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Lysoverlandet Nye sikkerhetskrav
Omlag700000av totaltca. 3 millionernordmennvarutenelektrisitetsforsyning
da Stortingeti 1938vedtokordningenmedstatsstønad
til utbyggingav ledrfingsnettet
på landsbygda.
Etteret avbruddi
krigsårenebleelektrifiseringen
av Utkant-Norge
gjennomførti stort
tempo,slikat ut på 1960-talletvarbare2-3000personerutenstrøm.I
dager detet forsvinnende
antall.Statsstønaden
spilteen avgjørende
rollei denne"stillerevolusjon"av husholdningene
og næringslivet
i
distriktene.Elektrisiteten
har værten avgjørendefomtsetningforå
opprettholde
en spredtbosettingi detteland.
I dagog i de nærmesteår vil de delvisstønadsfinansierte
ledningene
fra 1950-og 60-talletværemodneforutskifting.Trossen tverrpolitiskenighetom ønskeligheten
av å opprettholde
en spredtbosettingsstruktur,hardet skjedden vissfraflyttingfrautkantstrøka
sidenden
gang.Detbetyrat denbedriftsøkonorniske
lønnsomheten
vedmange
av disseledningeneharblittendadårligere.
Et av målenemedenergilovenav 1990er å få til en utjamningav
kraftprisene.
Nårdetgjelderprisenpå selvekraften- på kilowattimene- harinnføringenav et frierekraftmarked
alleredeførttil en viss
utjamning.Foroverføringsdelen
av prisenskjerdetderimotingen
utjamninggjennommarkedet.
Vi harfor
STATSSTØNAD
TIL ELFORSYNINGEN
mangesmå
Bevilgning i årene 1978 - 1994
everki Norge.
1990 kroneverdi
Millioner
kroner
Mangeav disse
300
småeverkene
288
liggeri utkant269
strøkog harstort
256
behovforforny- 250
241
ingav nettet.
Spredtbosetting,
vanskeligtopo202
202
200
grafiog vær194
186
184
hardtklimagir
bådehøyere
165
kostnaderog
150
lavereleverings139
kvalitetenni
sentraleornråd99
98,6
er. Statsstønad 100
97
harværtog er
77
fortsattet viktig
bidragtil å redu- 50
37,8
serekostnader
35
og opprettholde
akseptabelleveringskvalitet
i
1978
80
82
84
86
88
90
92
94
disseeverkene.
Sammenslutning
av småutkantverkmedstørreog sterkereverkkanovertidresulterei en utjamning
av overføringstariffene.
Menallerfaringtilsierat slikefusjonerer
utopiskedersomikkeutkant-verket
kanstillemedet rimeligmoderne
nettog utenstorog tyngendegjeld.Statsstønad
kangi et nødvendig
grunnlagforønskedesammenslutninger.
I dagenssituasjonog i de nærmesteår trengsstatsstønaden
sterkere
ennnoengangsidendenstorstilte
elektrifiseringen
etterkrigen.Alternativetvilværeutilstrekkelig
og
usikkerforsyningi utsattedistrikter,
sværthøyeoverføringstariffer,
og
dermedsentralisering
av næringsvirksomhetog bosetting.
Q,(•1,
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foranleggi vassdrag
Etter ulykkenble det il
fokusertpåbehovetfor
Den niendeaugusti år drukneten reglerfor gjennomføsportsfiskernedstrømsfor Rygene ring av sikringstiltak
dami Aust-Agder.
Ulykkenbleførst vedvårevassdragsansetti sammenheng
medenlukeman- legg. Etter drøftinger
øvreringog øktvannføringfradam- medOlje-ogEnergidemen.
partementet(nåNOE)
Seinererekonstruksjon
ogsimulering tok NVEkontaktmed
kanindikereat sportsfiskeren
druk- VR(nåENFO)ogi felnet alleredefør bølgennåddehan, leskapble det etablert
WM
1M§
mendetteer avmindrebetydning
for en arbeidsgruppe
for å
prinsipiellebetraktningerom sik- sepåkriterier
forogforringstiltak.
slagtil sikringstiltak.
Rapporten
fraSikringsEn slikulykkereiseren rekkespørs- utvalgetforelåhøsten
målomsikringogvarslingavalmen- 1990.Dengiren detalFoto: Wenja Paaske
heten,dessutenhvilkeforebyggende jert oversiktom hvilke Vidar Nebdal Svendsen
tiltakNVEkanpåleggeen dameier. faremonter som kan
Sidenulykkener underetterforsk- væretilstedepå og ved en dam,og høringsuttalelser
tillovenogbehandning,vil den her kun bli bruktsom dengir konkreteforslagtil sikringi lingi NOE.I §5 i lovutkasteter det
utgangspunktfor betraktningerom formavgjerder,skilting,bmkavsire- gitthjemmelfor å krevesikringstilsikringstiltak
vedvassdragsanlegg. nerosv.Rapporten
er sendttilallelan- takmotfareformennesker,miljøog
detsdameieremedanbefalingomat eiendomved vassdragstiltak.
I forHjemmelsgrunnlag
denblirfulgt.
skriftenvilkravtil sikringstiltak
bli
Rygenedamer underlagt
offentlig
til- NVEhar fremdelesingenhjemmel utdypetnærmere.
syniht.kgl.res.av 10.januar1957. for å påleggedameiereslike sikI følgepkt. 8 i konsesjonsvilkårene ringstiltak,
mendeter praksisat Sik- Sikringi praksis
skalNVEkontrollereog godkjenne kerhetsavdelingeni NVE påpeker For å bevisstgjøreog sikre vassbygging,driftogvedlikehold
avdam- åpenbaremanglerog anbefalerløs- dragskompetanseni bransjen har
men.Kravomspesiellesikringstiltak ningeri forbindelse
medsinetekniske NVEinnførten ordningmedVassved dammeneller i elveløpetned- kontrollerav vassdragsanlegg.
dragstekniskansvarlig(VTA)hos
strøms,er ikkenevnti konsesjonen.
dameieme.Detteer enoffentliggodDet er barerent unntaksvisat slike Nyeforskrifter
kjentfunksjonsomskalha myndigkraver tattmedi offentlige
tillatelser. Vassdragslovenav 1940er under het og ansvar i organisasjonen til °
iht.forskriftHellerikkeVassdragsloven
ellerFor- revisjon,
ogutkasttilnyLovomvass- ivareta damsikkerheten
skrifter for dammer gir noe klart dragog grunnvann(NOU1994:12) er og lovverk.
hjemmelsgrunnlag
for å krevesik- foreliggernå.På bakgrunnav loven NVE mener at VTA også skal h
ringstiltak
på generellbasisvedvass- vil Sikkerhetsforskrifter
for anleggi ansvaretforå vurderebehovetforo
dragsanlegg
ellerå etablereoffentlig vassdragbli utviklet.Forsluiftenvil gjennomføre
sikringstiltaki
vassdrag
tilsynmeddisse.I forbindelsemed avløsedagensForskrifter
fordammer et ellersi forbindelsemedreguler
ulykkervilpåtalemyndighetene
vur- og samtidigivaretasikkerheteni et inger.Imidlertidhar NVEerfarta
dereslikesakeri forholdtilstraffelov- størreperspektiv.
enkelteregulanterikkehar benytte
ve
ens bestemmelser om objektivt NVE vil ta initiativtil å startefor- segavsinvassdragskompetanse
ansvar.
skriftsarbeidet
alleredei høstselvom sikringsarbeidpga uheldig inte
dennyelovenennåikkeer behand- organisering,
og detharsvekketsik
Sikringsutvalget
leti Stortinget.
Vi serdetsomenfor- kerheten.NVEvil i tidenfremove
I 1989druknetto smågutterinntaks- del å kunnearbeidemedendelsen- påseat VTAfølgeroppsittansvarp
kanalenvedet kraftverki Oppland. traleproblemstillinger
paralleltmed detteområdet.
AV VIDAR NEBDAL SVENDSEN

