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NVE —over
alle grenser
Norge synes å ha blitt et interessant land i den siste tiden. Som
vintersportsnasjon, som internasjonal fredsmegler og som tøff forhandler i Briissel om fisk og landbmk har vårt lille land vært godt
synlig i det intemasjonale mediabildet noen tid.
Adskillig mer i det stille er vi gjenstand for internasjonal oppmerksomhet også på et annet område, nemlig måten vi innretter vår
energiforsyning på. I over tre år har vi nå praktisert en energilov
som har vakt oppsikt i fagkretser og hos myndigheter i mange
land.
Vi var ikke først ute med en lov som åpnet for konkurranse og
markedsbasert virksomhet i denne sektor, som tidligere hadde vært
detaljstyrt av politiske organer og monopolistisk i hele sin adferd.
Storbritannia startet noen måneder før oss.
Men vår lov åpnet for en konsekvent markedsorientering,når det
først skulle gjøres. I Storbritannia er småkundene utestengt til
1998. Fra første dag, 1.januar 1991, åpnet vår lov i prinsippet
adgang for alle til å ta del i markedet. Selve den praktiske
gjennomføringen arbeider vi fortsatt med, som kjent.
Den internasjonale interesse for denne "stille revolusjon" manifesterer seg i en strøm av henvendelser til både Nærings- og energidepartementet,NVE og energiforsyningensorganer. I løpet av et
par uker på ettervinteren hadde vi i NVE besøk fra New Zealand,
Sør-Afrika-sambandet,Nicaragua og Nederland, samtidig som vi
deltok med innlegg på en konferanse i Madrid med deltagelse fra
USA og seks EU-land. Over lengre tid har det vært løpende kontakt med våre nordiske naboland om de samme spørsmål.
Dette er en relativt ny side ved NVEs intemasjonale engasjement. I
mange år - siden 1970-tallet- har vi i samarbeid med NORAD hatt
aktiviteter i den tredje verden på områdene vannkraft, ledningsbygging og vannforsyning. Etter hvert er også dette arbeidet mer
innrettet mot rådgiving i forbindelse med utforming av lovverk
innen vann og energi og utvikling av sentrale myndighetsorganer
til å forvalte lovverket.
I Nepal har nå parlamentet vedtatt vassdrags- og elektrisitetslover
som er blitt utarbeidet med assistanse fra NVE, og vi har hatt lignende oppdrag i Angola og Mosambik. Bistanden til Nepal og
Angola blir nå videreført, og det har nylig kommet til oppgaver i
Laos og Namibia.
I mange av utvildingslandeneer det store vannkraftreserver,der
norske bistandsmyndighetergår inn med delfinansiering av kraftprosjekter, dersom de finnes økonomisk, økologisk og sosialt
akseptable. NVE har av NORAD fått jobben med å samordne uttalelser fra norske fagmiljøer i slike saker og avgi tilråding til
NORAD. Denne type oppgaver mener vi ligger vel til rette for
NVE, idet de minner om en slags "mini-konsesjonsbehandling".
At denne virksomheten i sin tur også kan bidra til at norsk industTi
får innpass i disse landene, ser vi på som en meget positiv bivirkning.

Magasindata
hveruke
Fra juli skal Norges vassdrags- og
energiverk ha ukentlige meldinger
om vannstanden i henimot 500
magasiner.Alle konsesjonærermed
vannkraftmagasiner som renner til
kraftverk med en produksjon større
enn 25 megawatt, får nå i april brev
fra NVE om denne innrapporteringen. Rapporteringen vil gi mer
enn 95 prosent av energiinnholdeti
magasinene. Ikke siden sommeren
1992 har noen hatt en slik samlet
oversikt over magasinsituasjonen.
For NVE er det primære mål å ha
full oversikt over kraftsituasjoneni
landet.Vannstandsdatavil også være
underlag for flomovervåkingog for
tilsyn med reguleringsanlegg.
SeksjonssjefHåkon Egeland forteller til Vann & Energi at Hydrologisk
avdeling vil innhente vannstanden
for magasinene og regne om til
kubikkmetervann.Energiavdelingen
vil deretter regne om til energienheter.Da kan vi på kontinuerligbasis
følge opp kraftsituasjonen,sier Egeland. Man vil dermed på myndighetsplan ha oversikt til enhver tid.
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med deltakelsei det clriftskoordinerende samarbeidet. Samtidig skal
disse retningslinjene gi Statnett et
grunnlagfor å ivaretasystemansvaret. For myndigheteneer det vesentSystemansvaret
lig at retningslinjeneregulereraktøFor at mange ulike kraftprodusenter renes ansvar gjennom forpliktende
skal få levere sin vare (elektrisk spilleregler.Herundermå Statnettgis
SSB får data
energi) til ulike forbrukere i inn og klart definerteog avgrensedevirkeDe ukentligemagasindatainnhentes utland må en koordinerendeinstans midler for å ivareta det systemanmed hjemmeli konsesjonsvilkårene. sikre at de fysiske betingelser for svaret som foretaket er pålagt av
NVE vil ikke offentliggjøre disse transport av el.energi er til stede. myndighetene.
dataene. Statistisk Sentralbyrå har Herundermå det, til enhver tid, pro- NVE er kjent med at Statnett har
imidlertid hjemmel for innsyn i duseres like mye el.energi som det laget et forslag til retningslinjerfor
offentlige registre og kan få infor- forbrukes. Videremå produksjonen systemansvaretErfaringenefiai vinmasjonene i NVE. SSB planlegger og forbruket ha en fordeling som ter gjørnok at forslagetmå endresen
å offentliggjøre magasindata på en både er geografiskavpasset og som god del. Vi har åpenbart behov for
aggregert måte, antagelig som også er avpassetden fysiskeoverfø- retningslinjersom kan tre i kraft før
månedlig statistikk.
ringskapasiteten til ledningsnettet. nestevinter. NVE vil sørgefor at forStatnett er av Stortinget gitt dette slaget til retningslinjerblir sendt ut
Kraftsituasjonenvinteren 1994
overordnedeansvaretfor kraftsyste- på en bredhøringfør de endeligfastInnhentingav magasindatahar vært met.
settes. Målet er å sikre at spesielt
diskutertsiden Samkjøringensluttet NVE kan gjennom vilkår i omset- produsentenesog dels forbmkemes
med dette høsten 1992.Behovet for ningskonsesjonen utarbeide ret- disposisjonerpå kort sikt ikke går på
oversiktoverkraftsituasjonener blitt ningslinjer for driftskoordinering bekostning av forsyningssikkerhesterkt aktualisert av den anstrengte (systemansvaret). Disse vil regu- ten, sier seksjonssjefEgelandi Enerforsyningssituasjonenpå Vestlandet lere hvilkeforpliktelseromsetnings- giavdelingen.
i vinter. NVE ba i februar om data konsesjonærene har i forbindelse

