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En hand med i landskapet Hvereneste
Ny kraftutbygging gir uvegerlig ganske
store inngrep i naturen. Men NVE fastsetter vilkårene, og påser at de blir
overholdt.
- Der kommer jeg inn, sier miljøforvalter Knut Svendheim (bildet) til venstre
ved et av NVEs regionkontorer.
Vann & Energi har vært med på en inspeksjonstur til steintipper og terskelanlegg i Telemark.
Sidene 6-7

Flommen ga
mange nye
målestasjoner
Storflommeni fjor førte til «en liten revolusjon» i NVEs fjernoverføringav data. Måleutstyrethar sin egen internestrømforsyning og fortsetterå samledata selv om telefonforbindelsener avslåtti perioder.
Side 9

kroneskal
tilbakefØres
I løpet av tre år
har nettselskapene hatt en merpå
avkastning
milliarder
1,2
kroner. Omkring
250 millioner er
tilbakeført aboni løpet
nentene
av inneværende
år.
- Og i 1997 skal
eneste
hver
krone betales tilbake, sier seksjonssjef Torfinn
Jonassen (bildet)
i NVEs enøk- og
markedsavdeling.
Side 4

sparestrøm 1
vi måfortsatt
Som vassdrags- og energidirektør har Erling Diesen et
særlig julebudskap: Vi må fortsatt spare på strømmen.
Og vi må fortsatt tåle høyere strømpriser.
Nærings- og energiminister Grete Faremo har i Stortinget minnet om at norske strømabonnenter betaler

omkring 55 øre pr kilowattime mens prisen er 70 øre i
Sverige og mer enn 130 øre i Danmark.
Kraftsituasjon og priser drøftes i lederartikkelen på
side 2, og på sidene 3 og 10.

PRODUKSJON AV ELEKTRISK KRAFT
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Lite vann i magasinene
Foto Bernt Blindhehn

har gitt lav produksjon„ylik

gralen

viser. Den ses mot et bilde fra Vamedalsdammen

i sommer.

Absolutt yngste seminardeltager i Folkets Hus
på jubileumsdagen 27. september var lille Vida
Maria, her mens hun smugleser litt i etatsavisen. Mamma, Tuva Daae, er vassdragsteknisk
ingeniør ved NVE-Region Nord i Narvik.
Mer om seminar og jubileumsfest på siste side.
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Om lite vann og -.Håper å bidra
til bedre
høye priser
ommunikasjon

Vi
onimet i den situasjon her i landet at kraftproduksjonen er noe mindre enn van eget forbruk. selv med normaIe
tilsig til kraftmagasinene.
Siden mai har magasinfyllingen i Sor-Norge vært svært
mye lavue enn det som er registrert pa mange ar. FOr a forebygge en knapphet som i verste fall kunne resultere kraftrasjonering, har det derfor vært nødvendig med sa veI økt inport som redusert forbnik. Det var nodvelklig
få gang
begge deler så raskt som muhg fordi importkapasiteten til
Sor-Norge er begrenset.
Vi kunne altså ikke vente og se
hvordan vinteren utviklet seg før vi gjorde noe. Vi matte allerede fra tidlig pa høsten forberede oss på at vinteren kan bli
bade lang og kald.
Skal vi få til høy import, 11-11det være høye priser på den
norske kraftborsen. Dermed kan svensker og dansker tjene
noe på å selge til oss.
For at strørnkundene skal kunne redusere forbruket, må de
bli informert om kraftsituasjonen, og de må bli oppfordret til
å spare på strømmen.
Men alvoret går først opp for den enkelte når de hoyere
prisene på kraftbørsen slår ut på strømregninga.
NVE har det forvaltningsmessige ansvaret for at vi alltid
har en velfungerende kraftforsyning. I en eventuell rasjoneringssituasjon — som vil påfore oss alle betydelig ulempe —
har vi også et sentralt ansvar. Da ma det være en klar plikt for
NVE å bidra til å forhindre at en slik situasjon oppstår.
Vi har informert om situasjonen i skrift og tale. På oppdrag
fra Nærings- og energidepartementet har vi gjennomført en
storstilt sparekampanje. Dessuten har jeg, som NVEs leder.
påpekt at de everk som lar være å videreføre prissignalene fra
markedet til sine kunder, gjor nasjonen en bjørnetjeneste. I
disse everkenes forsyningsområder er det et hoyere forbruk
enn det vi i den aktuelle situasjonen burde ha hatt.
Denne påpekningen har falt enkelte tungt for brystet.
At de som representerer rene kjøperinteresser vil ha meg
Vel ikke speavsatt el er i det minste pamontert munnkurv.
sielt overraskende.
Det overraskende måtte være deres
mangel pa tidsperspektiv. Jeg har problemer med å se at forbrukerne kan være tjent med at magasinene renner tomme for
vinteren er OMITle.
Andre kritiserer at en statsbyrakrat blander seg inn i kraftmarkedet og påvirker prisene. Markedskreftene ma få virke
uforstyrret, doserer de. Diesen må holde kjeft! Det er nettopp
hva jeg ville ha gjort, dersom markedskreftene hadde fått
virke fram til sluttbrukerne. Men den forutsetningen har altså
ikke vært til stede.
Atter andre. som ellers sterkt hevder at Staten gjør for lite
pa enok-fronten, har kritisert både mine påpekninger om prisene og vår sparekampanje. Da får jeg problemer med å se
sammenhengen mellom standpunktene.
Det er med tilfredshet vi registrerer at vi de siste månedene
har fått til høy import og et redusert forbruk.
Men så lenge situasjonen fortsatt er bekymringsfull. kommer vi til å engasjere oss som hittil. Det er NVE som har ansvaret. Vi har den fulle oversikten. og vi er uten okonomiske
særinteresser i markedet.
God
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- Jeg har ingen annen programerklæring
enn at jeg håper
bedre både internt
og eksternt.
Det tror jeg også er mulig. For etter bare en kort tid i
NYE er det mitt inntry kk at jeg i denne organisasjonen
har mange dyktige informatorer å samarbeide med. Det
virker som viljen til å informere er tilstede i fullt monn!
å bidra til at INNTEskal kommunisere

Det sier Sverre Sivertsen, NVEs
informasjonsdirektor siden I. november.
Hva vil du først gripe tak i?
Jeg er særlig opptatt av at informasjon skal være en del av lederansvaret. Derfor blir min oppgave
forst og fremst å motivere og
støtte avdelingene og avdelMgsledelsen til å drive informasjonsarbeidet så profesjonelt som muD'a må vi for det første ha en
noenlunde felles oppfatning av
hva godt informasjonsarbeid er.
Og vi må sørge for å ha kompetanse, opplegg og rutiner som gjør
at vi kan arbeide effektivt sammen. Dette vil jeg starte med.
Har du fornemmet noen forventninger?
Avgjort. Gjennom den kontakten jeg hittil har hatt med avdelingene oppfatter jeg klart at for-

Fra 1990 til i hast mottok NVE
et moderat antall søknader om
endringer i organisasjonsform.
og om oppkjøp. Noen everk er
blitt aksjeselskaper. men strukturen har stort sett vært beholdt
også etter at den nye energiloven
trådte i kraft.
Nå er trenden en helt annen, sier
radgiver Asle Selfors i NVEs
energiavdeling. - Det skjer mer
innen omorc=anisering enn noensinne.
- Vi har i alt mottat 17 søknader
som omfatter alle kategorier av
omorganisering.
Noen gjelder
overgang
til
aksjeselskap,
mange er kornsernmodeller, og
det sokes OiTl oppkjøp og om
sammensiainger.
Dertil er det
mange som ringer for å få vite
mer orn endringsmuligheter før
søknaden eventuelt blir sendt.
Selfors nevner noen eksempler
fra søknadene:
Tussa Kraft AS har fra før av
regionainett og produksjon. Selskapet søker konsesjon for kjøp
av distribusjonsverket
Sunnmøre Energi AS, altså en oppkjøpssak.
For Vestfold Kraftselskap er
det ta1e om overgang fra et samlet selskap til å få et utskilt produksjonsselskap.
* Oslo Energi søker om å fa dele
seg i to, til et nettkonsern og et
produksjons- og omsetningskonsern.
* Akershus Energiverk (AEV)
danner et konsern. etter NVEs
modell. All virksomhet foregår i

ventningene til den nye informasjonsdirektøren er høye. Det er
både skremmende - og oppmuntrende.

kfonnasjonsiliwktør
kerre
Sirertsen: - Direkte,
koutakt gir fortsatt den beste kommunikasjoil!

Da kan jeg bare gjenta at håpet er
å bidra til en bedre kommunikasjon oss i mellom og med samfunnet der ute.
Vi star overfor store oppgaver
både på systemsiden hvor elektroniske løsninger blir mer aktuelt,
og pa innholdssiden hvor presisjon og oppfinnsomhet blir stadig
viktigere for at budskapet skal na
fram.
Men så skal vi ikke glemme den
gode samtalen, tilføyer Sivertsen
med bestemte glimt bak brilleglassene. - Selv om elektroniske
løsninger er på rask frammarsj, er
den direkte og muntlige kontakten
fortsatt den beste og mest treffsikre mate å kommunisere på.

Sverre Sivertsen er født på Frøya i
Sør-Trøndelag for 51 år siden.
Han startet i arbeidslivet som fisker, men tok snart bøkene fatt og
har universitetsstudier i fransk,
statsvitenskap og engelsk. Han er
utdannet i journalistikk og massekommunikasjon fra Bordeaux i
Franrike.
Her hjemme har Sivertsen vært
oversetter for Gyldendal, informasjonskonsulent ved Universitet
i Oslo, informasjoussjef i teko-industrien, direktor i Arbeidsmarkedsbedriftenes
landsforening
(vernet industri informasjonssjef
i Statens forurensningstilsyn og
informasjonssjet i Justisdepartementet.

datterselskaper.
Morselskapet
som et AS er en mate eie den
totale virksomheten på.

SOIT1gir konsesjonen.

Vurderer konsernmodeller
De øvrige sakene utgjør variasjoner over disse typene. Noen
er helt kurante overganger til
AS, andre langt mer komplekse.
Selfors ser to hovedarsaker til
mengden av soknader denne
høsten.
For det første har bransjen notert seg at også departementet sa
nei til oppkjøpet av everket
Oppegård - dersom AEV fortsatt
skulle være et ordinært vertikalintegrert selskap. Det har fatt
flere til å tenke at oppdeling, eller konsernmodellen i en eller
annen form, gir mulighet til ekspansjon gjennom oppkjøp eller
sammenslutninger.
Den andre arsaken ligger klart
nok i nye skatteregler som gjor
at endringer før nyttår kan være
Iøn n somme.
Samict gir søknadene et broket
bilde. Vi arbeider bl.a. med å
tilpasse kravene til konsernordninger i forhold til oppkjøp, sier
Selfors.
Han forklarer at det vil være
nødvendig å søke flere konsesjoner i hver enkelt omorganiseringssak, bl.a. unntak etter industrikonsesjonsloven,
og anleggs- og områdekonsesjon.
Dessuten søkes det om refusjon
av dokumentavgiften som i slike
saker vil gjelde millionbeløp.
Noen av sakene går videre til departementet med NVEs innstilling. 1 andre saker er det NVE

NVE har hatt møter med Nærings- og energidepartementet
og Konkurransetilsynet om disse
omorganiseringssporsmålene.
Alle sider av hver sak vurderes i
NVE, og innstillinger går til departementet innen årsskiftet.

