Også NVE har hatt en finger med i
spillet. Utbyggeren måtte jo søke
konsesjonnår en elv skulleomlegges - selvom strekningen ikke var
mer enn etpar hundre meter.
Søknadenfikken ekspedittbehandling. Den kom til NVE 3.juli i fjor
- og konsesjonen forelå 15.juli!

Antagelig norgesrekord på området.
SeksjonslederIvar M. Sæveraas
deltok fra NVE i en egen ekspertgruppe som fulgte anleggsarbeidet
med råd og dåd.
Alle fristerble holdt,og en oktoberdag i fjor ble vannet ledet over
Reidar Borgstrøm har fått en prektig sjeorret i hoven. Ikke på stang og
krok, men med utstyr som en forsker bruker. Fisken får et elektrisk støt
i det nye elveleiet.
og svimer av for en liten stund før den svømmer lykkelig videre.
Men hvordan står det så til med
NVEs Ivar Sæveraas er overbevist om fiskebestanden i den omlagte
ørreten og laksen denne høsten?
Arungselva.
Jo, takk. Vi kan hilse og si riktig
bra!
lig Reidar Borgstrøm ved histitutt Borgstrømen prektigørreti hoven.
Sæveraas var selv en tur i for naturforvaltningpå Landbmks- Og han forsikret at det finnes ørret
Årungselvaforledendag og traffen høgskolen.
i hundretall i elva ned til Bunneav de andrei ekspertgruppen,nemEtter et minutt eller to hadde fjorden.