Konsesjonskraftpris
Sira-Kvina,
Vann& Energi1/94
I Deres oppslag angående Høyesterettsavgjørelseom konsesjonskraftprisen fra Sira-Kvina,kommenterer
De også Høyesterettsdom i saken
mellom Vest-Agder Energiverk
(VAE)og TinfosJemverk(TJ),hvor
Dereskonklusjoner at "VAE tapte".
Denne konklusjon er etter vår oppfatning ikke riktig.

iallil t

for energiinnholdeti magasinene,tilsigsprognoseog forventetmaksproduksjonfrem til mai.Informasjonene
ble analysert av en egen arbeidsgmppe i NVE, med deltagelseogså
fra Statnett. Gruppen skulle foreslå
evt. tiltak utover Statnetts ordinære
virkemidler.Statnetthadde allerede
i novemberfått meldingerom utviklingen på Vestlandet på grunn av
svært lav høsttilrenning,og begynnende kulde. I følge Egeland hadde
Statnettlike før nyttårbedt alle i sentralnettet om underlagsdata for en
analyse av energi- og effektdekningeni enkelteforsyningsområder.
Men Statnett fikk ikke inn de
ønskededatafor magasinbeholdning,
tilsigm.v. Statkraftmed en tredjedel
av produksjonenvar blant dem som
ikke oppga data. Statnett tok dette
opp med oss midt i februar. Vi fant
situasjonenså urovekkendeat det ga
foranledningtil den spesiellearbeidsgruppen,forklarerEgeland.

disse årene tilsammen ble vel 300
mill.kroner.Da parteneskulleforeta
det endelige oppgjør, ga kontrakten
så stort tolkningsrom at saken gikk
til retten. Til Høyesterett forelå påstandfra TJ at VAE skullebetale 160
mill.kroner, ref. 1.1.89. VAEs påstand var at TJ skullebetale til VAE
51 mill.kroner.
Høyesterettsdommensa at VAE skal
Sakener megetkomplisert,men kan betaleTJ 22 mill.kroner.Dettebeløp
likevel i hovedsak forenkles slik:
er i virkelighetenet rent rentebeløp.
VAE har levert kraft til TJs anlegg Retten la til grunn en pris som over
Øye Smelteverki Kvinesdalfra star- disse årene ga en sum meget nær det
ten av i 1974. Fra vår side ble nød- som var blittbetaltå konto,helt nøyvendig kraftmengde skaffet tilveie aktigfantde ut at VAE haddetilgode
ved å overta Sirdal og Kvinesdals vel 7000,- på denne totalleveransen
konsesjonskraft fra Sira-Kvina- som altså dreide seg om vel 300
anleggene, samt noe kraft fra egen mill.kroner!
kraftutbygging. Siden konsesjons- Når det likevel ble et beløp for oss
kraftprisen ikke ble bestemt i å betale, skyldesdet at det var betalt
utgangspunktet,ble kraftleveransene inn for høye beløp de første årene,
gjort opp å konto for årene 1974- og at dette renteberegnet fram til
1988. Det totale å konto beløp for 1.1.89ga en samlet rentesum på 22

mill.kroneri favør av TJ.
Konklusjonen for partene i denne
saken må vel være "uavgjort".
Med hilsen
Vest-AgderEnergiverk
Olav Fikke
Adm. direktør
En liten kommentar
I mitt innlegg i Vann & Energi 1/94
ble VAEs interessei forholdtil SiraKvina-sakenforsøktbelyst.I og med
at det på den tidenartikkelenble skrevet nylighaddefalt dom i sakenmellom Tinfosog VAE, var det for meg
naturlig å nevne resultatetav denne
saken. Det faktum at VAE synes å
være godt fornøyd med resultateter
selvfølgelig gledelig. I denne type
meget kompliserte og langvarige
saker er det, for de involverteparter,
i og for seg positivt at det endelig
har blitt en avgjørelse.
Astrid Brynildsen
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Trekkerpå hele
I henhold til en samarbeidsavtale
med NORAD skal NVE yte bistand
på sinefagområderog ansvarsområder.I tillegg gir vi direkte bistand til
konkreteprosjekteri uland,forklarer
Gimming.
I dette arbeidet trekker vi på hele
NVE-staben.Som regel er engasjementene ute i verden av nokså kort
varighet,men de kan ogsåvære langvarige.Det gjelderfor eksempelEgil
Skoftelandsom nå har to års permisjon fra sin lederstillingved Intemasjonalt kontor. Han er i Lesothos
hovedstad Masem og arbeider med
en vannbruksplanfor Zambesi-vassdraget.
Han fortellerat NVE i fjor hadde tilsammenseksårsverkutenlands,i -94
blir det fem årsverk.Innsatsen gjelder særlig land der NORAD er etablert, men ogso i andre områder. I
fjor hadde NVE 47 arbeidsoppgaver i 16 land.

- Nei, ikkejakke. Men et
slips kan du ta med, i tilfelle
vi skal i møte med energiministeren.
Sier TerjeGimmingi telefonen, på spørsmålfra en
reisefelle.Om noen timer
sitter de på flyet til Laos.
HARALD BRYMLDSEN

- Der har de 35- 38 grader nå. Og
menneskeneer ganskeufonnelle,tilføyer fungerende leder av Internasjonaltkontor i NVE.
Kontoretliggerbåderett underNVEsjefen - og like ved siden av ham.
Utsiktener til Frognerparkenog opp-

-staben
Etterbehovinnhentervi uttalelserfra
fagligeinstansersom Direktoratetfor
naturforvaltning(DN) Statensforurensningstilsynog helsemyndighet.
Vi setter inn vår egen ekspertise,og
vi leier eksperthjelp, for eksempel
antropologer.
Dette er arbeidskrevendesaker som
tok det meste av tiden i fjor. Noen
sakerer forøvrigennå ikke avgjort.
Et eksempel er at NVE anbefalte
NORAD å støtteMuela-prosjekteti
Lesotho, Afrika, men at støtten ble
avslåttav vår bistandsminister.
Det betyrlitefor prosjektetsom nå er
under utbygging med finansiering
hovedsakeligfra Verdensbanken.