Nye retningslinjerfor måling
og avregning
Enovember sendte NVE ut nye
retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning. De
nye retningslinjene trer i kraft
januar 1997. Disse retningslinjene regulerer blant annet hvordan vanlige husholdninger kan
skifte kraftleverandør.
De nye retningslinjene sier blant
annet at netteier ikke lenger kan
kreve gebyr fra sluttbrukere når
de skifter leverandør. Dette betyr
at det er kostnadsfritt for alle
kunder å skifte kraftleverandør
fra 1.januar neste år.
Det norske kraftmarkedet generer
store mengder data som netteier
skal sende til forskjellige kraftleverandører og til Nord Pool.
NVE har stilt krav om at denne
kommunikasjonen skal skje elektronisk, siden det er den eneste
praktiske maten ;atakle en slik informasjonsmengde på. Dette betyr at netteicre må installere systemer for elektronisk kommunikasjon innen 31. desember 1997.
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- Høyereelpriser,omfattendeinformasjonog stor
oppmerksomhetrundtkraftsituasjonenhar gitt redusjoni elforbruket.Dettetyderpå at dagenssystem
fungerer.
Vi skal ikke utelukkeat vi også etterdennehøstenvil
se et nytt mønsteri elforbruket,hvorsparebevissthetener mer på linje med den vi ser i land sør for
OSS.
Slik avsluttet
statsråd Grete
Faremo sitt innlegg da hun første gang møtte Stortinget som
nærings- og energiminister.
Det var under debatten 5.november etter en interpellasjon fra Arbeiderpartiets representant Ranveig Frøiland.
Frøiland hadde stilt spørsmål om
hva som kan settes i verk for å
redusere
elektrisitetsforbruket,
og om det er mulig å gjøre dette
gjennom et to-pris system på
kraft.

Prisdiskriminering
Frøiland påpekte blant annet at
enkelte kraftverk tilbyr en kraftpris til sine kunder i hjemkommunen og en langt høyere pris til
kunder annet sted. Slik prisdriskriminering har skapt sterke
reaksjoner blant forbrukerne og i
forbrukerorganisasjonene.
Denne prisdiskrimineringen
viser at det er for lite konkurranse i
markedet, hevdet interpellanten,
og så på dette som ett av flere
argumenter for å endre energiloven.
Frøiland sa det bør være mulig å
innføre et toprissystem der normalforbruk og overforbruk har
ulik pris. Ny kommunikasjonsteknologi og mer moderne måleutstyr kommer til hjelp her.
Man kan for eksempel tenke seg
at kraftlagene forhandler med
sine kunder om hvor mye kraft
de vil abonnere på, og hvilken
pris kraftlaget skal ha for dette
forbruket. Forbruk utover det
som er avtalt blir så belastet med
en høyere pris. Ved hjelp av måleren kan abonnenten få all nødvendig informasjon om forbruket sitt, sa Frøiland.
Man kan også tenke seg at forbrukerne betaler en pris for kraften om dagen og en lavere pris
om natten. Dette kan redusere
belastningen på nettet og gi reduserte kostnader. Målet med
slike avtaler må også være redusert forbruk av kraft. Det bør

varierer over døgnet og over
året. Man kan f. eks. tenke seg et
toprissystem med ulik pris dag
og natt. Dette vil gi en mer effektiv ressursutnyttelse og et jevnere uttak over døgnet, og mindre tap i nettet. Netteierne vil
kunne redusere overføringstariffene. Dessuten kan behovet for
forsterkning av nettet reduseres,
påpekte Faremo.
Toprissystemer og andre omsetningssystmer for elektrisitet vil
trolig spille en vesentlig rolle for
kraftbalansen på lang sikt. Det er
derfor naturlig at slike systemer
også blir vurdert i den kommende energiutredningen.
Regjeringen er positiv til en utvikling i retning av at elprisene
varierer over døgnet og året i
tråd med hvor presset kraftsituasjonen er. Det vil gi en bedre ressursutnyttelse
og stimulere til
energiøkonomisering
og fleksibiltet, erklærte nærings- og
energiminister Grete Faremo.
Interpellasjonen
fra Ranveig
Frøiland ble behandlet under ett
sammen med den tidligere nærings- og energiministerens redegjørelse om kraftsitusjonen for
Stortinget 22.oktober, og innstillingen fra energi- og miljøkomiteen om et forslag fra Børre Rønningen, SV, vedrørende kraftmarked, pris og regulering.

være mulig å utvikle og bruke
markedsmekanismene
slik at
forbrukerne, store og små, får et
incitament til å ha lavere forbruk
og får bedre styring med energien de bruker, sa representanten
Frøiland.

Energiutredning
Statsråd Faremo svarte innledningsvis at spørsmålet om hvordan elforbruket kan reduseres er
mer aktuelt enn noensinne.
Høstregent til tross er det fortsatt
nødvendig med høy import og
og begrensninger i forbruket for
å unngå en vanskelig situasjon i
Sør-Norge til våren.
Regjeringen har som mål at
norsk elforbruk skal dekkes av
fornybar energi, sa Faremo og
minnet om at hennes forgjenger
Jens Stoltenberg hadde tatt initiativ til en omfattende energiutredning. Hensikten er å se på
forskjellige sider ved kraftbalansen til år 2020. Utredningen skal
danne basis for en utvikling av
et bærekraftig energisystem, sa
statsråden.
Tiltak både på tilgangssiden og
forbrukssiden vil bli utredet.
Utredningen må grundig gjennomgå alle muligheer for produksjon, muligheter for å begrense forbruket og nøye vurdere den rollen som kraftutvekslingen med utlandet kan spille i
kraftforsyningen.
Det er naturlig å legge fram en
melding for Stortinget om saken.

Løpende vurdering
- Vi har nå levd med energiloven
både i tørre og våte år. I forbindelse med meldingen ser jeg det
som naturlig at departementet
også vurderer styrker og svakheter med dagens organisering av
kraftforsyningen,
sa statsråden.
Hun la til at Regjeringen også
vurderer energiloven og kraftsystemet løpende.
I 1997 vil Regjeringen øke sat-

ELSAM-avtalen
Nærings- og energiminister Grete Faremo: - Forståelig at mange
reagerer på økte elpriser.
(Fra årsskiftet er statsråden olje- og energiminister)
Foto SCAN foto
singen på energiøkonomisering,
og særlig introduksjon av bioenergi er prioritert i budsjettet.
Regjeringen vil her basere seg
på anbefalinger fra en arbeidsgruppe med deltagere fra Nærings- og energidepartementet.
Miljøverndepartementet
og
Landbruksdepartementet.
Gruppen skal levere sin innstilling i
desember i år.

prisen til husholdninger
54,7
øre, i Sverige nesten 70 øre og i
Danmark mer enn 130 øre pr
kWh.
De økte norske elprisene vil gi
viktige signaler om å redusere
forbruket. Forbruksutviklingen i
høst er oppløftende. Både i september og i oktober var elforbruket betydelig lavere enn for et år
siden, konstaterte statsråden.

Viktige signaler

Vil vurdere toprissystem

Statsråd Faremo sa det er forståelig at mange reagerer på økte
elpriser. For å sette de norske elprisene i perspektiv kan det være
nyttig å minne om at forbrukerne betaler langt mindre for
strømmen enn i nabolandene
våre. I Norge er gjennomsnitts-

Hun nevnte at det allerede finnes
systemer for omsetning av elektrisitet som i større grad enn tidligere gjør det lønnsomt å redusere forbruket, særlig i situasjoner med knapphet på kraft.
Regjeringen er positiv til til et
system hvor prisen i større grad

Etter forslag fra Kristelig Folkeparti vedtok Stortinget å be Regjeringen «foreta en gjennomgang av erfaringene med den nye
ELSAM-avtalen
(Danmarkskabelen) i lys av manglende utnyttelse av kabelen når prisforholdene skulle tilsi det motsatte...».
Forslaget gjelder også en lignende vurdering av kraftutvekslingsavtalene med utlandet som
ennå ikke er trådt i kraft. Forslaget ble vedtatt med 64 mot 47
stemmer.
En rekke andre forslag om kraftforsyningen oppnådde ikke flertall, eller ble oversendt Regjeringen.
Blant forslagene som falt var et
fra Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti om å be Regjeringen vurdere innføring av maksimums- og minimumspriser på
ulike typer kraft.

Sterkereinteressefor utbygging

-

Dette året har vi sett en klart
sterkere interesse for ny kraftutbygging, sier overingeniør
Rune Flatby i Vassdragsavdelingen til Vann & Energi.
1 perioden 1991 - 95 kom det
en eller to søknader i året. 1
1996 har vi derimot fått inn
omkring ti søknader, forteller
Flatby.
!kr

~1:
Brosjyren fra Lyse Kraft om opprustning
Floydi kraftverk riser
bLa. dette snittet ar nåværende og planlagt kraftrerk med magasiner.

NVE har registrert den sterkere
interessen også gjennom muntlige henvendelser og i møter
med selskaper som planlegger
utbygging.
Mens det tidligere pa 90-tallet

kom en til tre forhåndsmeldinger i året, kan det fra nå av
og ut 1997 ventes 10-15 slike
meldinger.
Flatby tør ikke si hvor stor produksjon disse forventede meldingene kan representere tilsammen. Men de er klare signaler om vilje til å bygge ut
mer vannkraft her i landet.
Fløyrli og Tyin
Li sten over innkomne
forhåndsmeldinger pr 20.november omfatter bl.a. opprusting
og utvidelse av Floyrli kraftverk, 119 GWh. nytt Tyin

Kraftverk, 230 GWh og ny uthygging i Sauda, 1134 GWh.
Blant de største sakene som for
tiden blir konsesjonsbehandlet
er øvre Otta med en -planlagt
produksjon
på 1000 GWh,
overføring av Erdalsvassdraget
til Aurlandsverkene som betyr
221 GWh, og utvidelse av
Skjerka kraftverk i Mandalsvassdraget med 160 GWh.
Mens Øvre Otta blir sluttbehandlet i NVE, er de to sistnevnte sakene er ute på høring.
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674mill.kr.i meravkastning
for-95
Netto meravkastning for
nettselskapene ble i fjor
674 millioner kroner. Samlet meravkastning for de
tre foregående årene er omkring en milliard kroner.
Dette beløpet skal strømkundene ha tilbake i 1997 i
form av reduserte overføringstariffer.
Tallene er offentliggjort i
NVEs ferske rapport om
avkastning på kapitalen i
regional- og distribusjonsnettet.
Avkastning 6,6 pst. i snitt
Det oppgis tall for i alt 228 nettselskaper. Av disse hadde 169
en meravkastning i 1995. 45 selskaper hadde mindreavkastning,
og 14 selskaper kom ut med 0 i
mer/mindreavkastning.
Den samlede brutto meravkastning var 862 mill.kr. og brutto
mindreavkastning 188 mill.kr.
Rapporten påpeker at bruttotallene gir det beste uttrykk for
hvordan nettselskapenes inntekter har variert i forhold til budsjettet for 1995.
72 nettselskaper tok ut maksimalt tillatt avkastning på 7.5
prosent i 1995. Gjennomsnittsavkastningen for bransjen er 6.5
prosent. Bransjen har altså tatt ut
en avkastning noe under maksimalsatsen.
Kapitalgrunnlaget i regional- og
distribusjonsnettet
var
35.4
mrd.kr. Det betyr en økning på
1.1 mrd.kr. fra 1994. for en stor
del på grunn av godkjent oppskriving av nettkapitalen.