,

under ledelse av lensmannen
Nord-Fron.
BådeGLBog NVEhaddeintens
pågangfra media.Tre høyspentledningerhavarerte,Nord-Fron
kommunemistetstrømtilførselen
på grunnav branni Vinstrakraft-

slik: Vi fikk klart prøvet ut artsvarsforhold og arbeidsdehng
i en kri-

sesituasjonmellomdameier,poliI regi av Glommenog Laagen
tietatog forvaltningsmyndighet
Brukseierforening
bleNVEs
NVEs fagfolk innen sikkerhet,
beredskapsattpå en megetrealisflomprognoser
ogforbygning
samtisk prøvelørdag24. september.
arbeideteftektivtmedde ansvarAlleredekveldenfør innløptelefonbeskjedtil nøkkelpersoner
om stasjon og en gravemaskin med lige i GLB.Beggepartersinforto damvokteresom varsavnetpå mannombordbletattavvannmas- masjonsmedarbeidere fikk raskt
etablertet effektivtsamarbeid,og
tjenesteoppdrag
i Vinstradalføret. sene.
Ordtaket"Enulykkekommersjel- Førstved 15-tidenkunneøvelsen vårjuristfikk virkelig vist hva han
avsluttesetter at de savnetevar er god for.
denalene"slotil forfullt.
oppEkstremenedbørmengderskapte kommettilrette,gravemaskinfømr GLB fikk honnørforinitiativ,
rasktkatastrofeflom, stort jordras en reddet,flommenkulminertog legg og gjennomføring. Brukseieri ordenigjen.
foreningen kvitterte med godord
demmet opp elveløpet, dammer var strømtilførselen
truet, og fundamentenefor flere VidarNebdalSvendsen,sjef for for NVEsberedskapog innsats,
høyspentmaster var også i fare, NVEs seksjonfor vassdragssik- BådeGLBog NVEvilnå gå nøye
ogrettesvaksamtidigsom søketetterde sav- kerhet,fungettesomoperativleder. gjennomerfaringene
neteble intensivertvedå setteinn Hanoppsummerer
erfaringene
etter hetersomble avdekket.
øvelsen
helikopterog ekstramannskaper denmegetgodtiseenesarm
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"Vilgli godtinni landskapet"
Natur-og miljøseksjonen
i
NVEhaddepå sensommeren en befaringtil anleggved
Svartisen.Viktigemålvar
steintippene
etterkraftverkutbyggingen
i senere
år,og de storemagasinområdenehøyttil f,jells.
I sin rapport fra befaringen skriver
seksjonssjef Haavard Østhagen om
tippeneat "hovedinntrykketer meget
bra".
Fonningenav tippeneer fullført,men
vegetasjonsutviklingener ulike langt
kommet.
Om tippen ved Engabreen heter det
bl.a. at den har fått en god form og at
den vil gli godt inn i landskapet når
vegetasjonenhar fått tid til å utvikle
seg.

Enkeltesetninger

Engabretippen er i hovedsak ferdig utformet. Hovedintrykket er at tippen har fått en god fonn. Den vil gli godt inn i landskapet når vegetasjonen har fått tid til å utvilde seg, sier NVE-rapporten. Og hvilket landskap!
Foto: Harald Brynddsen

Rapportenpåpeker endel setningeri
den øvre delen av tippen. Det ser for
fidenikke så pent ut, men skaperulike
vekstvilkårfor planteneved at snøen
blir liggendelengeri søkkene."Dette
vil på sikt skape et mer variert (og
naturligere)vegetasjonsmønster,og
jeg foreslårat det ikke gjøresnoe med
området", skriverøsthagen.

-rådom innsamling
av miljødatai Sverige
Avdelingsdirektør
Arne
Tollani NVEharnylig
avsluttetarbeidetmeden
offentligutredningforden
svenskeregjering,om forutsetningene
forog virkningeneav sterkeresamarbeidomobservasjoner,
bearbeidelse
og kontroll
av svenskemiljødata.

giskaundersøkningog Statensgeotekniska institut, i noen grad også
lånsstyrelserog andre institusjoner.
Statens naturvårdsverk og Statistiska centralbyrånhar bidratt.
Situasjonen i Sverige karakteriseres av mangedataprodusenter,liten
samordningav stasjonsnett,mangelfull kunnskap om eksisterende
data,og uklarereglerfor prissetting
av miljøinformasjon.På den positive siden noteres høy miljøbevissthet, bred dekning av vanlige
miljøvariable og høy faglig kompetanse.

nadseffektivitet. Utredningen har
anslått at Sverige årlig bruker 340
mill.kronertil innsamlingav fysiskkjemiskedata om vann og luft.