Vamikrafti Laos
Om Laos-turenrett før påske forteller Gimmingat den gjeldervannkraftprosjektetTheun-Hinboun.
Spørsmålet er om NORAD skal
fmansieredetaljprosjekteringen
av et
kraftverk.Utbyggingenvil koste240
Hjemligdebatt
millioner dollar (Statkraft og andre
I et NORAD-oppdrager vi med helt nordiskeselskaperskal være med på
fra starten.Vi vurderer prosjektfor- eiersiden,med tilsammen25 prosent)
slaget og lager gjerne oppdrags- Den norske støttendreier seg om 35
beskrivelsen for konsulentene. Vi mill.kr.som vil gå til et norskkonsubidrartilinnhentingav filbudog bistår lentfirma.
med å opprettekontrakter.
Vi fant prosjektet meget godt, det
NORADfår stadigfleresøknaderom vil gi Laos store inntekter gjennom
bistand til vannkraftprosjekter. De fra krafteksporttil Thailand. Og det
trenger både en økonomisk,en tek- har vel å merke små miljømessige
nisk - og ikke minst en miljømessig konsekvenser.Noen fonindersøkelvurdering.
servar likevelutilstrekkelige.
Vi lager
Da er vi inne på et veldig omstridt nå en oppdragsbeskrivelse og forområde her hjemme, konstaterer bereder tilleggsstudier.
Gimming.
DN og SFT vil at Norge skal vente
Noen
krever
at
ulandene
skal
utrede
med sin støttetil detaljprosjekteringen
NVE-mannen Alf Adler, for tiden
miljømessige
konsekvenser
av
en
inntil
disse studiene er fullført.
stedlig NORAD-ansvarlig ved Pangutbygginglike mye som vi gjør.Pro- NORAD har likevel avgjort at man
ani-prosjektet i Tanzania, slår av en
prat med en ung pike om hvor hun
blemstillingeni en foreløpiguavklart kan gå i gang med prosjektet,paralhar funnet vann. På swahili vel å
norsk diskusjoner følgende: skal vi lelt med at tilleggstudieneutføres,og
merke! (Foto Terje Gimming)
se på et prosjekt med norske øyne - med et forbehold om å stanse derellervurderedet ut fra landenesegen som noe tilsier at arbeidet ikke bør
over åsene.Men Gimriiing,sjefinge- bakgmnn?
gjennomføres.
niør Torodd Jensen og førstekonsu- Enkelte prosjekterer meget kontrolent Lisbeth Karijordhar en ganske versielle.Menneskermå flytte, dyr- Hjelp til lovgivning
annenhorisonti sittdagligevirke.For ket jord går tapt, en urbefolkning Laos trenger et lovverk når utendem er Pangani, Sai, Bio Bio og kommer i fare.
landske investorerskal inn og drive
Epupa kjente stedsnavn som holde- Samtidig kan vannkraft være en av kraftverkpå kommersiellbasis.NVE
plasserpå T-banen.Men stedenelig- få muligheter til å skaffe tiltrengt har fåtti oppdragå lageen vassdragsger i hver sin fjerne verdensdel.
energi- og til eksporrinntekterav stor og en elektrisitetslov som dekker
betydningfor et land.
behovetved slikeinvesteringer.Dette
Med i mange land
er avtalt direkte mellom NVE og
Internasjonaltkontorer nytt,hva nav- Søker bred ekspertise
energiministerieti landet.
net angår.Men virksomhetenstartet I slike situasjonerskalNVE gi råd til - Myndighetene skal selv lage lovalleredefor 10-15år siden,med opp- NORAD om å støtteprosjektetøko- forslagene,understmkerGimming.
gaver rettet mot utviklingsland.
nomisk eller ei.
Vi gjør ikke det, men redegjør for

altemativerog prinsipperog gir veiledning underveis.
NVE er inne flere steder med hjelp
til å lage lovverk og institusjoner
innen vannkraft og vannressurser.
Angolahar med norskbistandratt sin
energilov, og vassdragslov følger
etter.
Namibia får sin elektrisitetslov, og
Nepal et videreført regelverk. I alle
disse sakene er det gjort langsiktige
avtalermellomlandeneog NVE om
opplæringav personell.
Torodd Jensen reiser snart til Nepal
sammenmed VidkunnHveding,Pål
Mellquistog KjellHaagensen.Sammen medmyndighetenei Kathmandu
skal de gjennomføreet seminar, og
lage en avtale om NVE-bistandi tre
år fremover til lovgivningog utvikling av institusjoner.
Bjørn Wold skal til Vientianei Laos
for å diskutere vassdrags- og energilov der, og Jan Henning L'AbèeLund leder et seminar i Luanda om
vassdragslov for Angola. I juni har
TrondLjøgodt oppdragi Windhoek,
Namibia, som trenger en elektrisitetslov.
- Vi ønsker ellers å komme enda mer
inn på det viktige området vannressurser,der Hydrologiskavdelingkan
biståmed sin spesialkompetanse,
sier
Gimming.
Han er forøvrigen tur i Tanzania nå
om dagenog serhvordandet går med
det store Pangani-prosjektet.

Gjester

Etter besøket ved
Halden gikk
turenvideretil Rjukanhvor gjestene
fikk se det avansertestyringssystemet i praktiskbruk.

Vise-energiminister Jose A. Ley Lau
(t.v.) fra Nicaragua med vassdragsog energidirektør Erling Diesen. En
syvmannsdelegasjon
fra Nicaragua
besøkte NVE 17. mars. Det lille latinamerikanske landet står foran en
fredelig revolusjon med liberalisering og privatisering inæringslivet.
I NVE fikk delegasjonen orientering
om så forskjellige emner som energiloven og markedet, energiforsyningens oppbygging og lovgivning og
damsikkerhet og beredskap.
(Foto: Wenja Paaske, NVE)

Også i New Zealand skjer det store
endringer i elforsyningen, mye på
linje med vår egen situasjon. Myndigheter og bransjefolk i New Zealand har i senereår hatt kontaktmed
norske miljøer og fått impulser til
egen lovgivningpå el-området.
Tidlig i mars kom også en gruppe
eksperterpå besøk for spesieltå studere norske markedsforhold. NVE
var vertskap og hadde lagt opp et
omfattendeprogramsom bl.a. inkluderte besøk ved Institutt for energiteknikk i Halden og Hydro på Rjukan.
GruppenslederJohn Boshier,direktør ved energiverket i hovedstaden
Wellington, sa det var mange sider

ved norskel-omsetningsom vilpasse
også i hans land.
-Men ikke riktigalt, tilføydeBoshier
og siktet til at vi har både et spotmarked og et regulermarked.I New
Zealandblir løsningentroligett marked som mest ligner vårt regulermarked. Likefullt var gjestene
meget interesserteog vitelystne tilhørere da sjefsforskerJohn van Nes
orienterte om styringssystemene
SAPRI og SAREG.
"Nydelig, så enkelt", lød ên kommentar."Megetgode løsninger",lød
en annen. Men om det betyr at nyzelenderne vil kjøpe norskutviklet
utstyr for sitt kraftmarkedskal være
usagt.