Større overført kraftmengde
Hva skyldes den meget høye
mer avkastningen i 1995?
Vann & Energi retter spørsmålet
til seksjonsjef Torfinn Jonassen i
Enøk- og markedsavdelingen.
Han svarer med en henvisning
til utviklingen i forbruket:
- Vi har sett en økning i overført
kraftmengde fra 1994 til 1995 på
fem prosent. Dette økte forbruket ga netteierne større inntekter.
Hvis det i budsjettet var lagt til
grunn et mindre forbruk enn hva
det faktisk ble, vil det gi en meravkastning.
Tariffene har da
vært for høye i forhold til hva
forbruksnivået skulle tilsi.
Dette mener vi er den mest sannsynlige forklaringen på høy meravkastning, sier Jonassen.

Sluttbehandling
for Setesdalsaken

Skal tilbakeføres i 1997
Han påpeker at all meravkastning fra årene 1993. -94 og -95
i sin helhet skal tilbakeføres i
1997. Det vil skje gjennom reduksjon i overføringstariffene.
- Strømregningene her i landet
blir neste år redusert med nær en
milliard kroner når den samlede
meravkastningen
tilbakeføres.
Omkring 250 mill. kroner er tilbakeført i allerede i løpet av
1996. Og vi skal sørge for at det
samme skjer med hver eneste
krone av meravkastningen,
og
med rentene lagt til.
Det er en påstand. Men jeg tror
bestemt at disse pengene ikke
fullt ut ville ha blitt tilbakeført
uten at NVE hadde kontrollert
regnskapene, sier seksjonsjefen.
Han legger til at det er brukt
2500 arbeidstimer på denne kontrollen.

Vurderer kontantoppgjør
Kan abonnenten få et kontantoppgjør istedet?
Vi har hørt at noen everk gjør
det slik. Vi vurderer også om
dette skal bli regelen fra 1998,
altså at reduksjon i tarifen blir erstattet med kontant tilbakeføring.
Da får abonnenten et beløp utbetalt. Eller regnestykket kan gå
den andre veien - at abonnenten
har noe mer å betale. Dette ser vi
på rent praktisk, og tenker oss en
linje på strømregningen som forteller om mer- eller mindreavkastning. Vi er ikke helt i mål for
regelverket, men sikter altså på
start i 1998. sier Jonassen.

Inntektsrammen
Inntektsrammen
for 1997 ble
sendt ut 1.november. Den fremstår som et enkeltvedtak for
hvert av de drøyt to hundre
everkene.
Ved fristens utløp 22.november
var det kommet et tyvetall klager
på inntektsrammen.
Det vil si at omkring ti prosent
har klaget. Det henvises gjerne
til helt spesifikke forhold. bl.a.
store investeringer etter 1995, eller til spesielle kostnadsforhold i
fjor. Klagene blir nå behandlet,
og innstilling i hver sak går til
departemementet for avgjørelse.
En annen viktig oppgave for
Enøk og markedsavdelingen er å
fastsette individuelle produktivitetskrav basert på effektivitetsforskjeller mellom nettselskaper.
Dette arbeidet skal være avsluttet neste høst, opplyser seksjonsjef Torfinn Jonassen.

Seksjonssjef Todinn Jonassen.

Høyt på listen over
meravkastning i -95
Akershus Energiverk, inkludert Oppegård Energiverk,
står alfabetisk øverst på listen for nettselskapenes avkastning og meravkastning.
Også i millionbeløp rager
AEV høyt med sin meravkastning i 1995 på drøye 35
mill. kroner.
AEV har ikke tilbakeført
noe av tidligere meravkastning, og status pr 31/12-95
var dermed kr. 61 890 000.
Påbeløpte renter er nær to
millioner kroner.
Trondheim Energiverk rager
likevel enda høyere med
sine nær 38 millioner i meravkastning og et samlet beløp på ca. 133,5 mill.kr.
Rentene alene nærmer seg ni
millioner.
Troms Kraftforsyning
står
med ca. 31.5 millioner i
meravkastning.
Stavanger
Energi
hadde
drøye 29 millioner og Helgeland Kraftiag nær 25,8
millioner.
Bærum Energi AS kom også
høyt med sine drøye 28 millioner i meravkastning for
1995. Selskapet har tilbakeført 15 mill.kr.

NVE sluttbehandler nå søknaden fra Statnett SF om en
420 kV-ledning mellom
Kristiansand transformatorstasjon og Evjeområdet(tilknytning til eksisterende
300 kV-ledning Solholrn Arendal).
Konsekvensutredningen er
gjort for hele strekningen.
Men NVEs godkjennelse av
utredningen gjenstår, får
Vann & Energi opplyst i
seksjon for konsesjoner,
Energiavelingen..
Krever sjøkabel
Det er kommet en lang rekke høringsuttalelser til Setesdalsaken,
som denne søknaden kalles.
Mange krever en løsning med
sjøkabel rundt kysten, inn
Boknafjorden og fram til Kvilldal i Ryfylke.
En rekke kommuner i Setesdalområdet har anmodet NVE om å
pålegge Statnett en grundig utredning av dette alternativet.
Også Aust-Agder
fylkeskommune krever en utredning av
muligheten for «sjøkabel helt
fram». En slik kabelløsning vil,
som et rent cirkatall, koste 1,5
milliarder kroner mer enn planlagt luftledning i Setesdal.
Alle berørte kommuner og AustAgder fylkeskommune har gått
sterkt imot at det gis konsesjon.
Som et ledd i sluttbehandlingen
var NVEs ledelse på befaring

mbet omkring visuelle virkav k_raftledninger
iseneresår.bartørt
s,Økn#der-cirri-re.anteg
Fleakten med'.den:.nVepubligsr#131.iiikg
for å forstâ og'fårh )Ide sea til kraftlednimier og
stetikk' landskarL. og I d-

Mer i Sør-Norge
Statnett har i denne sammenheng også meldt to andre og betydelige
kraftledningssaker
i
Sør-Norge, nemlig 420 kV-Iedning fra Nesflaten til Kvilldal i
Suldal og 300 (420) kV-Iedning
mellom Sauda og Liastølen i
Sauda og Suldal.
NVE har til sluttbehandling en
søknad fra Lyse Kraft om 320
kV-Iedning Lyse-Stokkeland.
Hydro Aluminium ønsker å forsterke sin strømforyning og har
søkt konsesjon for en 300 kVledning fra Borgund til Øvre Årdal. NVE vil på nyåret fastsette
endelig kon sekvensutredningsprogram for dette tiltaket.
Den siste av de helt store sakene
gjelder nye kraftledninger
som
blir aktuelle gjennom en øvre
Otta-utbygging.

FØRRE

AV ER
PORSGRU

Mindreavkastning
Blant selskaper med mindreavkastning er Oslo Energi
suverent på topp: 78.4 mill.
kroner. Det er et beløp som
Oslo Energi kan kreve innbetalt av sine kunder, men
må ikke gjøre det.
Skiensfjordens
Komm.
Kraftselskap hadde ca, 4,7
mill kr. i mindreavastning,
Narvik Energi nær 4,2 og
Rauland Kraftforsyningslag
fikk en mindreavkastning på
ca.1,5 mill kr.

TONSTAD
EVJE
FEDA
KR.SM4D

Flere høringsinstanser ønsker utredning av alternativet «sjøkabel
helt fram», det vil si kysten rundt og inn Boknafjorden til Kvilldal.

skapopplevelse på en systerna-

tisk måte.

ninger

I oktober forelå søknaden fra
Statnett om konsesjon bl.a. for
likestrørnsforbindelse
fra Feda
til Tonstad, ut til grunnlinjen.
Denne saken, som kalles Vestkorridoren, er på høring i berørte kommuner med frist til 17.
mars -97. Sist i november arrangerte NVE åpne møter, og møter med flere kommuner om saken.
Disse to sakene, begge meget
omfattende, gjelder
«Nettforsterkningstiltak i Sør-Norge ved
nye kabler til Kontinentet».

HOLEN
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Ny regulerings-NVE tar hovedansvar
modellpå plass for flomkartlegging
Av Ketil Grasto

ring og bidra til effektivisering
Et viktig
av nettvirksomheten.
mål er også at nettvirksomheten
blir klarere avgrenset rent orgaintegrerte
innenfor
nisatorisk
legger
Retningslinjene
everk.
videre til rette for effektivisesammenslutgjennom
ring
ninger, der dette er samfunnsøkonomisk fornuftig. Det er et
klart mål for NVE at både eiere,
kundene og dermed samfunnet
som helhet skal ta del i de effeksom forhåtivitetsforbedringer
pentligvis blir realisert.

Etter en travel periode i
Enøk- og markedsavdelingen er nye retningslinjer
for regulering av energiverkenes monopolvirksomhet
etablert. Retningslinjene er
resultat av en omfattende
prosess der energiverkene
og kundesiden ble behørig
informert og involvert, bl.a.
gjennom to formelle høringsrunder.Vi har i stor
Enkeltvedtak
grad tatt hensyn til innNVE har fattet enkeltvedtak
komne kommentarer.De en- overfor samtlige ordinære ommed netsetningskonsesjonærer
delige retningslinjeneer da
tanlegg. De vedtatte inntektsogså blitt positivt mottatt.
De nye retningslinjene innebæendringer i
rer fundamentale
økonomiske
nettvirksomhetens
rammevilkår. Både før og etter
energiloven har nettvirksomheten i praksis kunnet leve et relativt beskyttet liv ved at tariffinntektene ga full kostnadsdekning. Under slike rammevilkår
er det god grunn til å anta at
kostnadene og dermed tariffene
blir høyere enn nødvendig. Ved
at NVE nå har etablert et system
med fastsatte inntektsrammer
for hver enkelt netteier, blir det
nødvendig å vurdere tiltak opp
Kostnadsøkmot hverandre.
ninger i forhold til det nivå som
tilsier vil ininntektsrammene
nebære at avkastningen reduseres tilsvarende, mens nettselskaper som effektiviserer virksomheten og reduserer kostnadene vil øke sin avkastning.

NVEs mål
NVE har som hovedintensjon at
de nye retningslinjene skal stimulere eierne til klarere målsty-

NVE ga i oktober Elkem A/S
for å bygge og
konsesjon
drive en 15 km lang 132 kV
kraftledning mellom det fremog
krafterk
tidige Lakshola
Siso kraftverk i Sørfold komSamtidig
Nordland.
mune,
til å
tillatelse
fikk Elkem
kreve avstått nødvendig grunn
til kraftledningen.
Ledningen er aktuell etter at
Elkem tidligere i år fikk konsesjon for utbygging av Faulevatn, med Lakshola kraftverk.
skal gå paralKraftledningen
lelt med 420 kV-Iedningen
Salten-Kobbelv.