Tjenesterpå anbud

Tollan anbefalerat de statligedataprodusentene pålegges å skape et
marked for driftsorganiseringved
å legge ut slike tjenesterpå anbud.
For å ivareta behovet for langtids
grunndata av høy kvalitet, bør det
såkalte statsoppdraget defineres.
Innenforstatsoppdragetbør data og
Utredningen "Samordnad insamenkledatatjenesterleverestil uttaksling av miljødata" er utgitt som
kostnad, mens data fra andre staSOU 1994:125, og ble overrakt Konkurranse
sjoner bør kunne selges til marrepresentanter for Kommunikati- Fremtidenkommer til å stille høye kedspris.
onsdepartementetsom oppdragsgi- krav om intemasjonalrapportering Et nasjonalt referansesystem for
ver ved en litenhøytidelighet8.sep- av miljødata som resultat av avta- miljødata og -undersøkelser ville
tember. Den sendes nå ut til ler og konvensjoner.På europeisk lette søkningog tilgjengelighet,og
.,
•.
offentlighøringblant svenskemyn- nivå påvirkes Sverige,som Norge, dermedkunne dublerendeinnsamFoto: Harald Brynildsen
digheterog institusjonerinnen mil- av de programmer og prosedyrer ling unngås. Nåværende stasjons- Arne Tollan
som kommerinnenEU, blantannet nett kan samordnesbetydeligbedre
jøsektoren.
gjennom European Environment mellom dataprodusentene, og ny annen geografiskinformasjon.
Agency,EEA (Tollanarbeidetved offentlig datainnsamling bør ikke Innsparingspotensialet
Mangedataprodusenter
er betydelig,
Utredningen har studert den inn- EEA 1992-93)Den intemasjonale startes uten at den (eventuelt)økte men vanskelig å kvantifiserenøysamlingenav fysisk-kjemiskemil- konkurransen skjerpes, samtidig informasjonsverdien er vurdert. aktig.Utredningenanslården samjødata som skjer først og fremst i som utviklingen i Sverige krever Andre anbefalingergjelderbruk av funnsøkonomiske gevinsten ved
Vågverket,Sverigesmeteorologiska større miljøhensyn i samfunns- database-verter, datasregistrering gjennomføringav forslagenetil fiere
och hydrologiska institut, Statens planleggingen, bedre informa- fra offentlige FoU-prosjekter, og titalls millionerkroner.
strålskyddsinstitut,Sverigesgeolo- sjonssystemer, og høyere kost- integrasjonav fiemanalysedatamed

Tippen i Kilvik, der kraftstasjonen
ligger, er blitt vesentlig mindre enn
planlagt.Utformingener meget god,
og den var grønn og fin. Det er også
lagt ned et betydelig arbeid med tilplantingav tippen. Slik den nå fremstårer tippenet ypperligbeiteområde,
og det ville være synd om det beites
så hardt at de utplantedetrærne ødelegges. Dette er et problem å ta opp
med saueeiemei området,og om nødvendig gjerde inn de tilplantede
områdene i beitesesongen.
Om tippen i Storjord, som ikke var
filsådd,sierrapportenat det er ønskelig med rask vegetasjonsbehandling.
Denne tippen er sværteksponertmot
kysniksveien.
I magasinområdetså man bl.a.på stedet for masseuttaki Stor-Glomvatn,
riggområder og et vanninntak ved
Navnløsvatnet.
Rapportenpåpeker at det er viktig å
avgrense aktiviteten til de arealene
som er godkjent i henhold til arealdisponeringsplanen. Yttergrensene
for riggområdene mm bør derfor
avgrensesi marka.
Med unntakav dette og vanninntaket
i Navnløsvatnetsom tidligere er tatt
opp som egen sak,har vi så langtikke
merknader, heter det i befaringsrapporten.

Stortingsmelding

ombruk
av gass
or e

Nærings- og energIdeparte
mentetsio31Iegge
framen meltingeernibmk
år,;aejvsgass
for Stor. onen 1995..
fBAgrunnen er at Stortingei
indetsemed behandlinen
Oljerneldingen(stmeld.nrg28
for1993-94).etærlyst
bredere behandling av egassan
yendelse i Nor
Meldingen vil ta for seg bru
ken'aVgass tirindustnellefot
tinliåpl4r4idruekkrsejoli:kavave:4gea:tst-:i'°skkraft.1kkeniint vilgasskraft
(s samspillå nr;116inasS
vailnkr4t4trnetkti jin:nbIei
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e interesant tema dn
ståtlgaiei
ta1,4efiL,,
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Statkrafthar
Naturkraft et fellesselskap
A/S, som har dette'
som forretninFide.
I arbeid.5 medMeldingen vil
eptet threta en rekke
utndninget hakontaktmed
sen
nteLvi
ko ø
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Helikopterethar løftetoss langtinn i fjellet,til Moskusvatn.Herfragår vi. Altså klatrer,klyver,sklir og hopperi
fjellterrenguten så mye som et sauetråkkå følge.Hist og
her en elgfot,ellerslangtmellomspor både av dyr og mennesker.Det vil si, vi har hele tiden selskapav 420 kilovoltledningenfra Kobbelv!
TEKST OG FOTO:
HARALD BRYMLDSEN

Den synesgodti landskapetved Faulevatn,Steinfiellvatn
og oppoverliene
mot Rago nasjonalpark.
Dette er Nordfjord i Sørfold kommune, Nordland. Her vil Elkem a/s
foreta regulering,utnytte fall i Laksåga og få mer energi fra et planlagt
Lakshola kraftverk. Årsproduksjonen er beregnet til 108 GWh som
Elkem trengertil sine ovner i Salten
Verk.
Konsesjonssøknaden forelå i juni
1992.Den har vært på høringi polifiskefora,i en rekkeoffentligeetater
og i organisasjoner.
Her og nå er hovedaktørenei prosessen på befaring: representanter for
utbyggerenElkem, for NVE og for
Sørfoldkommune.

Turterreng

forsiktigei seg selv. Og i forhold til
kraftledningensom alleredegår gjennom landskapet,blir inngrepeneganske små, mener Bakken.
Men som de fleste andre berørtehar
Sørfoldsinekommentarertil reguleringen - og sine bestemte krav om
motytelser. De gjelder bl.a. nye
arbeidsplaser,og i sin tid hjemfallfor
kraftverkettil Sørfoldkommune.
Reindriftsamenehar fra gammel tid
interesser i området - og gjør sine
anrnerkningertil en regulering.Noen
reinflyttinghar likevelikke foregått
her siden1951,kan vamordførerBakken fortelle.Hunkjennerdennesaken
fra tiår tilbake, for det er slett ikke
første gang Elkem søker konsesjon
for reguleringav Faulevatn.
Lang forhistorie
SeksjonssjefKnutGakkestadminner
tvertimotom en forhistoriefor denne
reguleringenhelt fra 1961-62,da ny
industrireisingi Saltenregionenvar
mye på tale. Utbyggingen av Sisovassdraget kom likevel først og ga
kraft til Elkems nye smelteverket i
Salten. I 1974 søkte bedriften om
regulering og utbygging i Laksåga.
Men så gikk det mange år igjen, og
først for to år siden kom den aktuelle søknadenkom til NVE. Den er
betraktelig redusert, bl.a. med mye
mindresenkningav Faulevatn.Reguleringenskal være 2,7 meter ned og
0,8 m opp.
Nå har altsåsøknadenhatt sin omfattende høringsrunde til bl.a. fylkeskommune, kommune, Direktoratet
for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn, kulturmyndighet,
fiske-og jaktforeninger, næringsorganisasjonerog privatpersoner.