Lisbeth Karijord er innom sjefen på
Intemasjonalt kontor, Terie Gimming, og får en underskrift før han
skal fly til i.80.5 (Foto Harald Brynildsen)

Chris Collins (t.v.) og Lincoln Gould

fraNewZealand.

4

iann kilergi

Nye Frøystulinnei fjellet
lig helt modeme utstyr - produsere
217 GWh. Det vil si 73 GWh mer
enn nåværende produksjon på 144
GWh.
Tilløp og avløp blir de samme som
før, men strosses ut fra ca.38 til 65
m2. Trykksjakten er kort, bare 30
meter, men innstøpte stålrør får en
anseligdiamter på fem meter!
Nåværendehøydebasseng,ellerfordelingsbasseng, endres noe men
beholdesi hovedsak.
Nytt inntak

Her er det gjort plass til nye Frøystul kraftverk - og ftellet er sikret med over tusen bolter. (Foto• Knut Jacobsen)

Kostnadsrevolusjon!
DirektørNicolaiøsthus er med i
styringskomitêen for Frøystulprosjektet Han minnerom at det
ogsåtidligi 1980-åreneforelåplaner for et nytt Frøystulkraftverk.
- Da var det kostnadsberegnettil
350 millioner.Nå, 12 år senere,
blir nytt Frøystulbygget for 200
millioner.Det er intetmindreenn
en kostnadsrevolusjon,slår Østhus fast.
- Reduksjonene er kommet på
bygg- og anleggssidenetter man
der har vært sulteforet gjennom
flere år.
Menikkebareder.Vi serdet også
prisenefor turbiner,generatorog
utstyrellers.Manhar serpet seg!

Masserav vanner gjennomgenerasjoner
gått
forbiturbinenepå FrøysDebrukerbare40
kubikkmeter
av fullvannføringpå 76 m3/sekoppe
fraMøsvanndanunen.
Nå
satserHydro250
mill.kr.pået nyttkraftverk.
HARALD BRYNILDSEN

Anleggetkom i gang midt i juli, sist
sommer. Sprengningsarbeidenefor
kraftstasjoneninne i fjelletvar unnagjort til påske.
I midten av juni skal sugerøretvære
på plass, og fra august monteres
tromme.Så følgergeneratorog elektrisk installasjonfra mars neste år.
- Og den 1. september 1995 skal vi

Dertil kommer et nytt inntak midt
underMøsvann,og nye luker.Reguleringshøydeneer akkurat som før,
men nå oppnårvi full vannføringved
alle høyder, også laveste regulerte
vannstand.
I fremtiden skal alt vann gjennom
Frøystul,med unntakfor ên m3/sek.
Den tilhører fortsatt elva, i henhold
tilkonsesjonsvilkårene,
forklarerbyggelederen.
Han minner også om at anlegget
omfatter forsterkning av sikringsdammenved Møsvann.Den overtar
for den gamle betongdammen
(omtalti V & E nr. 4/93)
Dette arbeideter stilt i bero i vinter,
men skal gjenopptas til våren. Da
begynnerogsåarbeidetmed en flomløpskanal.
Et eget prosjekt gjelder ny 132 kV
linje fra Frøystultil Vemork, 11 km
lang, skal være ferdig samtidigmed
den nye stasjonen.

- Vi skal være på lufta 1. september
neste år, lover byggeleder Roff Lier,
Hydro Energi Telemark

vann. Det vil bli brukt godt over 20
000m3 tildekkingsmassepå tippene.
De utformesog tilsåsetteranvisning
av landskapsarkitekt.
Dette er i det hele tatt et arbeid det
leggesmye vektpå, konstatererbyggelederLier.
lime i den store - om ikke overveldendefjellhallen,ser vi sværtmange
bolter i fjellet.
Over 1000! sier tunnelformann
Sigurd Midtun hos Selmer. Han tar
oss med inn i berget det blå - eller
skal vi si grå etter all betongen som
er sprøytetpå vegger og tak.
Fjellet viste seg svært dårlig og
krevde mye ekstra sikringsarbeid.
Ellershar alt gått greit Ikke et alvorlig uhell av noen art.

Løsmasser

være på lufta, lover byggelederRolf
Lier til Vann & Energi.
Han fortellerat Hydro også vurderte
ombygging av kraftstasjonen fra
1926/27.Det ville ha vært billigere
enn å bygge nytt.
- Men da kunne ikke stasjonenvære
i daglig drift slik den nå er. Produksjonstapet i anleggsperioden var
avgjørende,sier.Lier. Når så gamle
Frøystulhar stått på i nesten sytti år,
skal den etter planen rives. Nye
Frøystul får en Francisturbin med
ytelsepå 43,3 megawatt.Statiskfallhøyde varierer mellom 43 og 61
meter.

Totaltgir anleggetca. 300000m3løsmasser som fordelespå flere tipper.
En stor del av massene skal brukes
til molo for en småbåthavn i Møs-

Frøystul kraftverk fra 1926/27 synger
nå på siste verset, etter henimot 70
års innsats i det store "kraftkoret".

73 GWh i tillegg

Til den nye stasjonener det sprengt
ut en hall med følgende mål:
32 m lang, 12,6meter og 32 m høy.
Der inne skal langt større vannmengder enn dagens - og selvfølge-

Vilbyggeutmerkraft
Øst-TelemarkenBmkseierforening
er pådriverfor tre prosjektersom tilsammen vil koste ca.250 mill.kr.og
gi omkring 120 nye GWh. Foreningenhåperprosjektenekan værerealisertom tre til fem år.
Direktør Nicolai Østhus i ØTB ser
ingen fare i overproduksjonav kraft.
Han henvisertil et stortog betalingsvillig europeisk marked og til nye
eksportveierfor elektriskkraft.
- Overskuddet vi har sett er en ren

midlertidighet. Kraftutbygging må
ha en lang tidshorisont,sier østhus i
en samtalemed Vann & Energi.
Han tilføyer at det også er tale om
en ganskebeskjedeninvestering.Den
vil øke produksjonen i østre del av
Skiensvassdragetmed 2,5 prosent fra nåværende5TWh.
Prosj ektene

Størst av de tre prosjektene er Tinnoset kraftverk som får en produk-

sjon nær 60 GWh. Plasseringblir to
kilometernedenfornåværendedam
i Tinnoset.Fallhøydeer vel ni meter,
og kraftverketfår en installasjonpå
12 MW. Utbyggingen her vil koste
omkring 165mill.kr.
De andreprosjektenegjelderregulering, overføringog utbyggingi Follsjøområdeti Notoddenkommune.Et
minikraftverk i Mastedalen gir 12
GWh,og Grønvollfosskraftverkøker
sin produksjonmed 3 GWh.