T-tilkobling forkastet
Etter ønske fra flere høringshar NVE vurdert
instanser
ulike alternativer for T-tilkobling mot den bestående 420
Salten-KobbkV-ledningen
elv.
Det rimeligste av disse alternativene ville koste ca. syv

rammene er beregnet med bakgrunn i regnskapstall for 1994
og 1995. Et generelt krav om to
produktivitetsforbedprosent
ring for samtlige netteiere er
innarbeidet i inntektsrammene.
For 1998 vil NVE kunne ta i
bruk resultatene fra våre effektil å fastsette
tivitetsmålinger
krav til forbeindividuelle
dringer.
Konsesjonærene har adgang til
å påklage NVEs enkeltvedtak
til Olje- og energidepartementet.

Hovedtallfra
inntektsrammene:
Samlet tillatt inntekt i sentral-,
regional- og distribusjonsnettet
utgjør 15,1 milliarder kroner,
eller 3780 kr/innbygger.
på to
NVEs produktivitetskrav
prosent utgjør 308 mill.kroner.
utSamlede kapitalkostnader
gjør 6,2 mrd. kroner, eller 41
prosent av samlet tillatt inntekt.
drifts- og vedlikeSamlede
utgjør 6 mrd.
holdskostnader
kroner, eller 40 prosent av samlet tillatt inntekt.

mill.kr. mer enn den omsøkte
som forut132 kV-løsningen,
med 420
setter parallellføring
Samtidig ville
kV-ledningen.
det fremtidige Lakshola kraftverk ved en T-tilkobling være
helt avhengig av at 420 kVer i
ledningen Salten-Kobbelv
drift.
kan erfaringsT-avgreninger
messig skape store problemer
ved koblinger, omlegging og
vedlikehold.
NVE har ikke kunnet støtte at
det nye kraftferket gis vilkår
for operativ drift som betyr
vesentlige ulemper for driften.
Ved en tilkobling på regionalnettnivå (132 kV) vil Lakshola kraftverk være mer uavhengig av sentralnettet i ornrådet, konstaterer NVE.
hadde
En rekke høringsparter
gått inn for et trasalternativ
som gir mest mulig parallellføring med den eksisterende
420 kV-ledningen.

NVE er enig i at det bør lages flomsonekart for deler
av vassdrag med stort skadepotensial, slik Flomtiltaksutvalget har foreslått. Flomsonekart er en forutsetning for bedre forvaltning av flomspørsmål, sier
NVE i en høringsuttalelse.
Uttalelsen er fulgt opp i et nylig fremlagt notat fra en
intern samordningsgruppe. Gruppen anbefaler at
NVE tar et hovedansvar for kartlegging av flom som
tema.
I notatet pekes det på en rekke
vil
områder der flomsonekart
være et nyttig verktøy. Ett av
områdene er arealplanlegging.
Flomsonekart vil gi god oversikt
over flommens utbredelse ved
Det gir
ulike flomstørrelser.
grunnlag for bevisste risikovurderinger knyttet til flom.
Et annet område er planleggingen av tiltak. Flomsonekart
vil gjøre det lettere å se hvor
nytten av fysiske tiltak for å redusere flomskadene er størst.
Kartene vil gi grunnlag for å utarbeide detaljerte beredskapsplaner i forhold til flomfare, og
være et viktig hjelpemiddel i
akutte situasjoner.
I flomvarsling vil flomsonekart
bedre
prognoseringen
gjøre
fordi den naturlige dempningen
på elveslettene lettere kan tas
inn i beregningene.
Flomsonekart kan kobles med
informasjon om arealer, bygninger m.v. som blir berørt av
flommer. Flomsonekart i digital
form koblet mot geografiske informasjonssystemer (GIS) gir et
utall av muligheter for å fremstille risikosoner.
foreslår
Samordningsgruppen
også at det opprettes en egen
geodataseksjon til å arbeide med
geografiske data og kartproduksjon i NVE. Seksjonen bør ha et
overordnet ansvar for arbeidet
med flomsonekart, sier samordningsgruppen.
Den ble ledet av Hallvard Berg,
sjef i seksjonen for vassdragsteknikk i Vassdragsavdelingen.
Gruppen ble oppnevnt i august i

år og har hatt følgende utgangspunkt for sitt oppdrag:
«Det er et overordnet mål at
NVEs arbeid skal være nasjoSamordnalt retningsgivende.
ningsgruppen skal sikre høy og
i
kvalitet
faglig
konsistent
NVEs arbeid med flomsonekart.
Samtidig er det viktig at arbeid
som er i gang føres videre.»
I mandatet heter det bl.a. at
gruppen skal avklare faglige,
økonomiske og organisatoriske
forhold, og forholdet til andre
etater som har behov for flomsonekart.
NVEs foreløpige vurdering er
at ca. 3 500 km elv rundt om i
hele landet har et stort skadepotensial i en flomsituasjon. Disse
strekningene ble identifisert i
vår og gjelder områder som det
er særlig viktig å få kartlagt, forteller Berg til Vann & Energi.
Vi legger opp til et samarbeid
med Statens Kartverk, og med
Geovekst. Da møter vi flere andre etater som også har nytte av
flomsonekart, for eksempel veivesen, energiverk, telemyndigheter, og kommuner. NVE vil ta
initiativ for tilslutning til Geovekstavtalen på nasjonalt nivå,
sier Berg.
Han nevner at NVE i sin høringsuttalelse gjør det klart at
vil
flomsonekartleggingen
kreve store ressurser - så store at
staten må ta et vesentlig ansvar.
Det vil være parallelt med det
ansvar staten har tatt for annen
av områder med
kartlegging
fare for naturskade. knyttet til
kvikkleire, snøskred og steinsprag.

Berg, her
Hallvard
Seksjonsjef
kart over ,flomutmed vanlige
satte elvestrekninger.

Nødvendige midler må kanaliseres gjennom etaten. NVEs ansvar og innsats på kartleggingsområdet blir dermed klart definert.
under- I samordningsgruppen
streker vi at midlene må være
overførbare. Oppgaven blir definert som forvaltning, men begrenst av særskilte formål.
I første omgang kan det skje
gjennom et definert prosjekt for
dekning av de viktigste strekningene. Og det må tilføres nødvendige stillinger for NVEs
rolle i dette arbeidet, fremholder
seksjonssjef
gruppelederen,
Hallvard Berg.
Øvrige medlemmer av samordhar vært Vidar
ningsgruppen
Nebdal Svendsen, Sikkerhetsavdelingen, Kjell Repp, Astrid
Voksø og Ingjerd Haddeland,
alle Hydrologisk avdeling.
har vært AsVaramedlemmer
bjørn Osnes, Lars Grøttå og
Bjarne Krokli.
(På side 11 gjengis et fyldig utdrag av NVEs uttalelse til innstillingen fra Flomtiltaksutvalget)

ved Stemsrud i Grue kommune, ett av mange steder der NVE-Region
Fra.flomverket
i fjor. Foto Bjarne Jevne
og utbedring etter storflommen
para4on

øst har forestått
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- Men si meg, hvor er det blitt av den gamle kraftstasjonen som vitterlig var å se her for bare noen måneder siden ?
- Den skulle rives, og vekk er den. Nå gror gresset i skråningen der stasjonen sto, lyder svaret.
Av Harald Brynildsen

Denne inngangsportalen
er alt som er å se utendørs av det nye
Skree kraftverk. Men inne i berget det blå durer maskinene.

En tåkegrå dag i oktober fikk Vann &
Energi være med på en inspeksjonsrunde i Telemark og Setesdal sammen
med overingeniør Knut Svendheim, miljøforvalter i NVE-Region Sør, og overingeniør Ivar Sæveraas i natur- og miljøseksjonen, Vassdragsavdelingen,
NVE.
Det store bildet opp til høyre er fra det
nye Frøystul kraftverk i Tinn hvor det
ikke lenger er noen kraftstasjon å se.
Stasjonen lå like nedenfor friluftsanlegget som vises på Svendheims bilde fra et
tidligere besøk.
I billedrekken nederst ser vi en tilsådd
steintipp nær inngangen til Skree kraftstasjon, videre en betongterskel nedenfor dammen til Hekni Kraftverk og flyplassen som er anlagt like ved Otra i
Valle, fotografert av Ivar Sæverass.

Vi er på en tur i Telemark til anlegg og naturområder som i senere
år har fått landskapspleie og utforming i NVE-regi.
Knut
Svendheim
ved NVERegion Sør i Tønsberg har stanset
på en nylaget vei mellom slake
bakker. Han peker, og må altså
forklare oss hvor kraftverket på
Frøystul sto tidligere.
Ikke at vi et øyeblikk savner den
grå betongklossen fra 1920-tallet.
Gamle Frøystul var såvisst ingen
pryd for sine omgivelser.
Men kraftverket hadde gjort stor
nytte for seg i alle sine år.
Hvor har vi etterfølgeren som fortsatt kan lage den kraften vi absolutt trenger?
Ingenting å se, ingenting å høre
her ute.
Saken er selvfølgelig den at stasjonen står inne i fjellet. Vi ser bare
en inngang, en portal, som Svendheim kaller konstruksjonen. Laget
i grå betong den også, men beskjeden i omfang og godt unnagjemt.
Det minner litt om eventyr og tryllestav.
På turen videre ser vi at stein fra
kraftutbyggingen ligger som nytt
land i kanten av Møsvann nær
Skinnarbu. Andre steder har dyktige hender på bulldozerspaken
skapt steinmassene om til fine
bakkeskråninger. Der kan små alpinister få store gleder - når snøen
har avløst tåke og regn.
I Skafså-vassdraget
står to nye
kraftstasjoner ferdig, Gausbu og
Skree. Samtidig er steintippene fra
anleggstiden ferdig utformet og
tilsådd, riggområder ryddet og en
serie terskler bygget. Svendheim
synes det er svært positivt dette at
selve utbyggingen og miljøtiltakene kom i mål samtidig.
- Når og hvor begynte denne prosessen?
- Med konsesjonsbehandlingen.
Vedkommende
regionkontor gir
innspill til vurdering i NVE sentralt. En utbyggingskonsesjon blir
gitt på bestemte vilkår, og der