Befafingener å se både landskapog
kartskisse under ett, stille spørsmål
og få svar, diskuterealternativeløsningerfor et tunnelinnslag
og en steintipp.
Rere i gruppener vel kjenti området
etter tidligerebefaringer.Men ingen
som Karin Bakken, varaordføreren
i Sørfold! Hun er bosatt i Lakshola
og har ikke taIlpå alle sine turer opp
i tjellet, helt siden småjentedager.
- Vi ungenefikkbli med far til fiskevannene. Da gjaldt det å henge på
uten å klage. Fisken vi fikk var mye
av maten. Og vi kunne gjerne sove
ute, fortellervaraordføreren.Hennes
egne fire barn har gått i mors fotspor.
- Eldstejentaer ei skikkeligfjellgeit,
trives på langtur alene, sier Bakken
og vil nettoppunderstrekeat dette er
herligturterreng.Særligom somme- Myemotstand
ren når det er fiskå få i vannene,men -Allsom har en interessei sakenhar
også på ski om vinteren.
kunnet uttale seg, og har gjort det i
stort monn, forteller Gakkestad.- I
Kravommotytelser
uttalelsener det mye motstand stort
Slikenaturherlighetervil kommunen settheleveien.Denbegrunnesav flere
ta vare på. Varaordførerenoppfatter med at kraftenblir for.dyr.Da så man
likevel de omsøkte inngrepenesom på prisene som gjaldt i 1991 og i

Et lite møte nå - oppe ved Steln#ellvatn - for å sammenholde sakspapirer med landskapet. De konsentrerte ryggene
tilhører (f.v.)01av Henriksen og Leif Ame Mendelsohn fra Elkem, Øyvind B. Andersen og Bjørn Wold, begge NVE.

1992,påpekerGakkestad.- Idag kan
vel dette se annerledesut.
Andre motforestillingerer at området liggernærRagonasjonalpark.Her
bør det holdes en buffersone fri for
inngrep,mener mange.
- Før befaringenhar vi lest søknaden
og alleuttalelsenetil den.Vi har trukket ut og sammenstilthovedinnholdet slik de påpeker skader og ulemper, og stiller krav om forskjellige
tiltak.Underbefaringenrar vi et generelt og godt inntrykkved å skue hele
området, og se hvordan inngrepene
vil virke.
Her har vi for eksempel diskutert
hvordan tippene kan gjøres minst
mulig synlige,sier seksjonssjefen.
- NVE sier likevelikke noe i sin innstillingtil departementetom hvor en
tunnelbør gå. Det tar vi nøye sfilling
til når konsesjonen eventuelt er gitt
og detaljerteplaner står for tur.
En konsesjonhar vilkår om at slike
planer skal godkjennesav NVE.

,

Alt skal kommenteres

Knut Gakkestad ved utløpet fm Faulevatn, målet for dagens befaring. Det er et
stykke på vei en lang prosess fram til konseslon.

Gakkestadnevnernoenviktigepunkter å vurderei den aktullesøknaden:
vann føres bort fra selve vassdraget,
Sleipdalselvai blir i storgradtørrlagt
og Faulevatnfossen berøres sterkt.
Andreforholder virkningenpå fisket
i vannene,og på dyr og planter.
- Vi har nå det vi trengerav undersøkelser,uttalelserog av kommentarer
til uttalelsene fra utbyggeren, for å
kunne avgi vår innstilling til vassdrags- og energidirektøren. Da har
mangeavdelingerinnenNVE bidratt

Vamordfører Karin Baldren ISø,loldkjennertraktene
ved Faulevatn helt fm
sine smålentedager og deler sin kunnskap med NVEs ØyvInd B. Andersen.
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Konsesjonsbehandling
Skjemaet viser saksgangen i større vassdragsutbyggings- og reguleringssaker (middelproduksjon større enn 40
GWh/år) Slike saker
behandles nå etter Planog bygningsloven med
melding som første trinn.
Meldingen skal inneholde en
beskrivelseav planene,og kjente
opplysningerom områdetog virkninger av prosjektet som er kjent
f.eks. gjennom behandlingen av
SamletPlan.Dersomdet er behov
for det, skal meldingenogså inneholde forslag til videre konsekvensutredningsprogam.
Meldingenbehandlesav NVE som
sender den på høring til berørte
myndigheter. Meldingen gjøres
ogsåkjentfor offentlighetengjennomkunngjøringi lokalaviseneog
utleggingi distriktet.
På bakgrunnav meldingenog uttalelser til denne avgjørNVE i samråd med Miljøverndepartementet
(MD) om det skal foretas konsekvensutredninger, og hvilket
omfang slike utredningereventuelt skal ha utover det materialet
som foreliggersammenmed meldingen.
Etterat utbyggerharutarbeidetsøknad og nødvendige

Utredningerharkostet
4-5 rnill.kroner
Konsekvensutredningerog teknisk/økonomiskplanleggingfor
Faulevatn-prosjektethar en prislapppå mellomfire og fem millioner
kroner.
Fisket i de berørtevannene,og kanskjesærligdet alminneligefriluftslivi disse trakteneopp mot Rago nasjonalpark,har vært hovedemner for utredningerom miljømessigekonsekvenserav en regulering og utbygging.
Elkem har beregnettotale de kostnadertil 216 mill. kroner.Selskapet
ser for seg anleggstarti 1998,og ny kraft fra 2001.
med vurderinger på ulike områder.
For alle spørsmålskalkommenteres.
Vi i VK (Vassdragsavdelingen/konsesjonseksjonen)er førsteinstanstil
å foreta en helhetsvurdering av alt
som foreligger,understrekerGakkestad.Han slårogsåfast at ingensaker
er heltlike.Hergjelderingenfastoppskrift!
Han påpeker også at NVE ikke bindes av føringerovenfra,men stårfritt
i sin innstilling.Denneaktuellesaken
er forøvrigholdtutenforSamletplan.
Etter eget vedtaki Stortingetgjelder
det Faulevatn-rguleringenog noen
andrekonsesjonssakersomvar påbegynt.
Innstillingenvil neppekommeførjul,
men trolig gansketidlig i 1995.
Etter eventuell behandling i NVEs
råd går innstillingentil Nærings-og
energidepartementet.
Ny høring

rundepå saken,ikke fordilovenkrever det, men fordidetteer blitt vanlig
praksis.Andre departementertas da
med i vurderingen,og underliggende
etater som DN og SFT kan kontrollere hvordan deres syn på saken er
blitt ivaretattunderveis.
Gakkestad kan ikke si når departementetsavgjørelsevil foreligge,det
avhenger helt av den prioritering
sakenfår.
- Jeg tror avgjørelseni beste fall kan
komme en gang i løpet av neste år,
sier seksjonssjefen.
I denne saken er det klart at stortingsbehandling
ikkehørermed i prosessen.
Saken gjelder mindre enn 20 000
naturhestekrefter,
sombetyrden ikke
må bli stortingsbehandlet. "Særlig
konfliktfylt" er et annet kriterium,
men det har hittilikkeværtbrukt.Det
gjelderikkenoe absoluttkravom stortingsbehandlingpå grunnav motstri-