Overføring av Rosjå, Kalhovdbekken og Flotttjørnbekkentil Mår kraftverkviletterplanenegi en samletproduksjonsøkning på 45 GWh, etter
utbyggingskostnader på drøye 50
mill.kr.
"Snarest mulig"

Fylkesmannen i Telemark har fått
dokumentene og skal gjennomføre
en høring til vassdragsrapport.
DirektørØsthushåperden kan være

klar i løpet av sommeren.
Hvis det så blir gitt klarsignal til å
søke konsesjon for utbygging, går
søknaden straks til NVE. Styret i
ØTB vil ha disse prosjektene realisert så snart som mulig. Det kan tidligst bli i 1997, eller i 1998-99,sier
Østhus.
Utbyggingenvil skje i et samarbeid
mellomØTB og Skiensfiordens
kommunale kraftselskap(SKK)
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Elektrisitetsverk owh.:p& vatillgeMeraker
Nord-Trøndelag
på
en:årSprOduksjon
på nettermedstrømfra denye yerk
.:••er
TevleogMeråker::- ,436GWb,absatilSammen550:
kraftVerkene
AsleJuulfortellerat
Sjefingeniør
i Meråkerer
prøvekjøringkorn i gang noen Dagen:prodtiksjon
ukerinnpånyåret,medettag re- 180GWbslik
åpningav
Like 370GWh.1-1øytidelig
gati hveravdeto stasjonene.
i Nord-Trønførpåskestartetprøveproduksjon,denyekraftverkene
ognåi apri1følgerdeandreaggre- de1agskjer1junt.
Juulnevnerogsået annetprosjekt,:
"gateneetter.
avøvredelav
- FOross er dette kjærkommen nemlie OVerforing
kraft. Nå slippervi å kjøpedyr Ne.SkttilTunnsjøen.:Planlegging
av dette prosjekteter rneldt til
kraft,sierJuulfornøyd.
i Meråkerhartatttre NVE (fra Kraftyerkenei Øvre
Utbyggingen
år og kostet 1550mill. kroner. Narnsen)
Tevlegir 114
'Ptunpekraftverket

Stridom salg av høyskole-everk
vilaltsåhellerselge
harved- brukshøgskolen
NorgesLandbrukshøgskole
tattå selgesitteverktilFolloEnergi til FolloEnergi.
AS, somdekkerSki og Enebakk. As kommuneog everket der motDet statseideeverketforsyneralt settersegatFolloEnergifårdennødomkringsekshundrehusholdninger vendigekonsesjonforovertagelsen.
, NLH-byggog institusjoner.De Dethenvisesbl.a.tilat konsesjonsområdetikkeblir størreved at det
brukertilsammen40 GWh.
omsalghar værtført lille everketinne i As kommune
Forhandlinger
gjennom de siste måneder,etter overtasav everketi Ski. De everi Asmenerå halovenpå
mangeårs tidligerediskusjonom kansvarlige
medAsEnergiverk. sinsidei dettespørsmålet.
sammenslåing
DetnåværendeAsEnergiASfrem- Sakenble behandleti høyskolestysatteogsåtilbudomkjøp,menLand- ret den6.april.Vedtaketom å selge

til Follo Energi ble opprettholdt.
Sakengår likeveltil Landbruksdepartementet som eventuelt kan
omsalg
bestemmeatforhandlingene
skalgjenopptas.
Salgetblirtil syvendeog sisten sak
forStortingetå avgjøre.
As Energi blir forøvrigtil Søndre
FolloEnergiAS ved sammenslutningmedeverketi Frogn,ettervedsisti april.
tak i generalforsamling
Vestbyharforetrukketå blistående
alene.
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Sterkøkningi elproduksjon
og forbmk

GWh

1NNENLANDSK
TOTALFORBRUK
•

19900.

AV TORE JENSEN LUND

Både produksjonog forbruk av elektriskenergi
økte sterkt i vintermånedene desember,januar og
februar.Produksjonen
hadde en økning på åtte
prosent.Det kalde været
bidro til at innenlandsk
totalforbrukgikk opp med
10,4 prosenti forholdtil
forrigevinterperiode.
Produksjonen i vintermånedene
var i alt på 36,4 TWh mot 33,7
TWh vinteren før. De siste 12
måneder er det produsert 121,3
TWh som er 2,3 prosent mer enn
i samme periode ett år tidligere
og bare 0,5 TWh mindre enn
rekordproduksjonenfra 1990.
Det innenlandske totalforbmket
var i alt 35,9 TWh mot 32,5
TWh vinteren før. De siste 12
måneder var forbruket 114,4
TWh. Det er 4,7 prosent mer enn
i samme periode ett år tidligere.
Bruttoforbmketi alminneligforsyning steg med hele 13,1 prosent. Denne sterke forbruksveksten skyldes hovedsakelig at
vintermånedene1993/94har vært
noe kaldere enn forrige vinter.
For siste 12-månedersperiodeer
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økningen på 5,5 prosent. Korrigert til normale temperaturforhold økte dette forbruket med
hhv. 1,4 og 0,8 prosent for de
samme perioder.

Okt
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111993/94

• Forbmket i kraftintensivindustri
økte med 5,6 prosent i forhold til
sammeperiodei fjor.For siste 12månedersperiodevarøkningenpå
1,1prosent Økningenhengersam-

Forbruketav tilfeldigkrafttil elektrokjeler økte med 0,4 prosent i
forhold til samme periode i fjor.
Den svake forbruksveksten har
sammenheng med den siste tids
sterke økning i prisen på tilfeldig
kraft.De siste 12månederhar forbruketvært 8,8TWh (bmtto)som
er vel 13prosentmer enn i samme
pefiodeett år tidligere.

Naturligerosjonstørre
ennfralandbmket
De siste fire årene har elva Leira på
Romerike vært under skarpe øyne fra
Hydrologisk avdeling og Vassdragsavdelingen. Nå foreligger en rapport med
følgende hovedkonklusjon:
Uansett hvor mye du renser vannet på
jordbrukssiden så har du en naturlig erosjon på 55 prosentav det totale.Altså mer
enn det menneskeskapte.
Viktigste årsak er store flommer. Viktigste botemiddel er forbygging i de Vformede skredravinene på Romerike.
77 000 tonni året

Overingeniør Jim Bogen blar i NVEpublikasjon nr. 21 for 1993 og peker på
en av mange illustrasjoner.Den forteller
hvor mye leire det var oppløst i vannet
under en flom tidlig i februar 1990.
- Der har du Slemdalsbekken, med 35,9
gram i literen!
Et annet slående tall i rapporten er at
Leira hvert år tar med seg 77 000 tonn
leire ut i Øyeren. Sjøen har da også dårlig vannkvalitet.
Undersøkelsen viser at Leira har et sedimentbudsjett på 45 prosent fra jordbru-

ket og 55 prosent som naturligavrenning
fra leirområder.
Vi trodde den naturlige erosjonen var
lav i Norge - og ga landbruket skylda.
Men det naturlige utgjør altså mer enn
halvparten, slår Bogen fast.