kommer jeg inn, forklarer Svendheim.
- Den generelle paragrafen om
landskapspleie er viktig, likeså terskelparagrafen. Så har vi ryddeparagrafen, bestemmelser om tiltak i
vassdrag og om minstevannsføring. Dette gir hovedlinjene i et
nært samarbeid mellom utbygger
og konsulenter. De er alltid med
på en befaring, og ser på tekniske
og kostnadsmessige beregninger.
I anleggsperioden følger vi opp utformingen av tipper og vegetasjonsetablering, av trafostasjoner,
portal og andre byggverk. Når anleggstiden er over, skal det påses
at brakkeleir og verkstedområder
er ryddet.
Terskelplan
Og det skal ikke minst lages en
terskelplan, forklarer Svendheim
videre.
- Når planen blir iverksatt har den
først vært på høring til en rekke
interesserte parter, bl.a. grunneiere, kommune og fylkesmann og utbyggeren selvsagt. Til slutt
står vi med et såkalt terskelpålegg
som både gjelder bygging av terskler og fremtidig vedlikehold av
dem. Dette arbeidet er nemlig
ikke gjort en gang for alle, påpeker Svendheim. Terskler og justering av elveløp kan bli vurdert på
nytt etter noen år, gjerne etter klager om at de ikke virker som forutsatt. Men terskelpålegget
står
fast!
Minstevannsføringen
blir i noen
tilfeller basert på en utprøving
gjennom fem år. Det settes opp et
prøveprogram som gir forskjellige
vannføringer over året, og forskjellige vannføringer fra år til år.
Inspeksjonsrunden har gått videre
fra Skafså Kraftverk i Fyresdal til
Hekni Kraftverk i Valle.
Ny flyplass
Den som er ukjent og ikke vet
bedre må tro at her har noen vært
ute med tryllestaven igjen. For vi
ser jo en flunkende ny flyplass,
like inn til Otra!
Men det er sprengstein fra maskinhall og tunnel i Hekni-utbyggingen som har gitt nytt land å

bruke, her i form av en 700 meter
lang flyplass.
Den ligger der til beste for de to
småflyene vi ser inne i en hangar.
Og den venter vel på større flytrafikk etter hvert, kanskje med passasjerer til og fra den vakre Setesdalen.
Valle kommune har iallfall satset
en håndfull millioner på saken.
Da kraftutbyggeren hadde alt til
rette med den lange, brede og flere
meter høye steintippen,
sørget
kommunen for asfaltering.
Svendheim har noe å tilføye: regelen er at utbyggeren for all fremtid
har ansvaret for en steintipp. Men i
dette tilfelle ble det gjort avtale
mellom NVE, utbygger og kommune om at sistnevnte overtar ansvaret. Lignende avtaler er gjort
der NSB, veivesen eller en kommune har særlig interesse av å ta
masser fra en tipp og bruke dem til
vei, jernbane eller industriområder
lignende. Vi har sett ferske resultater
b
sør i landet av samarbeidet
mellom naturforvalteren ved NVE
Region Sør, andre myndigheter og
utbyggere om å ta vare på viktige
verdier i naturen.
Tilsvarende innsats gjøres ved de
andre regionkontorene.
"

•
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Bellona i NVE:

Trenger hjelp
til å kvalitetssikre ideer
Bellona synes norsk energidebatt er snever og lite fantasifull. Miljøstiftelsen vil være et
friskt pust i debatten og presentere noen nye idèer. Den vil
legge noen føringer for at
Norge skal overleve som energinasjon.
Men stiftelsen trenger svar på
en del spørsmål før den «går
ut og mener for mye».

al instans
- og miljøseksjonen i Vasstvdelingen er den sentrale
s med fagkompetanse på en
områder. Noen stikkord:
)lanlegging
i forhold til
agsinteresser, fisk i elver og
skogbruket der det skal bygaftledninger.
men har ofte sine medarbeiried på befaringer og diskuder naturen blir berørt av
raftverk og av ledningstraennom landskapet.
; gjelder i hovedsak i vår
latur, men kan også gjelde
:bygging i fjerne land, etter
ig fra NORAD. I enkelte tilil det medføre reiser ut i verr å bedømme forholdene på
old.
et viktig arbeidsfelt for Na, miljøseksjonen er aktiv injon gjennom foredrag, film
blikasjoner, for eksempel
ap i utvikling. Den er skreKnut Ove Hillestad, foreann og hovedfigur i NVEs
rnarbeid gjennom en menIder. Snart foreligger en ny
om kraftledninger, estelandskap.
tikker ikke under stol at
.

NVE fikk sin natur- og landskapsavdeling allerede i 1977 og var
blant de første som tok opp arbeidet på dette området. NVE hadde

helt fra 1963 et naturvernkontor,
nesten ti år før Miljøverndepartemente ble opprettet.

Nå kun en saga blott

Helt fra midten av 1920-årene
til langt inn i anleggsperioden
for ny kraftstasjon var gande Frøystul i trolåst tjeneste. 1VIen den stive beumgklossen
blir vel neppe savnet.

Derfor ønsker Bellona NVE som
kontaktpartner for å få korrigeringer på det miljøstiftelsen
arbeider med.
Det erklærte lederen, Frederic
Hauge, da han i november besøkte
NVE-hovedkvareteret
sammen med to av sine medarbeidere.
Hauge kom for for å utdype tanker og ideer han hadde nevnt under seminaret i Folkets Hus på
jubileumsdagen 27.september.
Avdelingsdirektør
Trond Ljøgodt ønsket velkommen til et
fullsatt møterom, og noterte spøkefullt at Bellona var ankommet
gjennom hovedinngangen. Ikke i
klatretau oppover veggen.

Ikke fundamentalister!
Hauge slo fast at vannkraftutbygging i hovedsak er forbi. Nå
ligger det en kjempejobb i å få
mer ut av det vi har.
Han poengterte at Bellona er for
elektrisitet. Det ble demonstrert
for eksempel ved innkjøpet av
elbiler fra Sveits allerede i 1989.
Folk lo, og ladestasjoner ble det
ikke noe av.
Til det bemerket Hauge at «vi er
teknologioptimister
i Bellona,
ikke fundamentalister!»
Ut fra erfaringer med næringslivet mente han det er mulig å bli
enige på noen områder. Det er
viktig å fa definert hva miljøkravene skal være om 10 og 15 år.
- Det er ikke så lenge til. Og vi er
opptatt av å få en dialog med
samfunnsaktørene, sa Hauge.

Ren energi til Europa
Han så det som en seier for Bellona at Statoil reinjiserer en million tonn CO2.
Bellona mener at mulighetene
for reinjeksjon fra gasskraftverk
er svært mangelfullt utredet, og
beklager at Naturkraft fikk konsesjon. Stiftelsen vil likevel ha
NVE med i en referansegruppe
for et planarbeid om å skaffe Eu-

4.•
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Frederie
stiftelsen

Hauge,
Bellona.

leder

i MØjØ-

ropa store mengder forurensningsfri energi.
Gasskraftverket på Kollsnes kan
tas ut som et pilotprosjekt der
CO2 bli ført ned i sjøbunnformasjoner. Ved å bruke den elektriske kraften ute på oljefeltene
slik kan man kutte ut dagens
gassturbiner. Dette er lønnsomt
hvis det innføres CO2-avgift,
hevdet Hauge.
Han hadde enda langt større vyer
for slik bruk av norsk gass:
- Norge har enorme muligheter
til å forsyne Europa med ren
energi i 50 år. Vi vil ha NVE
med som en aktiv deltager i et
prosjekt for ren energi, sa Bellona-lederen.

Enøkpotensial
Fra miljøstiftelsen ble det ellers
fremholdt at energislosing i industrien gir et stort enøkpotensial.
Hvorfor ikke gjenvinne energi,
og utnytte spillvarme for eksempel i gartnerier?
Med større typer vindmølle kan
vindkraft bygges ut til 15 TWh.
Og det må investeres vesentlig
mer i varmepumper, mener stiftel sen.
Hauge følte at Bellona har fått
ganske godt gehør i Stortinget
og ellers i politiske kretser.
- Nå trenger vi å kvalitetssikre
våre ideer, sørge for at det vi
kommer med er godt belagt, sa
Hauge.

Kong Olav på talerstolen
i Kvilldal Kraftverk
For ordens skyld kan det opplyses at bildet av kong Olav på talerstolen på midtsidene i Vann & Energi nr. 5/96 er fra åpningen av Kvilldal kraftverk, Ulle Førre-verkene, i juni 1982.
Det var, i hvert fall inntil da, første og eneste gang at kongehuset
hadde vært representert under åpningen av en Statkraft-utbygging.
(Jeg var selv medlem av arrangementskomiteen den gang).
Vennlig hilsen
Knut Svendheim
NVE-Region Sør
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Enda en selvlaget del av stasjonene har Knut Schult og
andre ingeniører i Hydrometriseksjonen
stått for. De har
utviklet et opplegg rundt et
rørstativ
som letter installasjonen av måleutstyr, solcellepanel og antenne. Det er lett å
sette opp, lett å flytte.

Robust mobiltelefon

Overingeniør Kjell Dalviken, leder av innsamlingsgruppen
logisk avdeling.

i Hydro-

- Det nye og spesielleliggeri at måleutstyreter adskilt fra kommunikasjonsutstyret.
Telefonkontakten
kan væreslått ut i perioder,men måleutstyretfortsetterå samleinn data og lagrerdette så lengedet er
nødvendig.
Når forbindelsener i ordenigjen,kan vi henteut alle
de vannstands-datasom vi ikke haddefått tidligere.
Av Harald Brynildsen

re£,,ulanter. Dermed blir antallet omkring hundre.

Kjell Dalviken, leder av datainnsamlingsgruppen
i Hydrologisk
avdeling,
forteller
med glede om nytt utstyr og
nye muligheter.
Han kommer ikke med småtterier heller: 75 stasjoner av
en type som kalles HYD 1 er
under utplassering rundt om i
landet.
Stasjonene inngår i et nytt stasjonskonsept
for fjernoverføring av data. Det skal gi flomvarslingen
hydrologiske
data
for både generell tilstandsovervåking av vassdragene
og
for varsling av flom.

Egen strøm til måleutstyret

Data kontinuerlig
- Vi trenger ferske data

fra et
landsomfattende
stasjonsnett.
Data fra målestasjonene
skal
være tilgjengelige
24 timer i
døgnet, og måleutstyret må gi
kontinuerlige
data uten driftavbrudd, forklarer Dalviken.
Han legger til at seks stasjoner
av en noe eldre type er med i
nettet. Dessuten får NVE tilgang på data fra 12-15 stasjoner som tilhører forskjellige

- Hva skyldes feil i utstyret?
- Overspenninger,
i 90-95 prosent av tilfellene. I det gamle
utstyret ble både kommunikasjon og datainnsamlingen
ofte
ødelagt
av overspenninger.
Hele måleutstyret
var ute av
drift i lengre perioder. Å miste
forbindelsen
til måleutstyret
i
perioder er kritisk nok. Men å
miste måledata er dobbelt kritisk,det gir brudd i måleprooammet. Derfor er det et svært
viktig prinsipp ved det nye
konseptet at måleutstyret
har
sin egen interne strømforsyning og er uavhengig av om
telefonforbindelsen
er i orden
for å samle inn og lagre data.
Til de nye stasjonene har vi
altså ekstern strøm bare på
kommunikasjonsdelen.
Måleutstyret får strøm fra et batteri som varer minst i fem år.
Instrumentgruppen
vår, ledet
av Kjell Sundøen. har også laget vern mot overspenning
ved linjefeil, og mot lyn. Tilsammen gir dette liten sarbarhet.

Fra sin PC i
NVE-hovedkvarteret
kan
Petter Eliassen
«snakke med»
målestasjoner
rundt 0111 i landet.