Også departementet tar en hørings-

dende interesser.

konsekvensut-

redninger foregår en høring av
disse tilsvarende som for meldingen.Etterat uttalelseneer kommet inn til NVE, og før sluttbehandlingen i NVE påbegynnes,
skalkonsekvensutredningene
godkjennes i samråd med MD.
Behandlingenetter Plan- og bygningslovensbestemmelserom konsekvensutredninger er dermed
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avsluttet. Sluttbehandlingen og
selve
konsesjonsspørsmålet
behandlesetterVassdragsreguleringsloven.NVE utarbeideren innstilling om søknadensom sendes
Nærings-og energidepartementet
(NOE)Slikeinnstillingerinneholder et sammendrag av søknaden,
konsekvensutredninger,uttalelser
og til sluttNVEsvurderingog konklusjon.NVE foreslårogså vilkår
og manøvreringsreglement
for evt.
gitt konsesjon.
NOE foretar også en høring av
NVEs innstillingi andre departe-

menter og i berørte kommuner.
Endeligvedtakom konsesjongjøres av Kongen i statsråd.I de største sakene kan også stortingsbehandlingvære aktuelt.
Søknadenfor utbyggingav Laksåga/Faulevatnstartetfor en del år
sidenog har fulgtdet systemetsom
da var gjeldende, det vil si forhåndsmeldingetterVassdragsreguleringslovensparagraf4a. Denne
bestemmelsen ble opphevet
19.06.91og erstattet av Plan- og
bygningslovensparagraf33-3 om
konsekvensutredninger.

4111.

Faulevatn ISorfoldkommune,

Nordland søkes regulett 2,7 m ned og 0,8 m opp. Lakshola kmftverk skal gi 108 GWh.
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FullfartfØrvannetnåddeopp
Herholderdu deggodt
utpåveikantenmedleiebilen.Ellersskaldenblibra
flatunderen 160tonns
doningsomdundrerned
anleggsbulevarden!
Vistårmidti et veldigverksteddermenneskerog
maskinerskifterom på
landskapet

bra an". Godt vær med ideelle
aibeidsforholdde sisteukenehar gjort
sitt for hele framdriften.Tettere fjell
enn ventetved damfotenhar gjort det
samme.
- Det har betydd tre lag asfalt å 20
cm i døgnet.Da vil vi iallfallnå kote
510 innen slutten av oktober, sier
Evensen fornøyd.
Asfaltkjemenog dammenforøvriger
dermed 40 meter høy. Nye 40 metre
skal komme neste år, og like mange
i 1996. Helt ferdig vil Svartisen II
være i 1997.
Noen av de digre Wabco HaulpackTEKST OG FOTO:
ene, som veier 85 tonn og laster like
HARALD BRYNKDSEN
mye, har gått i skytteltrafikk til og
De bmkerfemtitonnflytendespi-eng- fra vestenden av Storglomvann.
stoff i uka, legger nye lag av asfalt- Omkring 200 000 tonn grus er frakkjerne i mektige dambygg, flytter tet opp til dammene, til bruk i asfalhundretusenerav tonn stein og grus. ten og ellers i dammene.Men litt ut i
SvartisenII er i god gjenge.
septemberhadde vannflateninnhentet både gravemaskin og kjøretøyer
Men mye gjenstår før Statkraft har som "sto under vann".
satt sin nye verdensrekordi steinfyl- Tilsiget hadde bragt Storglomvann
lingsdammed asfaltkjerne,en rekord opp til den ettertraktedegrusenigjen.
som vil lyde på 123 meter. Og bak Dertilkom at Svartisenkraftverk sto
Storglomvassdammenfår vi det stør- stille i flere uker på grunn av teknisk
Hundretusener av tonn grus er tatt ut i vestenden av Storglomvann
vannet hadde innhentet både gravemaskin og kjøretøy.

I det nye f.jellvannetkan det gjemebli
fisk å få også, for eksempelden som
svømmer inn fra Storglomvann når
dette står høyt mot dammen (HRV
585)Når magasinettappesned, vil en
terskel holde det lagede fiskevannet
på plass. Det kan selvfølgelig også
settes ut fisk.
Vel to hundre kvinner og menn gjør
„

og Igørt opp til dammene

den imponerende damjobben sammen. Hovedstyrkenhar ti timers dag
to uker i trekk, så den tredje uka fri.
Med to skift - og matpausei tillegg får maskinene stå stille bare tre av
døgnets timer. Hvis de ikke trenger
litt mekking, da.
Slik skal anleggsvirksomheteni fjellet nær Svartisen gå oktober måned

i sommer og høst, inntil

ut, kanskje en uke inn i november
også. Så er det sesongslutt ute på
anlegget.
Helt stilleblir det likevelikke på riggen like i nærheten av byggverket
som går mot verdensrekord. Stein
Evensenog en stabrundthamharting
å gjøre også i mørke og kalde vintermåneder.

,

"

Byggeleder Stein Evensen foran steinbruddet som gir veldige mengder byggemateriale til Storglomvassdammen.
Evensen peker mot stedet hvor magasinet
vil renne over og inn i det sjøllagede fiskevannet.

stekraftverksmagasinet
i Norge:3470
millionerkubikkmetervann.
Slikt koster penger. Så mye at Statkraft for vel to år siden fant det best
å stanse prosjektet. Men statsråd og
Stortingkorn til hjelp med en slantpå
400 millionerkroner.Dermed kunne
startsignaletgå for enda et av de helt
store kraftanleggenei norske
Man rigget seg til og begyntepå jobben ifjor. Nå, en tidlig høstdag i -94,
kan byggeleder Stein Evensen fra
Sør-Varangerkonstatereat "vi ligger

uhell og tidkrevende reparasjon på
generatoren.
Men tilnesteår med laverevannigjen
blir det ny trafikki grustaketsom ligger så laglig til.
Mye grov stein kommer oppe fra en
høyde.Evensentar oss med til et dagbrudd og forklarerat her blir det laget
et nytt f.jellvann.For det skal enorme
mengder stein til Storglomvassdammen med sitt volum på ca. 5,3 millionerkubikkmeter.Holmvassdammen
blir en lillebror med 1,2 mill. kbm.

,
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Ennå langt igjen, men før byggesesongen

er over vil asfaltkjerne

•"'"

og dammen forøvrig være oppe i ca. 40 meters høyde.

Målet er 123 meter, etter enda to byggesesonger.