1949,
ra

Lok,
bokk
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Han forteller om U-formede og V-formede ravinerpå Romerike.De første kalles sigraviner og er ikke så ille med sine
141 tonn sedimenter pr kvadratkilometer. De V-formede derimot - skredravinene - gir 1 131 tonn/km2.
Dette er to helt forskjellige typer raviner. Den første er stabil. Den andre er
utsatt for intens erosjon fordi elveløpet
senker seg etter en storflom. Flommen
graver voldsomt, og sidene raser ut.
Dette påviser altså hydrologene. Så er
spørsmålethva man kan gjøremed saken.
Det gir Vassdragsavdelingen,med Hallvard Berg som prosjektleder, gode råd
for i sin del av rapporten. Målet er å få
bort de mest aktive ravinene ved forbygging. Med forholdsvis små inngrep
kan avrenningen reduseres til noen hun-

2.01;1,1

D

rirriw

dre tonn - fra dagens mer enn 1100 tonn.
I Slemdalsbekkenskal det forbygges.Og
der skal man fortsettemålingene av sedimenttransporten for å se hvilken effekt
forbyggingen har.
Selv Leiraprosjektet er avsluttet. Men
Bogen nevner at NVE stadig har Romerike under oppsyn - i forbindelse med
Gardermo-utbyggingen.Hvordan virker
anleggsvirksomheteninn på naturligdrenering? To målestasjoner skal registrere
hva denne aktivitetenfører til slik at man
kan være klar med nødvendige tiltak.

Skredraviner

Kraftutvekslingen med utlandet
resultertei en netto eksportpå 0,5
TWh mot 1,2 'FWh vinteren før.
De siste 12 måneder har nettoeksportenvært på 6,9 TWh mot 9,3
TWh i sammeperiodeett år tidligere. Nedgangen i eksporten har
sammenheng med lav magasinfyffingved inngangentil 1994og
det høye innenlandske elektrisitetsforbruket,spesielti vintermånedene.

Songoo
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Vel mottatt
om Leira er vel mottatt hos
oppdragsgiveren. I et brev fra Landbrukstilsynet ( tidligere STIL) heter det
at Rådet for miljøtiltak "..finner gjennomføringen av prosjektet solid og fullt
ut tilfredsstillende i forhold til prosjektets mål".
Rådet mener prosjektet har frembragt
resultater av stor betydning for en rekke
fagmiljøer og myndigheter, spesielt på
miljøsiden.
Rapporten

_
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"Konsentrasjon av suspensionsmatenalet
ved
flommen 02-03.02.90".
Slemdalsbekken er ille, med sine 35,9 gram pr liter!
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Søkerny konsesjon
Utvidet
omradekonsesion forAursunden

NVE hargittAkershusEnergiverk
utvidetområdekonsesjon.
Hemtter
skaldenogsågjeldeomådenesom
fidligerehartilhørtLørenskog
Elektrisitsverk(LEV) og Fet Elverk
(FE)
NVE er prinsipieltkritisktil vertikalintegrasjon,
menvurderer
virkningenei denkonkretesakensåvidt
begtensetatmanikkesergrunnlag
for inngrep.
Sølmaderom utvidetområdekonsesjonkom til NVE i desember92 og i mai -93. AkershusEnergiverk (AEV) er et vertikalt
integrertverk med produksjon,
omsetningog nettdriftsom kjøper
opp distribusjonsverkene
Fet og
Lt4renskog.
NVE harvurdertkonsekvensene
av de .aktuelleendringerfor to
hovedområder.
Disseer nettutviklinglmonopolkontroll
og markedsmessigeforhold.
Om detførstnevnteområdeanfø. rerNVEatmanpånettsidengenerelt må vardereorn forutsatteorganisasjonsendringer
gir ineentiver
til en uheldignettutvikling(f.eks.
ekstra forbindelsersom kun er
bedriftsøkonomisk
motivert)
Man må også vurdere om
ingenkan
medføreen uhe1dig
sammenb1anding
av interesser
erknytiettilen monopolbasert
virksomhetog konkummseutsall
virksomhetipmduksjon
og omsetning.
LEV og FE er nettmessigensidig
knyttettil AEVshovedfordelingsnett. Dette gir et integrertnett.
NVE serikkehernoen samfunnsøkonomiskrisikofor unødvendig
nettutbygging.AEV er også planansvadigfor Akershusmed stor
kompetanseinnennettpl.
og drift. Sammenslutningenvil
kunneutløsestordtiftsfordeler
på
nettsiden.Det kan for fremtidig
nettpianlegging
og utbyggingoppnåsen positivsamordningseffekt,
fretnholder
NVE.
Oppkjøpenegirpåden annenside
noe vanskeligerebetingelserfor
effektiv monopolkontroll.Sammenslutningen styrker AEVs
ineentiverog mulighetertil å subsidiereproduksjonom omsetning
medmidierfranettvirksomheten.
•

•

Da velteskostnader
fraproduksjon
omsetningoverpåoverføringstariffene.NVEskontrollmed nettvirksomhetener vanskeligere i
støne, vertikaltintegrerteselskaper enn i selskaperuten produksjonsvirksomhet.
Et vertikaltintegtertselskapvil ha
incentivertil å holdetilbakeinformasjonom interne transaksjoner
mellom selskapetsresultatområder.
Ved en samletvurderingav praktiskesamordningsgevinster
og vanskeligere økonomisk monopolkontrollfmnerNVE atdeti denne
konkretesakenikkeer tilstTekkelig grunnlagfor å motsetteseg en
sammenslåingut frahensynettil
utviklingog driftav nettet.
I vurderingen
av markedsmessige
forholdhenviserNVE til en tidligereuttalelsetil konkurransemyndigheteneom sammesak
Konklusjonen
varatytterligere
vertikalintegrusjoni
kraftmarkedet
vil
medføresvekketkonkurranse.
Konkurransemyndighetene
harpå
sin side konkludertmed at AEVs
oppkjøpav LEV ikke oppfyller
deres kriterierfor en v s
begrensning av konlantansen.
NVEhenviserellerstilkonkurransemyndighetensprimæreskepsis
til økt vertibilintegrering.
Medhjemmeli omsetningskonsesjonenskravom Økonomisk
skille
mellom monopolvirksomhetog
annenvirksomhet
harNVEfastsatt
vilkk for ikke-diskriminerende
tilnettetog vilkårsomskal
motvirkektyssubsidiering.
PrinsipieltstillerNVEsegmegetkritisk
til vertikalintegrasjonfordidette
vil svekkeeifektivitetenkraftomsetningen.NVE ser med bekymringpåen videreutviklingi denne
retning.
Virkningenei dennesakener Iikevel så begrenset,menerNVE, at
detikke gir tilstrekkeliggrunnlag
forinngrep.
Konklusjonen
erdermedat AEVs
områdekonsesjon
utvidestil også
å omfatteområdenesom til nåhar
tilhørtde aktuelleverk.
Samtidig trekkesLEVs og FEs
områdekonsesjoner
tilbake.
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Parti for Bekken med Brekkefjorden.
AV ODDVAR FOSSHEIM