Hva med strøm til mobiltelefon?
Strømmen
kommer fra et
solcellepanel
koblet til et batteri. Vi har funnet løsninger
som krever veldig lite strøm.
Modemet «vekkes» kun når vi
henter data. Da er forbruket
ca. 400 milliampere i ca. 1 til
1,5 minutt. Ellers bruker ut- En av de nye målestasjonene, i koselig hyttestil og med solcellepanel
styret omtrent
ikke strøm, på veggen. Stasjonen står i Junkerdalen i Nordland.
bare 10-15 milliampere.
Det
fungerer veldig bra.
institusjoner
hjemme og i utmodifisere
måleutstyret
eller
Også om vinteren,
nord i landet, er interessert.
datainnsamlingsprogrammet.
landet?
Dette snakker vi allerede med
Da er det jo liten eller ingen
Avstander ingen hindring
et norsk selskap om. Det ville
opplading. Men solcellepane- Noe å eksportere?
være interessant
å prøve en
let skal bare drive kommuniVi tenker på egne behov.
stasjon for satellitt.
kasjonssystemet.
Det kan gå i Andre får eventuelt produsere
200 dager uten lading.
og selge. Men det ligger jo en Prisen halvert
Mobiltelefonen
er også laget
svært spennende mulighet her
Stasjonene koster sitt i dag
for å tåle streng kulde, ned til i forhold
til utviklingslanogså?
20-30 minusgrader,
sier Daldene. Avstander betyr ingenJa, men under halvparten av
v iken.
ting lenger. Vi sitter her ved
tidligere typer. De nye lages i
en PC og kan snakke med måall hovedsak av komponenter
Vekker interesse
leutstyr lagt ute i verden, i som er hyllevare - selv om det
Han synes det bare er hyggeTanzania for eksempel. Deler
alltid vil kreves noe «skredlig at andre som lager måleutav vedlikeholdet
kan drives
dersøm». Prisen er ca. 19 000
styr viser interesse for NVEs
herfra, som å endre parametre.
kroner for en stasjon mot tidnye stasjoner
og løsninger.
Og vi kan gi støtte til den som
ligere 40 000 kroner. Eller 60
Det gjelder for eksempel Aanhar i oppdrag å skifte en kom000 og 100 000!
deraa Instrument, Scan-Matic
ponent. A plugge den inn kan
De virket vel bra?
og Oceanor
som gjennom
bare gjøres på en mulig måte.
Tja, ja. Når de virket. Mye
mange år har forsynt forskere
Det vil de fleste kunne klare.
gammelt utstyr fra 1980-tallet
med viktige hjelpemidler
til
er ute av bruk nå. Fra 31. okmålinger i hav og sjø.
Klart for satellitt
tober i år, nærmere bestemt.
Nå har Oceanor etablert en
Har NVE satellitter på proDet var vanskelig å få reserveegen ferskvannsavdeling,
og grammet?
deler
til utstyr
som ikke
er veldig interessert
i vårt
Inngangsbiletten
er dyr, nødlenger blir produsert, sier Dalkonsept. Vi samarbeider
forvendig utstyr også. Men vi har
viken.
øvrig med dem om et flomtatt mål av oss til en fremtidig
Han er gjerne med på å kalle
varslingsprosjekt
i Indonesia.
løsning. NVE kan når som
det nye stasjonskonseptet
«en
Også NIVA og NLH som forhelst gå inn med satellittkornliten revolusjon»
i NVEs hysker på vann og jord, og andre
munikasjon uten først å måtte
drologiske avdeling.

Over 1300 andre målestasjoner

Høyt til fjells og med storslagen utsikt - her ved Kjøttvikelv i Nordland. Knut Schult fra feltgruppen i Hydrologisk avdeling (på bildet) hadde kjørt fra Fauske med bil og båt, og gått i tre timer. Ærendet var å
skifte logger i målestasjonen.
NVE har tilgang på måledata fra mer enn 1300 stasjoner som viser vanstand i magasiner eller vannføringen i en elv. Måledatane blir ikke fjernoverført, men avleses av observatører.
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Den 30.oktober gikk det ut pressemelding om at NVE
samme dag hadde gitt Naturkraft AS konsesjon etter
energiloven for bygging av to gasskraftverk. Det ble
også holdt pressekonferanse om saken, ledet av vassdrags- og energidirektør Erling Diesen.
Avgjørelsen kom ikke som noen overraskelse. Enkelte aviser hadde allerede bragt mer eller mindre
eksakte meldinger om at Naturkraft fikk sin konsesjon.
Likevel møtte media tallrikt opp til pressekonferansen. Diskusjonen om gasskraftverk har da også i helt
uvanlig grad engasjert kvinne og mann, politiker og
ekspert her i landet.
Erling Diesen sa i en orientering til
pressen at ifølge NVEs beregninger
er de omsøkte
gasskraftverkene
samfunnsøkonomisk
lønnsomme.
NVE vurderer de regionale og lokale konsekvensene
for miljøet
som moderate.
Etableringen
av gasskraftverkene
vil øke de norske Ca-utslippene
med 2,1 mill.tonn i året. Men den
anslås å gi redusert vekst i utslipp
av CO2 i Norden sammenlignet
med en forventet utvikling dersom
gassverkene ikke blir bygget.
Det er vanskelig å anslå denne redusjonen eksakt.
Energiutnyttelsen
i de to gasskraftverkene vurderes å være på høyde
med annen aktuell kraftproduksjon
i Norden. NVE har også vurdert alternativer til gasskraft, som bioenergi, vindkraft og enøk. Disse vurderingene endrer ikke NVEs konklusjon om gasskraftverk.
Diesen påpekte at det dreier seg om
to avgjørelser: godkjenning av konsekvensundersøkelser
og tildeling
av konsesjon.
NVE har i samråd med Miljøverndepartementet vurdert utredningene
som tilstrekkelige
både hva angår
regionale virkninger og overordnete energi- og miljøspørsmål.
Avgjørelsen om tildeling av konsesjon står helt for NVEs regning.
- Når det gjelder forholdet til tidligere avgjørelser i denne saken, vil
jeg minne om at det Stortinget vedtok i juni var å åpne for konsesjonsbehandling.
Vi har vurdert samfunnsøkonomien
i prosjektene og alle miljøkonsekvenser. Hadde vi funnet at økonomien var svak, eller at miljøvirkningene var store sett mot det som
oppnås av fordeler, så hadde vi naturligvis avslått søknadene. Det
smule press vi har følt under behandlingen har vært fra miljøorganisasjonene,
uten at vi beklager

dette, sa vassdrags- og energidirektøren.
Ca-utslippene
i Norden - og i verden - vil ikke bli større om de to
gassverkene bygges enn om de ikke
bygges. NVE ser det slik at en utslippsøkning
vil komme i minst
like stor grad også om vi lar være å
bygge norsk gasskraft.
NVE forventer positive Ca-virkninger av norsk gasskraft
fordi
denne produksjonen
vil fortrenge
nåværende og framtidig produksjon
i kull- og oljekraftverk,
fremholdt
Diesen.
Gasskraftverkene
vil erstatte andre
tillegg i el-produksjonen.
Når NVE regner med at denne produksjonen
i gjennomsnitt
vil ha
større Ca-utslipp
enn gasskraft,
blir det iallfall ingen økning i utslippene som følge av gasskraftverkene.
Utslippene av NOx fra hvert kraftverk vil være omtrent som for et
større fergesambnd.
Det kan gi
virkninger på vegetasjon, men trolig svært begrensete.
Statens forurensningstilsyn
vil i en

Panelet under pressekonferansen:
Informasjonssjef Wenja Paaske, vassdrags- og energidirektør Erling Diesen, avdelingsdirektør
sjonssjef Arne Olsen og rådgiver Asle Selfors, saksbehandler for gassskraftverkene.
egen uttalelse fastsette krav til utslippsløsninger.
NVE har ikke fastsatt konkrete vilkår knyttet til utslippsforhold.
Krav på behandling
Lars Sigurd Sunnanaa,
Dagsrevyen, spurte om ikke konsesjon for
norske gass kraftverk
kunne ha
ventet til vi ser resultatet av neste
års konferanse om CO2-uts1ipp.
Diesen:
Vi har følt at vi ikke kunne leLige
disse søknadene på is altfor
Søkeren har etter forvaltningsloven
krav på en behandling og et svar innen rimelig tid, lød svaret.
Lars Haltbrekken.
Natur og Ungdom:
Miljøvernministeren
har sagt at vi

i Japan trolig far en avtale som forplikter til nasjonale mål. Bør ikke

Erling Diesen intervjues for NRK Dagsnytt av Elisabeth Skarsbø Moen.

da saken gå tilbake til Stortinget?
Diesen:
- Det er ikke vår sak å bestemme.
Hvis det kommer klager til departementet, som jeg vil tro det gjør, får
NVE klagene til uttalelse. Når den
er avgitt, er NVE ferdig med saken.
Til et spørsmål om det er inngått
kontrakter med utlandet sa Diesen
at dette ikke er et NVE-anliggende,
men en sak for Naturkraft eller annen kontraktspartner
å svare på.
Diesen understreket ellers at NVE
ikke har tatt stilling til noe mer enn

de to gasskraftverkene
som det var
søkt konsesjon for.
Han tilføyde at NVE nok måtte
gjøre ytterligere studier dersom det
kommer en søknad om for eksempel ti nye gasskraftverk.
Et spørsmål gjaldt hvor konkurransedyktige gasskraftverkene
er i forhold til nedskrevne
danske kullkraftverk.
Svaret var at de to gasskraftverkene
i alle fall vil utkonkurrere de eldste
og minst effektive
kullkraftverkene.