25 mill.kr.i o/u-støttetil Skjerka-utbyggingen
Utbyggingen av Skjerka i Mandalsvassdrageter godt og vel i gang.
Ny kraftstasjoninne i fjelletskal stå
ferdig ved årsskiftet 1996-97.Årsproduksjonenblir da 570 GWh mot
490 GWh i den nåværende kraftstasjonen.
Gunnar Spillingi Vest-AgderEnergiverk sier VAE kommer langt

bedre ut med å bygge ny kraftstasjon enn ved å skifteut to smisveiste
rør på 1350 meter. NVE hadde
pålagtutskiftingmed fristtil 1.januar
2000. Nye rør villeblitt meget kostbare - og man unngår et stort driftstap. Utbyggingen gir nye 80 GWh
med ett aggregat på 95 megawatt.
Det gjøres også plass for enda et

aggregat.Det gamle kraftverketkan
fortsattdrivesi flereår, som et flomog effektverk.
Veidekke har oppdraget som bl.a.
betyr å drive 4000 meter tunnel.
Største enkeltbeløp
Til utbyggingenhar VAE mottatt25
mill.kroner over ordningen med

støttetil oppmstingog utvidelse(o/uordningen)
Dette er det største av alle enkeltbeløp somi løpet av fire år er nådd
tilsammen 160 millioner.
Totalomkostningene
for VAE er 271
mill.kr, det vil si at støtten utgjør
noe under 10 prosent.
RådgiverErik Kiellandi NVE, som

hele tidenhar arbeidetmed o/u-ordningen, opplyser at alle bevilgede
midler nå er disponert.
Søkew som har ståttpå ventelisteer
underrettetom at de ikke kan regne
med noe bidrag.
Minstebeløpetvar på 75 000 kroner
og gjaldt et meget lite kraftverkhos
Vegard Mo i Bamle.
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bleholdti tiden28.augusttil 3.
ÅretsCIGRE-konferanse
konferanseom høyDetteer en internasjonal
september.
des
Internationale
(Conference
spentekraftsystemer
GrandsReseauxElectriquesa HauteTension)somholdes
hvertannetår i Paris.Hermøtesspesialister
regehnessig
fraheleverdenforå utveksleerfaringerog drøftenye
og
somgeneratorer
ideeromaltfraenkeltkomponenter
og driftav storekrafttil planlegging
transformatorer
systemersombindersammenstadigfiereland,ja, til og
knyttessammen.
medverdensdeler
AV SVEIN STORSTEIN PEDERSEN,
E, JON EILIF TROHJELL OG
MAR77NNORDBY, EN.

elektromagnetiskefelterpå andretekniskeinstallasjonerog biologiskesystemer.En egen paneldebattom magnetiske felt og helse ga en oversikt
over status for forskningenpå eventuelløkt kreftrisikoved å bo nær større
kraftledninger.

Til konferansen var det påmeldt ca.
2.250 deltakere fordelt på drøyt 50
land.Norsk kraftforsyningvar representertmed 80 personer,hvorav3 fra
NVE. Disse var Svein Storstein Eksperimentelle undersøkelser har
Pedersen,Jon Eilif Trohjell og Mar- ikke kunnet påvise noen årsakssamtin Nordby,allefra Energiavdelingen. menhengmellommagnetfeltog kreftrisiko.Epidemiologiskestudierviser
For ikkeå få for storspredningi tema- imidlertid en ganske svak sammenene, blir det på forhånd spesifisert3 hengmellomdet å bo nær støne kraftemner innenfor i alt 15 faggrupper ledningerog økt risiko for barneleusom fortrinnsvisskal behandles.Det kemi.Epidemiologiskeundersøkelser
vil føre for langtå nevne alle emnene må generelt vise mye større samher, og derfor begrenses omtalen menheng for at det skal være grunnnedenfortil noensmakebiterfra4 fag- lag for å snakkeom noen helserisiko.
grupper med spesiell interesse for
NVE's forvaltningsoppgaver innen Professor Ahlbom fra Karolinska
Instituttetbrukteet eksempelfra Sveenergisektoren.
rige, der det årlig er ca. 70 tilfellerav
kom- bameleukemi, altså en relativt sjelGruppe 36. (Elektromagnetisk
den sykdom.I følgeen svensk studie
patibiliteti kraftsystemer)
Denne gruppen arbeider bl.a. med fra 1993 (Feychting& Ahlbom), vil
spenningskvalitetog virkninger fra mindreenn 1 (sannsynligvis1/3-1/2)

av disse tilfellene kunne tilskrives
alle større kraftledninger i Sverige.
Dettegir ikke grunnlagfor å hevde at
magnetfelt fra kraftledninger er en
generell helserisiko.
Gruppe 37. (Kraftsystemplanleg-

ging og utvikling.)
Sterkere økonomiske og miljømessige krav vil påvirkehvilkeløsninger
som velges ved utbygging av kraftsystemet,og det er derfor nødvendig
å ta hensyn til slike krav allerede i
planleggingsfasen. Et eksempel på
dette fra Frankrikeer en plan der det
nasjonalekraftselskapetEDF og myndighetenesamatbeiderom bedrevem
av landskapet. Kraftselskapetarbeider også med metoder for å støtte
myndighetenei vurderingenav kostnader med tiltak vurdert mot belastningen på miljøet.

eieme må ta standpunkttil. En sterkere utnyttelseav nettetførertil mindre
margineri en feilsituasjon.Dette kan
i noen grad kompenseresved pålitelige data (on line), effektivt regneverktøyog høyt kvalifiserteoperatører.

bruk som ligger avsides i forhold til
nettet.
Gruppe 38. (Kraftsystemanalyseog
teknikk.)
Sterkerekrav med hensyntil miljøog
økonomi har påvirket kriteriene for
planlegging av kraftsystemet i den
grad at man kan snakke om en ny
planleggingsgenerasjon.De endrede
betingelsenehar skaptbehov for nytt
analyseverktøyog nye metoder,mer
avanserte modeller og kraftigere
EDB-ma,skinerog -programmer.

Et av emnene som ble diskutert,var
hvordan man kan forbedreyteevnen
i store sammenkopledesystemer og
bl.a. motvirkeat forstyrrelseri en del
av systemet forplanter seg til resten
av systemet.Fra norskog svenskside
ble det informertom erfaringermed
sliketiltaki det nordiskesamkjørende
system.Fra 1992tillaterman at dette
systemetplanleggesmed automatisk
bortkoplingav feilrammededeler av
nettetfor å unngå spredningtil andre
områder.

skaffe seg bedre verktøy er en
utfordring i seg selv, men en annen
utfordring er å finne ut hvordan et
avansertkontrollsystemkan innpasses i nett med flere eiere (f.eks. Statnett og regionalnetteieme).Dette og
mange andre spørsmål forble ubesvart, men debattenshensiktvar nok
i første rekke å presentere problemstillingerog dermed utfordringerfor
deltakerne.