Glommensog LaagensBrukseierforeningsøkerny konsesjonforreguleringav Aursundenog overtagelse
av statsreguleringen.
Søknadenhar
vært på en omfattendehøring,og
den er drøfteti NVEs råd.Søknadenblirsluttbehandlet
i NVE påforsommeren.
Vann & Energi har bedt rådgiver
OddvarFossheimsammenfatte
noen
historiske data om en interessant
regulering.
Tillatelsetil reguleringav Aursundenble gitt ved kg1.res. av 13. mai
1921og opprinneligfor en varighet
av 50 år.Dette ble senereendrettil
til 65 år slik at gjeldendekonsesjon
gikkut 13.mai 1986.Den primære
hensiktmedreguleringenvarflomdemping i nedre del av Glomma,
men Glommenog LaagensBrukseierforeningkom ganskesnartmed
i planleggingenpå grunnav kraftinteressenei vassdraget.Enplankomie utredetreguleringsplaner
forøsterdalssjøene Rien, Aursunden,
Storsjøeni Rendalenog Osensjøen
med tilsammen1300 m3. Aursundensregulering
ugjorde300 millm3.

Reguleringga arbeid
Uviklirigentok imidlertiden uventet retningidet RørosVerkinnstilte
gruvedriften
og Røroskommuneba
om fortgangi realiseringav planen
med Aursundensreguleringfor å
reduserearbeidsledigheten.Dette
vantgehørhosmyndighetene.
Arbeidet ble satt i gang, og reguleringsanlegget sto ferdig til bruki 1924
etterto års anleggsdrift.Anlegget
bestod av en 60 m lang dam og en
780 m lang senkningstunnel.
Sjøen
eroppdemmet1,9m regnetfranaturlig lavvannstandog senket 4,0 m.
Det vil si at samletreguleringshøyde
er5,9 m hvilketgiret magasinvolum
215 m3. Den midlereårligeavrenning av nedbørfeltetregneså være
632 mill3,og magasinettilsvarerfølgelig 34 prosentav dette. Reguleringen utnyttes i dag i en samlet
fallhøyde på 458,4 m. Brukseierforeningen
regnermedatdengir
grunnlagforen årvissvinterproduksjonpå 200 GWh.

Viktigforfiøtning
Reguleringstillatelsen
eri formengitt
som en statsreguleringut framyndighetenesantagelseom atdetknyt-

tetseg storeog forskjelligartede
interesserbådeav alemog privatnaturtil
Glommasregulering.Reguleringen
harimidlertidværtbekostetog i realitetengjennomførtsom en reguleringpå brukseierforeningens
hånd.
En viss del av skadeserstatningene
er blittdekketav Staten.
Flomdempningener nå en bieffekt
ved reguleringen,men ved sidenav
å tjene kraftinteressenehar Aursundenreguleringen
hattstorbetydning for gjennomføringenav fløtningen i vassdraget helt fram til
denneble nedlagti 1981.
Ny dam i 1981
I overgangenmellom1960og 1970åreneble det førtforhandlingerom
full overdragelseav reguleringentil
brukseierforeningen
utenat det ble
besluttetnoe om dette.
Brukseierforeningen
bygde i årene
1985-87ny damog harnylig fremmet søknad om ny konsesjon og
overtagelse
av statsreguleringen
i fullt
omfang.Brukseierforeningen
er av
Nærings og energidepartementet
gitttillatelsetil å drivereguleringen
på de tidligeregittevilkårinntilnye
blirfastsatt.
-

Nordmarka
Skogsmaraton
Vassdrags- og energidirektører
ErlingDiesenervel vantmedå åpne
lange løp i form av konferanserog
seminarer.
Men en tidligjulidag skjer det noe
rentNVE-historisk:
Diesenfyrerav
startskuddet
for et maratonløpinne
på skogen!
"Nordmarkaskogsmaraton"heter
det, og er et arrangementi regi av
bedriftsidrettslaget
i NVE. En egen
organisasjonskomiteav maratonentusiasterer i god gjengemedplanene,og harnoe å si til aItfolket:

Flerkanbådeetablertemaratonløpere og mosjonistervære med i
herlige omgivelser langt vekk fra
asfaltog eksos!
Kontaktpersoner
er SteinarMyrabø
og JanSlapgård.
De fortellertilVann
& Energiat"Skogsmarka
maraton"
gårlørdag2. juli, og atpåmeldingsfristener 1.mai (De som melderseg
senerefårnokogsåstilletilstart,men
da kosterdetnoe mer)
Startog innkomst blir på samme
sted, etter en rundløype i kjente
Marka-trakter.
Arrangementet
pro-

fileresi det hele tattmot miljø, fornybarog renenergi.Derforer dette
ogsåen god sjanseforbedrifter
innen
kraftverkbransjen
til å fremtresom
miljøvennhge,fremholderarrangørene.
Altså, et lite vink om å støttedette
enestående idrettsarrangementet!
Alle bidragog all praktiskfunksjonærhjelptil avviklingenmottasmed
stortakk.
NVE har i utgangspunktetgitt et
beløp,og detbetyrmye, ikkeminst
fordi arrangøreneså gjerne vil ha

noenskikkeligepremierå utdelenår
løpetvel er over.
Sist gang det ble arrangertskogsmaraton var i 1992, med Grenaderen som arrangør og ca. 300 deltagere.
Maraton-entusiastenei NVE syntes
det var ille at arrangement bortfalt,
og gjør ahså noe med det.
De har allerede fått meget positive
tilbakemeldinger på initiativet fra
løpere som vil være med.
Men ingen fare - det er god plass for
mange flere i Nordmarka!