Flere klager over konsesjonsvedtaket
Da fristen utløp 25.november

hadde

flere miljøvernorganisasjoner påklaget NVEs konsesjonsvedtak til
og energidepartmentet. Det
forelå ogsa klage fra en privatperson. og varsel om klage fra Den
Norske Turistforening. Hordaland
fylkeskommune fike klagefristen
utsatt en tid, men besluttet likevel
ikke å sende noen formell klage.
Norges Naturvernforbund
påpeker
utilstrekkelig behandling og har levert et omfattende dokument. Det er
laget i fellesskap med Natur og
Ungdom. Fremtiden i våre hender
og Greepeace (Klimakameratene).
Klap:en har fem hovedpunkter som
gjelder samfunnsøkonomi,
internasjonale klimaforhandlinger,
Caregnskap i Norden, regioale og lokale forurensningsvirkninger
og behovet for å forsterke kraftlinjenettet.
Også miljøvernstiftelsen
Bellona
har klaget. Miljøvernorganisasjonene har også fått omkring 91.000
navn på listene i en bred under-

skriftskampanje.
Noiws
Miljøvernforbund

v/Kurt
Oddekalv har sendt egen klage.
Også Norges Jeger- og Fiskerforbund paklager konsesjonen. med
henvisning til NOx-utslipp og faren
for ytterligere forsuring av elver og
vann.
NVE behandler klagene og avgir
innstilling til departementet.
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Debatten omkring gasskraftverk
har gitt spaltekilometre av innlegg i de fleste aviser og fagblad.
Onsdag 30. oktober forelå avgjørelsen i form av to knappe brev
åv restriksioneneogevani.114ØYPel:1v1"llY
talene utgjør både i kubikkmeter
fra NVE, under overskriften

pr døgn og i prosent av totalforbruket,
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Kristian Løkke, sek-

Anleggskonsesjon.
Etter henvisninL, til lovbestemmelser og fullmakt gir NVE Naturkraft
AS «tillatelse til i øygarden kommune i Hordaland å bygge og drive
et gasskraftverk med en samlet generatorstyrke på
ca 350 MW, jf.
konsesjonssøknad av februar 1996.»
I brevet er det nærmere angitt hvor
kraftverket
skal være lokalisert.
Konsesjonen har varighet til 2027.
Anlegget må være fullført og satt i
drift innen en frist på fem år.
Naturkraft
fikk tilsvarende
brev

med konsesjon for et gassskraftverk
i Tysvær kommune i Rogaland.
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Sterknedgangi produksjonen
- rekordhøy
import
Av Per Tore Jensen Lund

FYLLINGSGRAD I VANNMAGASINER, UKE 49'
UKE 49

Foreløpige anslag for 1996 viser en nedgang i produksjonen av elektrisk kraft på veI 15,0 % i forhold til 1995. Dette har sammenheng
med svært lave tilsig i år. For å dekke det innenlandske forbruket har
det derfor vært nødvendig med rekordhøy import.
Produksjonen er for 1996 anslått til 104,5 TWh som er 18,7 TWh
mindre enn fjorårets produksjon. Vi må helt tilbake til 1987 for å
finne lavere produksjon. Til sammenligning er midlere årlig produksjonsevne for det norske kraftsystemet beregnet til nær 113 TWh.
Den lave produksjonen i år skyldes lave tilsig.

FORRIGE
UKE

ENDRING

MEDIAN
1982-91

OMRÅDE
Område 1

62,0

64,3-2,3

85,8

Område 2

56,1

58,3-2,2

84,7

Område 3

68,8

71,0-2,2

84,5

Hele landet

61,9

64,1-2,2

83,4

Tallene gjelder pr. første dag i uken.

Ved utgangen av september var fyllingsgraden i landets magasiner
57,8 %. Dette er den laveste magasinfylling som noengang er registrert på dette tidspunktet. En fuktig og mild oktober førte til at fyllingsgraden steg til 66,5 % i begynnelsen av november. Ved inngangen til uke 49 (2. desember) hadde fyllingsgraden sunket til 61,9
% som er 14,4 prosentpoeng under laveste magasinfylling på samme
tidspunkt for 10-årsperioden 1982-91. Høyest fyllingsgrad hadde
Midt-Norge og Nord-Norge (område 3) med 68,8 %, mens Vest-Agder og Vestlandet (område 2) hadde lavest fyllingsgrad med 56,1 %.
For Østlandet og Aust-Agder (område I ) var fyllingsgraden 62 %.
Kraftutvekslingen med utlandet vil gi en nettoimport på 8,5 TWh i
1996 mot en nettoeksport på 7 TWh året før. Nettoimporten i år er den
høyeste vi noengang har hatt.
Det innenlandske totalforbruket av elektrisitet ser ut til å bli 113 TWh
som er vel 3 TWh mindre enn i 1995 og på samme nivå som midlere
årlig produksjonsevne.

NETTO EKSPORT AV ELEKTRISK ENERGI
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- Regnværet i oktober og tidlig
i november var kjærkomment.
Men vi vi er likefullt langt under det normale for årstiden.
Det betyr fortsatt sparing, og
fortsatt stor import, sier vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen om tallene for magasinfylling sist i november.
For landet som helhet er magasinfyllingene omkring 25
prosent lavere enn normalt.
Sør-Norge ligger dårligst an
fordi magasinfyllingen er lavest i denne landsdelen. Der
risikerer vi problemer med å
dekke forbruket gjennom vinteren hvis den blir kald og tørr.
Importkapasiteten er begrenset
både fra nord og fra nabolandene Sverige og Danmark.
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Økt sårbarhet
- Vi ser klart den økte sårbar-
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Gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft

ere/kWh

Bruttoforbruket i alminnelig forsyning er beregnet til 79,5 TWh, en
økning på 1,5 % i forhold til 1995. 1996 har imidlertid vært noe kaldere enn normalt, og korrigert til normale temperaturforhold blir forbruket 78,9 TWh, dvs. det samme som i fjor. Stagnasjonen i forbruket
antas å ha sammenheng med relativt sterk økning i prisen på elektrisk
kraft til flere kundegrupper, samt informasjonskampanjer for å begrense etterspørselen etter elektristet.

40

Bruttoforbruket i kraftintensiv industri ble 29,3 TWh, en økning på
1% i forhold til 1995.
Forbruket av tilfeldig kraft til elektrokjeler er anslått til 3,4 TWh
(brutto) mot 6,5 TWh i 1995. Den sterke nedgangen i forbruket har
sammenheng med det høye spotprisnivået i år, noe som fører til at
mange bedrifter fyrer kjelene med olje istedenfor med elektrisitet.

.

Vi må fortsatt
spare - og tåle
høyere priser!
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heten overfor tilsigssvikt, sier
Diesen videre. - Tidligere
måtte vi ty til kraftimport hvert
tiende år. Nå er vi avhengig av
import hvert annet år.
Forklaringen ligger naturlig
nok i at det er bygd ut ganske
lite ny vannkraft i senere år.
Dertil har vi siden 1993 hatt en
formidabel forbruksvekst. Den
er kommet med økomomisk
oppgang i landet, noe alle synes er hyggelig. Men det drar
altså med seg et økt kraftforbruk, poengterer Diesen.
- Derfor må jeg stadig tilrå at
vi alle sparer på strømmen. Og
at vi aksepterer så høye priser
at svensker og dansker finner
det interessant å selge kraft til
oss.
Det er mitt glade julebudskap!

BKKpolitianmeldtav NVE
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rasiunering: danne et operatm ekSør-Norge og deler av rement for driftsstrategi og. koordinegion Midt-Norge var
ring.
ten av september meget
Selv ora •magasinsititasionen
1
Dersom den negative
ar.utiktet seg positivt
rasjotvikling hadde fortsa
neringiforbereciet-sene.bleinitiert i
var det stor sann-synlighet :september,.er det..NVE syu at. det:
fortSatt skal oppreitholdes en.befor at det senvinterentvåredskap for eventueile .energiPro'
ren 1997 ikke ville ha vært
blemer til våren. Det fortsatt nødnok kraft til å oppretthoide ..Vertdigmed stor inyOrt ogen- VisS--.sparingfør k unnga---loaftknapphet;:normal forsyning, og det
Det
seiS:::sbottfra.•*-.;
kunne hu hlitt nødvendig å -:eneittnangel -kan"hb aVk4st ef
.fektmangei,p;
k- h
nnfore vungen rasjone"netiet
grenser
" :as
"
pasiteten t.eøkelk. oolråder.: Intiert

For ålliøte.en sitnåsjon med atvør-:
ligkraftknapphet, fant NVE.--4ef
1.1ø1l,iendig
innen tåmmen av Kraftrptsyttitlgen: bere4skapsqtgånisaAon å 3 1,ur4e4pålegg-orn.it kt.aft
rsyningel
de. 16 hette fyiker
bnne
sasi

;q.
,

-

av medieminet fra,Statnett,
133.n.satt.

sentr*.-og.-regiOnakenrgiverk g
NVF. følge ituannen fra -uket)til
uke.
Selv am kraflbalansen skulle
ut.
vikle seg i en gunstig retning erg
rajtYnerinø
e e
_ub
-.gtfø
for1s4tt

NVE har nylig anmeldt
Bergenshalvøens kommunale kraftselskap,
BKK, til politiet for
brudd på Vassdragsreguleringsloven.
Grunnlaget er at BKK i
dagene 24-27. september
i år ikke overholdt et pålagt krav om minstevannsføring på fem kubikkmeter i sekundet i
Modalsvassdraget, gjennom kommunene Vaksdal og Høyanger i Hordaland.
Værsituasjonen har etter NVEs
oppfatning vært slik at høstens
knapphetssituasjon kunne forutses tidsnok
duk sjonen

til å innrette

kraftpro-

deretter. Allerede i
april var det klart at man sto overfor en situasjon med mindre vann
enn normalt for årstiden, sier
NVE i en pressemelding om anme Idelsen.
Bestemmelser
om minstevannforing i vassdraget er absolutte minstekrav for hva som anses nødvendig når det gjelder å unngå

skade på det biologiske mangfoldet. Enhver overtredelse kan medføre risiko for uopprettelig skade.
NVE
påpeker
kraftselskapenes
ansvar for å innrette sin tappestrategi slik at de til enhver tid kan
overholde gitte bestemmelser
om
minstevannsforing
og vannstand i
magas i nene.

NVE finner det urovekkende dersom det viser seg at kraftselskapene har liten respekt for at be-

Detblirikke reiststdt om
miljkriminalitet
av
gere
mu
ser om fl
OKOKRIM
forholdenefor spesielt
og er kommet til
at etterforskning ikke vii bli

inniedet.

stemmelsene i manøvereringsreglementet skal overholdes.

, ikke selve kraftat NVE
bvis datha
vxrt
ntroilhltak
,;:ted at NVE ,
14fidbeve-maatrengere.
smieSt iverkå.'påseat eidte inspek%jortet
på
befiler oså at kraft- ,
agt å installereau-
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Akers En 4give
ny sk4 e se
- Fra 1.januar er vi omdannet
til aksjeselskaper, erklærer informasjonsjef Bjørn Dag Gundersen i dagens Akershus
Energiverk.
Han forutsetter da at NVE har
godkjent den omsøkte konsernmodellen.
Selskapene er Akershus Energ.i
AS, morselskapet med sekretariatfunksjoner, utvikling og enøk.
Akershus Kraft AS har produksjon, kraftomsetning
og salg.
Også fjernvarme er lagt til dette
selskapet.
Akershus Nett AS er nettselskapet, der Oppegård Energiverk
blir en del. AEV har som kjent
drevet everket i lang tid allerede,
men da på Oppegård kommunes
konsesjon.
Aktuelle planer for nye oppkjøp
foreligger ikke.
- Vi er ikke aggressivt ute for å
kjøpe. Men vil noen selge, vil vi

som andre selskaper være interessert, sier informasjonsjefen.
Justeringer
- Det har vært og er en travel tid
for å få alt på riktig plass. Men
jeg vil ikke si at det er snakk om
veldige store endringer, heller
justeringer. Vi har jo vært organisert i divisjoner hittil.
For å drive rasjonelt må det ikke
skapes for store administrasjoner. Nettselskapet og kraftselskapet vil derfor kjøpe noen tjenester fra morselskapet, bl.a. IT,
personal, økonomi og en del av
enøk.
Satser på enøk
Enøk er for øvrig et annet og
svært viktig arbeidsfelt, sier informasjonsjefen. - Vi har annonsekampanjer
kombinert
med
kundekontakt, i et felles opplegg
med everkene, og føler at det har
gitt bra respons. Salg av spare-

AEV og everkene har et nært samarbeid om enøk, med annonsekampanje i kombinasjon med kundekontakt. Her er Roar Wiig ved Søndre Follo Energi i dialog med Jorunnn og Reidar Tutturen om sparedusj
og sparelyspære. Foto Harald Brynildsen.
dusjer og sparelyspærer er vel
ikke vår sak egentlig. Men det er
en god måte å komme i dialog

NVE har nylig avgitt
en omfattende høringsuttalelse til Nærings- og
energidepartemenet om
hovedpunktene i den
offentlige utredningen
Tiltak mot flom.
Uttalelsen slår fast at
beredskap mot flom må
planlegges med et langsiktig perspektiv. Dette
har i alle år vært en
viktig del av NVEs arbeid.
Tiltak på kortere eller
lengre sikt for å øke beredskapen mot skadeflom må ses i sammenheng, ikke som enkelttiltak uavhengig av
hverandre, fremholder
NVE i uttalelsen.
Den inngår i departementets grunnlag for
arbeidet med en stortingsmelding om emnet.
Flomtiltaksutvalget
pekte på
flere forhold som kan forsterke
skadevirkningene
av
flom:
Økt aktivitet langs vassdrag
har gitt større sørbarhet
og
erosjonsfare under flom.
* Økt bruk av materialer med
en for lav tålegrense
under
florn er en annen tendens.
* Vassdragsreguleringer
og lokale flomtiltak har medført en
redusert
bevissthet
omkring
flomfare.
Et annet hovedpoeng i rapporten er at forebyggende
tiltak
og beredskap mot flom forutsetter et effektivt
flomvarslingssystem.
NVE vil øke innsatsen mot
slike forhold.