Gruppe 39. (Kraftsystemdrift og
kontroll.)
Under sesjonen om drift og konnoll
av et kraftsystem,haddeStatnettutarEt annet tema var tilknytningermelbeideten rapportom de norskeerfarlom ulike lands kraftsystemer. For
ingene etter energiloven, og forholNorge er dette interessant siden det
det mellom systemdrift og marked.
planlegges nye utenlandsforbindelDe norske erfaringeneble møtt med
ser. Likevel er Norges beliggenhet,
stor interessei den etterfølgendedisrene vannkraftsystemog markedssystem spesielt,slik at de tekniskepro- En paneldebattom mer effektivenett kusjonen, som bl.a. tok for seg forblemstillingene blir annerledes enn ga en bred oversikt over ulike tiltak skjeller og likheter mellom det norpå det europeiskekontinent,som var som kan bidra til bedre utnyttelseav ske, svenske og det engelske
mest omtalt.
nettet. Det er flere forhold som har kraftmarkedetog prisingen av overaktualisert dette spørsmålet i den føringstjenester. Nettselskapenes
Andre temaer tok opp problemstil- senere tid: Vansker med å få lov til duale funksjon i kraftsystemet som
linger som ikke er fullt så aktuelle i å bygge nye ledninger, ny overfø- driftskoordinatorog som markedsorNorge, som vurdering av tilbud og ringskapasitedmarginalinvesteringer ganisator,ble av en engelskmanntrefetterspørseli et monopolsystemmed aht. tredje parts adgang til nettet,bil- fende beskrevet som ansvaret for
en begrenset konkurranse,miljøfor- ligeløsningeristedenfortyngreinvest- "keeping the lights on" og for
hold ved termiskesystemerog meto- eringer i en konkurransesituasjoner "makingthe market happen"
der for å tilknytteproduksjonellerfor- eksemplerpå nye momentersom nett-

i august
Magasinfyllingen
Torsdag18.augustble
omenergiinninformasjon
i landholdog fyllingsgrad
ved
etsvannmagasiner
utgangenavjuli måned
av Statistisk
offentliggjort
(SSB).Grunnsentralbyrå
lagsdatableoversendtfra
NVEdagenfør.Detvarda
gåttnærmereto år siden
sistbleoffentmagasindata
liggjort.

magasinsituasjonenved utgangenav
hver måned, så snart som mulig etter
at dataenevar registrert.Førstegangs
offentliggjøring skulle finne sted i
begynnelsenav juli 1994.
I april 1994gikk det derforut brev fra
NVE til landets kraftprodusenterog
regulanter,hvor vi ba om å få tilsendt
magasinfyllingsdata fra og med
1.6.1994.De flesteregulantenesendte
inn data innen fristen, men noen lot
væreå gjøredette,bl.a.Stadcraft.Uten
data fra Statkraftvar det innsamlede
materialet for tynt til å gi brukbar
informasjonom landetsmagasinfylling. Statkraft ble purret opp, men
først i begynnelsen av august ble
AV PER TORE JENSEN LUND
saken løst.
Samkjøringensluttet høsten 1992 å Det samles ikke inn data fra alle lanrapporteredata om magasinfyllingog dets magasiner.Innsamlingsrutinene
tilsig, etter at flere av landets kraft- omfatterkun magasinersom hørertil
produsenterikke lengervar villigetil kraftstasjoner med en ytelse på 25
å avgi informasjonom sine magasi- MW eller mer. Magasineri vassdrag
ner. Alleredei begynnelsenav 1993 med samletenergiinnholdpå mindre
ble muligheten for igjen å få frem enn 100 GWh, samt noen ubetydedenneinformasjonen,diskutertintemt lige magasineri sidevassdrag,er helved Energiavdelingeni NVE. Først ler ikketatt med.Totaltsamlesdet inn
på nyåret 1994 ble det besluttet at data fra ca. 480 magasiner. Disse
NVE skulle samle inn magasinfyl- utgjør i underkant av 96 % (ca. 77
lingsdata,og at SSB skulleoffentlig- TWh ) av landets totale magasinkagjøredisse.Planengikkut på å offent- pasitet (80,4 TWh).
over Hydrologiskavdelingstårfor datainnoversikter
liggjøre

samlingen.Vannstandsdatafor hvert
døgn samles inn for hvert enkelt
magasin. Dataene blir faxet til NVE
hver mandag. Det er laget et datasystemsom beregnermagasinvolum
ved hjelpav magasinkurvene,og som
samtidigutførerkontrollav dataene.
Magasinvolumdataeneblir overført
til Energiavdelingen, hvor energiinnholdog fyllingsgradblir beregnet
Det
ved hjelpav energiekvivalentene.

utføres også kontroll av dataene ved
Energiavdelingen,både manuelt og
automatisk.
Statistikken offentliggjøres for 3
områder, samt totalt for hele landet,
for magasinsituasjonenved utgangen
av hver måned. Område 1 og 2 er
identiske med område 1 og 2 i Statnett Markeds rapporter, mens Statnetts område 3 og 4 er slått sammen
til ett område, område 3.

I den første offentliggjøringen,dvs.
månedsstatistikken for juli, ble det
benyttetdatafra 440 magasiner.Disse
utgjorde 94,1 % av landets totale
magasinkapasitet eller 97,9 % av
magasinkapasitetenfor de magasiner
det var planlagt å samle inn data for.
I månedsstatistikken for august er
antall magasinerøkt til 449 og de tilsvarende prosenttall h.h.v. 94,6 %
og 98,7 %.

AUGUST19941)
I VANNMAGASINER,
OGFYLLINGSGRAD
ENERGHNNHOLD
JULI 1994

ENDR1NG

Relativ
fyllingsgrad

Relativ
fyllingsgrad

Relativ
fyllingsgrad

AUGUST 1994
OMRÅDE

Magasin-Energikapasitet2)innhold
GWhGWh

Område 1

26964

24136

89,5

80,5

9,0

Område 2

28152

21259

75,5

73,5

2,0

Område 3

21957

15425

70,3

66,8

3,5

Hele landet

77073

60820

78,9

74,1

4,8

1)Tallene gjelder pr. siste dag i måneden.2) Tallene er revidert siden forrige offentliggjøring
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Gamleforbygningerskal reddes
Røros er internasjonalt kjent og verdsatt som en særpreget
by, bygd opp omkring det gamle Røros Kobberverk. Sentralt i Røros fmner vi den nyrestaurerte smeltehytta og
slagghaugene som i dag er fredet.
AV EINAR SÆTERBØ

Drift av smeltehyttaved Røros Kobberverk var fra første stund basert på
vasskraft fra Hitterelva som renner
gjennom sentralebydeler.MenHitterelvavar en problematisk og farlig nabo. Den er bratt og svært masseførende,særligi flom.Om vinteren
er den fullpakket av is som til tider
kan løsneog skapekraffigeisganger.
Smeltehyttaog slagghaugeneligger
klossut mot elvebreddenepå hver sin
sideav Hitterelva.Frededebygninger
og slagghaugerkviler mot eldgamle
forbygninger som opprinnelig var
bygd opp av tømmerkister og tørrmur.Forbygningenekan stedvisvære

i 1934 skadet tømmerkisteforbygningenemot slagghaugenepå sørsida
av elva. Det oppsto ras i slagghaugene, og den dårligstedelen av tømmerkisteforbygningenpå denne sida

ble erstattet med en støttemurav
betong.Dennemurener nå i dårlig
forfatning.