Returadresse-,rges

og energiverk,

5091Majorstua,

Myemindresnøpåviddai år
AV HARALD BRYMLDSEN

- Tremeternedtilbakken.
Myegraving.Mangebøtter
snøå heiseoppbarepåett
målepunkt.
Ogdeter 54 av
dem!Menvi tardetsomen
trim-uke,sierTorHelge
Gjøystdali HydroEnergi
Telemark,
nettopptilbake
fradenårlige,storesnømålingenpå Hardangervidda.
Målingenforegårførsteuke i aprilog
strekker seg minst over fem dager,
gjeme mer om været slår seg vrangt.
Oppdragsgiverer Øst-Telemarkens
Brukseierforening.
Seks mann fordeltpå to lag dekker
nedslagsfeltet til Møsvann. Det er
1500km2 stort Før i tiden gikk man
på ski, nå bruker vi snøscootere og
har en utmerkethytte som base, forteller Gjøystda1.

Nøyaktigmåling!
Målingen foregår på den måten at
vi gjør 90 stikk med lange stenger
nær et målepunkt. Vi tar gjennomsnittetav stikkeneog får la oss si 3,10
meter. Så finner vi et sted som er på
snittet, og der slår vi ned en sylinder. Men så må det gravesrundt den
halvannenmeterlange sylinderenså

- Det blir lange dager inne på vidda.
Vi tar det som en trim-uke, sier Thor
Helge Gjøystdal i Hydro Energi Telemark, her på sitt kontor i Rjukan.

Vannstandstår
i lokalavisene
Vi får ikke fortellehvor mye snø
deter på viddadennevinteren.
Men Gjøystdalunderstrekerat
Hydmaldriføri tidenhartviholdt
vi kommer ned og kan settef inn et
på sine vannstandsmålinger
- og
lokkunderst.Ellersfårvi kanskjeikke
hellerikkegjørdetnå.
med oss med all snøen opp. Alt skal
- Tvertimot,vi gårut i lokalpresjo veies,sier Gjøystdalog understresenpåRjukanog Notoddenhver
ker at dette må gjøres nøyaktig.Når
dag med vannstandeni magaså vekten av hele snøsøylener klar,
sinetVi erikketilhengeravhemsammen med snøhøyden, er det
meligholdelse i så måte, sier
enkelt å finne vannprosentog vannGjøystdal.
mengde i millimeter. Dette gjøres
Og hanminnerom gamledagers
altså på 54 forskjelligesteder i nedoppslagpåen stortavleved portslagsfeltetunderBrukseierforeningen.
vaktentil Hydro.Der sto vannstandenå lese.
Fullt utstyr
- Folk sa at at Hydros aksjer
Målepunkteneliggerpå hver side av
svinger i takt med magasinet.
Kvenndalensom går gjennomfeltet.
Mye varstorpmduksjonog gode
De to lagene kan være etpar mil fra
tider,litevannbetyddelaveretakt
hverandre,men møtes altsåpå hytta.
i produksjonen.
Gunleiksbuheterden, når arbeidsda-

generornme.Gjernelangtpåkveld!
- Ovemattingute?
- Ikkesomjeg harværtmedpå,iallfall.Menvi harmedutstyrforen slik
situasjonogså, og forskjellignødutstyr.Ellerserjeg sammenmeddamfonnannKnutSkavlebø- og hanhar
40 års erfaring i denne jobben, forteller Gjøystdal.Tredjemanni laget
hans er Asmund Løvås fra Møsstrond,også meget vel kjentpå vidda.

Mindresnøi år
Om snømengdendennevinterenvisste man allerede før påske at den er
langtmindre enn forrigevinter,ikke
stortmer enn halvparten.Det foretas
månedlige stikkprøver som gir en

Her er det ene snømålerlaget kommet til Sigridskar, og er i gang med å
slå ned sylinderen som henter opp
snøprøver. En leskjerm gir litt ly for
vinddraget.
( Foto: Thor Helge Gjøystdal)

indikasjon,før hovedmålingentidlig
i april.
Resultatene fra snømålingen sammenholdes med automatiskeregistreringer fra stasjoner inne i feltet,
bl.a.i Kvenndalen. Stasjonene har
værttesteti to år og gir i hovedsakde
samme resultater som manuell
måling. Dermed vil det være mulig
iallfallå begrenseinnsatsenute i feltet noe, mener Gjøystdal.

Salgsselskaper
måsøkenydispensasion
Konkurransetilsynet ser nærmere
på virksomheten til selskapene
Sørkraft AS, Fylkeskraft østlandet AS og OBT-kraft AS. De tre
selskapene fikk i årene 1992-93
godkjennelse som reelle salgsorganer, ved unntak fra tidligere lov
om prissamarbeid.
Nå må selskapeneha dispensasjon
fra den nye konkurranseloven av
1993 for å kunne fortsette sin
salgsvirksomhet i nåværende
form.
I brev til selskapene heter det at
dispensasjon formelt ikke er nød-
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vendig før 1.januar 1995. Men
Konkurransetilsynetønskerå realitetsbehandle eventuelle søknader
så snart som mulig.
En overgangsperiode vil gi godkjente salgsorganertid til en eventuell omstilling, heter det i brevet.

Vannutveksling
Konkurransetilsyneter også kjent
med at produsentene - i tillegg til
salgssamarbeidet - har inngått
avtaler om intern vannutveksling
innenfor selskapene.

Konkurransetilsynet sier at dersom slike avtaler fastsetter hvordan produsentene skal beregne
sine salgspriser ved intern vannutvekslingseg i mellom, da omfattes avtalene av forbud i konnkurranseloven.
Det blir videre påpekt at loven setter forbud mot "samarbeid om og
påvirkning til markedsdeling".
Forbudet gjelder markedsdeling i
form av områdedeling, kundedeling, kvotefordeling,spesialisering eller kvantumsbegrensning.
En avtale eller forståelseblant pro-

dusentene om ikke å konkurrere
i hverandres nedslagsfelt vil rammes av forbudet i konkurranseloven (paragraf 3-3)

Kandispensere
Men det kan altså dispenseres fra
forbudene. Det er mulig når konkurransereguleringen innebærer
en forsterket konkurranse i vedkommende marked, og når det må
forventes effektivitetsgevinster
som mer enn oppveier tapet ved
konkurransebegrensningen.
"Særlige hensyn" kan også være

grunnlag for dispensasjon.

Egenutredning
I brev til Nærings- og energidepartementet om samme sak ber
Konkurransetilsynet om eventuelle merknader til en utredning
om "Produsentsamarbeie i kraftsektoren". Den er laget av Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) på oppdrag fra
daværende Prisdirektoratet. Bakgrunnen var at dannelsen av nye
salgsselskap medfører en langt
sterkere konsentrasjon i engrosmarkedet for kraft.