Stoijlominen i 1995 har fått sitt minnesmerke
Foto Bjarne Jevne.
Viktige hjelpemidler
Hjelpemidler
vil være etablering av et flomsonekartverk
og en videreutvikling
av risikoanalyser
til bruk i arealplanlegging og annen flomberedskap.
Vurdering
av tappestrategier
under flom vil være et effektivt hjelpemiddel for den operative beredskap.
NVE ser at en del organisato-

i Grue.

riske tilpasninger
kan styrke
samfunnets og NVEs skadeforebyggende evne og operative
beredskap.
Dette gjelder særlig for NVEs egen regiontjeneste, men også på grunneiernivå ved å opprette verksforeninger.
Inn i planprosessen
NVE er enig i at en gjennomtenkt utnyttelse av flomutsatte

med kundene på. Eierne våre
satser ikke mindre enn 15
oner kroner i året på enøk, kon-

staterer informasjonsjef
Dag Gundersen.

områder er et av de viktigste
tiltakene for å hindre eller redusere flomskader.
Her må NVE komme tidligere
inn i planprosessene,
gjennom
en aktiv holdning som sakkyndig organ. En mer aktiv
bruk av fylkesmannen
som
kontrollorgan
for kommunenes vurderinger
i arealplaner
kan trolig også være et egnet
virkemiddel.
NVE kan dertil
benytte sin innsigelsesadgang
dersom kommunene
ikke tar
tilstrekkelig
hensyn til flomfare. Denne adgangen bør avklares nærmere.

drag. Det er store forskjeller i
den samlede samfunnsnytte
av
flomdemping
mellom
høstflom og vårflom.
NVE vil påpeke at det kan ta
uker til måneder å tappe ned
magasiner for å få volum til
flomdemping.
Nedtapping om
høsten er generelt uheldig for
en effektiv
kraftproduksjon.
NVE understreker
derfor utvalgets merknad om at bruk
av vassdragsreguleringer
til flomvurdering
må vurderes
i forhold til alternative tiltak
og underlegges kost/nytte vurderinger hvor det tas hensyn
til de samlede samfunnsinteresser.

Restriksjoner
på arealbruk
NVE er enig med utvalget i at
det bør vurderes restriksjoner
på arealbruk for kantvegetasjon langs vassdrag hvor det
er særlig fare for erosjon.
NVE påpeker at også skogbruksloven
er et virkemiddel
for å hindre arealbruk som kan
medføre
erosjon,
elvebrudd
og skadeflom.
NVE vil kartlegge konsekvensene av utvalgets forslag til
bedret sikkerhet ved eksisterende flomsikringsanlegg,
og
en differensiering
av sikkerhetsnivå. Dette vil være svært
ressurskrevende,
og NVE ser
for seg flere faser i en slik
kartleggi ng.
Arbeidet bør skje i samarbeid
med berørte kommuner slik at
differensieringen
av sikkerhetsnivå kan ses i sammenheng med arealbruksbestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Flomsonekartlegging
vil være et svært viktig virkemiddel for å vurdere den aktuelle flomrisiko
i ulike områder.
Reguleringsanlegg
og flom
Til utvalgets forslag om bruk
av reguleringsanlegg
for å
dempe flom sier NVE at effekten av flomdemping
vil
være ulik fra vassdrag til vass-

Bjørn

Regulantene står nærmest
NVE er enig i at tappestrategier bør vurderes, og vil bistå
med den kompetanse
etaten
har når det gjelder flomdemping. Men en godkjenningsordning vil kreve så grundig
kjennskap til lokale forhold at
det ikke er gunstig å iverksette
godkjenningsprosedyrer.
Optimal tappestrategi
vil dessuten
variere fra flom til flom.
Etter NVEs oppfatning er regulantene nærmest til å vite
hvordan en tappestrategi
vil
fungere i et bestemt vassdrag.
Og regulantene er nærmest til
å ha dette ansvaret,
uttaler
NVE som er skeptisk til å innføre omfattende godkjenningsordniner på dette området.
Også en vurdering av manøyreringsreglementene
ut fra
hensyn til flomdemping krever
grundig kjennskap
til lokale
forhold, og bør gjøres i en aktuell situasjon.
Mulige flomdempingseffekter
vil likevel bli tatt i betraktning,
ved vurdering av nye konsesjoner og ved revisjon av manøvreringsreglementer.
Men
det tar 30 år å gjennomføre en
fullstendig revisjonssyklus
etter gjeldende lovbestemmelser
og vilkår.
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Aller først til å ønske velkommen
som viliet
var jubileumsflaggene
hovedinnutenfor
vinden
i
Folkets Hus.
gangen

Utenfor inngangen smalt
nye NVE-flagg i høstlige
vindkuler.
Inne bak dørene lød et
stemmesurr på de fleste
dialekter. NVE-familien
kom fra alle kanter av
landet for å feire sine 75
år. Det skjedde med fag
og med fest, i Folkets
Hus ved Youngstorget.
Den 27.september anno
1996 gikk til midnatt og
vel så det før den fine
bursdagsfeiringen var til
ende.
Tekst og foto:
Harald Br nildsen
«Energi, mål og marked» hadde
jubilanten satt som emne for et seminar gjennom de fire første ettermiddagstimene. Før den tid var
forresten feiringen allerede begynt med en pressekonferanse.
Den gjaldt boken «Strøm og styring» som forteller om NVE gjennom de første 75 årene.
Daværende nærings-og energiminister Jens Stoltenberg holdt åp-

ningstalen for seminaret og sa
noen sannhetsord om at vi må
spare mer kraft, ruste opp vannkraftsystemet og øke bruken av
alternative energikilder. - På kort
sikt kan dagens problemer bare
møtes med redusert forbruk og
med import, sa statsråden.
Han hadde ingen tro på prisreguleringer og avsluttet talen til seminaret slik:
- Vi står overfor en ny energivirkelighet som krever nye svar. Å
lengte tilbake til fortiden er ikke
svaret på fremtidens utfordringer
for kraftnasjonen Norge.
Stoltenberg ble etterfulgt på talerstolen av Eivind Reiten, ofte kalt
«energilovens far» etter sin tid
som olje- og energiminister i
Syse-regjeringen. Den nåværende
Hydro-direktøren drøftet som rimelig er «Energimarkedet som
ramme for industrien».
Fylkesordfører Siri Austeng i
Hedmark holdt foredrag om «Lokale mål i et fritt marked» - og
fikk bragt noen hilsener fra lokale
myndigheter til de sentrale.
I en passelig tilmålt pause kunne
NVE-sjef og møteleder Erling Diesen by på jubileumskake i stort
format. De-n hadde tydeligvis
ingen noen vanskelighet med å
svelge, hverken de tidligere statsrådene Vidkunn Hveding og Finn
Lied eller noen andre.
Så fortsatte det faglige med foredrag av direktør Per Anders Stalheim i Forbrukerrådet, om den
alminnelige tbrbruker, og av Frederic Hauge, leder i Miljøstiftelsen Bellona, med vyer om Norge
som fremtidens energinasjon.
Seminaret ble avsluttet med en
der foredragsholpaneldebatt
med
sammen
deltok
derne
adm.direktør Lars Uno Thulin i
Statkraft SF og ECON-direktøren
Kjell Roland. Ordstyrer for debatten var Andreas Hompland.
Men så, etter noen timer, kom et
fullstendig sceneskifte i 75-års
feiringen. Seminaret med alle sine
lyttende fagfolk langs strenge
bord- og benkerader i salen var
borte. Istedet strømmet det inn en
festkledt skare og tok plass ved
bord med levende lys, med blomster i herlige høstfarger og hvite
duker. Stemmesurret nede fra garderoben var tatt med opp og inn i
salen. For nå var det greit å
snakke i timen, nå kunne praten
gå av hjertens lyst.
Nei, vent nå litt. Først skulle hver

To tidligere sjefer i olje- og energidepartementet,
Johanson i hvggelig prat med god bløtkake attåt.

Bjartmar

Gjeide

Underveis til festmiddag, her med høye glass i Parketten.
Fra venstre Kjetil Storset, Bjørnar Lunde og Lisbeth Løken.

og en innom Parketten, en slags
inntaksdam til festen. Der sto
bursdagsbarnet personlig, Erling,
Diesen altså, og hilste velkommen. Det samme gjorde en
gruppe musikere med friske
blåsetoner. Og alle gratulerte
hverandre med en smak av noe
sprudlende i høye glass.
Glade givere sto frem på rad med
fine gaver til jubilanten, både bilder til å ha på veggene og fat til å
servere noe godt på.
Verten selv og hans festgeneral
Trond Ljøgodt tok imot gavene
med brede smil og hjertelig takk.
Vinen smakte, maten smakte.
Hele NVE-familien og mange
gjester hygget seg fortreffelig
NVEs
gjennom kveldstimene.
eget kor Toneflom var med på å
bringe stemningen høyt opp på
Festgeneral
festmålemerket i Folkets Hus.
Ljøgodt
Trond
Han som hadde åpnet den faglige
til
må regulere
diskusjonen, Jens Stoltenberg.
høyeste
var også kommet til den avslutmikronfonstand
tende del av jubileumsfeiringen.
Og gjorde stor lykke med en per- før EnFO-sjefen
Herstad
Kåre
sonlig og humørfylt takk-for-rnakan si gratulerer
tentale.
Så gikk dansen over tilje, til et med dagen og
stykke på vei mot 100-årsjubioverrekkesin
leet.
gave.

(t.v.) og Arvid

Daværende nærings- og energiminister
ved festbordet i Folkets Hos.

Jens Stoltenberg

og NVE-sjefim

Erling

Diesen