Impregnering!
Moderneforbygningsfolkblir forundret over hvor godt de eldgamle treforbygningenesom er opp til 8-10 m
høgehar klartseg mot lidenstann.De
kan være skjeveog skakke,men flere
steder står de utmlig bra! Den mest
sannsynlige forklaringen er at kobberforbindelsene som siger ut fra

slagghaugeneegentliger et svært
effektivt impregneringsmiddel. Tornnur-og betongmurforbygning foran smeltehytta, med utsiging tydelig å se midt på bildet.
Foto: Einar SEetetbø
Lokaleoverhengogdeformasjoner
i Den nyrestaurerte smeltehytta er plassert kloss ut mot de sårbam forbygningene.
forbygningene
viserat forankringen
der sin gamle sikringfunksjoni vass- bakoverogdermedsikkerheten
noen ogeventueltplanleggeogutførenød- Riksantikvarenvil være med i denne get,kanvisesegå få storverdi.NVE
prosessen.
draget Sammenmed eiemehar NVE stederer tvilsom.Et parstederharde vendigereparasjonsarbeider.
haddeen sentralrolle også i dette
ansvaretfor at anleggeneblir holdt i da også rast ut. Som nevnt gjorde
arbeidet,da representert
vedSikkerStrakstiltak
flommeni 1934storskade.
Tometoder
hetsavdelingen.
forsvarlig stand.
Regionkontoretsfolk ser på oppga- Iutgangspunktet
synesto ulikemetoFormell eier er Rørosmuseet som
ven med stort alvor. I første omgang der akseptablei fredningssammen- Betydeligebeløp
igjen er underlagtMiljøvemdeparte- Bekymring
Mentidagår,og Hitterelvaviserikke har en i samråd med museets ledelse heng.Deneneer å forsterkede kon- Det er klart at undersøkelser, planmentet
opptil350år gamle.Deer såledesav
eneståendekultur-og industrihistoriskverdi.Ogsådissebyggverkene
er nåfredet- samtidigsomdebehol-

Flomskade
I arkivene til NVE Region MidtNorge finner vi skisserog beskrivelser av de gamle forbygningsanleggene og av reparasjonsarbeider
gjennomtidene.De siste størrereparasjonerble utførtetteraten storflom

fornøden respekt for fredningsbestemmelser.En del av tørrmuren og
betongmurenforan Smeltehyttaer på
jevnt sig utover.I sommerfant ledelsen ved Rørosmuseet situasjonen
såpass alarmerende at de kontaktet
NVEs regionkontori Trondheimfor
å få hjelp til å kartlegge situasjonen

satt seg fore å kartlegge situasjonen
best mulig. Geotekniske og bygningstekniske konsulenter vil klarlegge behovet for grunnundersøkelser, og nødvendige strakstiltak mot
frostsprengningtil vinterenskal kartlegges.Senerekommerplanerfor mer
langsiktigetiltak.

struksjonersom står der fra før uten
å ødeleggedem. Den andremåtenvil
være å bygge opp de gamle forbygningene på nytt, mest mulig lik originalen.
Erfaringer fra restaureringsarbeider
som nylig er utført på gamle fløtingsdammerlenger oppe i vassdra-

legging og kompliserte sikringsarbeider vil koste betydeligebeløp i de
nærmeste år framover. Men oppgavene må løses,og NVE RegionMidtNorge vil stå sentralti planleggingog
gjennomføring.
Rørosmuseet og NVE må i samarbeid finne grunnlagfor finansiering.

Klartforå sendeut
nye retningslinjer
De nye retningslinjene fra
NVE for beregning av overføringstariffer er nå klare
og vil med det første bli
sendt ut. Retningslinjene
skal gjelde fra 1.januar
1995.

ling skalavregnesbasertpå den gjennomsnittligeuttaksprofilenfor disse
sluttbrukerne.
Metoden for avregninginnebærerat
netteierfår minimalrisiko mht. ubalansekostnader.
Ifølge retningslinjene kan netteier
kreveet mindretransaksjonsgebyrav
en sluttbmkersom skifterleverandør.
Etter å ha fått inn mange uttalelserer Gebyret skal være kompensasjonfor
det gjort en del endringeri utkastettil det merarbeidetnetteierpåføres.
retningslinjer—som
var ute på høringi Netteier kan dessuten kreve inntil
sommer.NVE har også vært i direkte 4000 kroner pr år av alle leverandørdialog om de nye retningslinjene er som selgerkraft til sluttbrukeretilknyttet nettet, også dette som komunder møter med en rekke everk.
pensasjonfor merarbeid.
Dersomnetteierer et everk som også
Årligavlesning
Et vesentligelementi retningslinjene driver med omsetting av kraft, skal
er at også sluttbrukeresom har andre denne delen av av virksomheten
leverandører enn det lokale nettver- behandles som enhver annen leveket kan bli aviegnetpå basis av årlige randør. Gebyret er å anse som en del
måleravlesninger.
Det vil si at det ikke av overføringstariffenog må, ifølge
må installeresnyttmålenitstyr(times- forskrift til energilovensparagraf 4måling)når en sluttbmkerskifterleve- 4b annet ledd, fastsettes slik at brurandør. Sluttbrukere uten timesmå- kere av nettet ikke diskrimineres.

Trykk: Indre

69 89 00 44

Regionsjefene samlet på en høy NVE-terrasse i september:
Fra venstre Haakon Haga, Region Sør, Ola J. Strømmen, Region Øst, Gunstein Brakestad, Region Vest,
Åge Josefsen, Region Nord og Einar Sæterbø, Region Midt-Norge.
Foto Wenja Paaske.

Regionsjefmøteom organisasjon
Regionsjefenevar i dagene6. og
7. septembersamlet i Oslo til et
såkalt utvidet regionsjefmøte.
Emnet var iverksettingav fremtidig organisering av forvaltningsdelen ved NVEs regionkontorer.
Fra 1.januar neste år vil regionkontorenevære selvstendige
enheter med regionsjefen som

faglig, personalmessigog økonomisk ansvarlig,med delegert
myndighetog ansvarinnengitte
rammer. Seksjonsjef Einar
Beheim forteller at man gjennom diskusjonerog beslutninger
underregionsjefmøtetkom langt
på vei mot iverksetting av ordningen.Det gjenståren del praktiskeavklaringermellomberørte

avdelingerog seksjoner,og med
arbeidstakerorganisasjonene.
NVE har tidligere fulgt opp
regjeringens beslutning om at
anleggsdelen av forbygningsvirksomheten skal drives som
resultatenheter,fra 1.januar i år.
Resultatenhetene er knyttet til
NVEs regionkontorer.

