•-

Mangler ikke styring og kontroll
Det offentligemanglerikke
styringog kontrollmed
kraftforsyningen,erklærteoljeog energiministerRanveig
FrØilandunderet LO-arrangert
seminarom energimarkedet.
Statsrådenminneten forsamling
av forbundsledereom
konsesjonsordninger
og tilsyni
den norskekraftforsyningen.
Side 4
Tidligere på nyåret avla statsråden et
besøk i NVE-hovedkvarteret på
Majorstua. I følge med vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen lyttet
Frøiland interessert til overingeniør
Bjarne Kroklis orientering om arbeidet i
prognosekontoret (bildet).

Mer om besøket på side 11

Mange vil bygge
seg et kraftverk

Einar Ho e:

En utvikling
å være stolt av

Alternativ til
dieselaggregat

I et internasjonalt perspektiv er det all grunn til å
være imponert, og kanskje også stolt, over den utviklingen vi har hatt i det norske kraftmarkedet
etter vedtaket av energiloven. Vi har skapt et av
verdens mest avanserte kraftomsetningssystemer
i markedsmessig henseende.
Det sier Einar Hope, direktør i Konkurransetilsynet, som gjesteskribent i Vann & Energi.
Side 3

Hvemskalbetale?
• .
Magne Hus i Ullensvang (bildet) er vel tilfreds
med produksjonen i sitt mikrokraftverk. Nå følger
mange etter med sine planer, NVEs regionkontorer kan fortelle om en veldig pågang de siste
månedene. Foto: Ivar Sægrov.

Side 6-7

Hvem skal betale for kabling? Spørsmålet reiser
fiere problemstillinger som nå søkes avklart i en
intern arbeidsgruppe i NVE.
Side 2

NVE støtter et firma som vil produsere varmekraftmaskiner bygget på Stirlingmotoren, bl.a.
med tanke på områder som mister nettilknytning.
Inger Grete Hestevik i firma Sigma Elektroteknisk viser her en prototyp.

Side 8

Noe bedre enn
orrige vinter.
Private kraftverk er bra, Stirlingmotoren også. Men når det
spørres etter store kraftmengder, da må det andre dimensjoner til. Og nå er snømålingene i gang på Hardangervidda
for å se hva denne vinteren kan gi oss av vann i de store
magasinene. Bedre enn i fjor, men langt under det normale
i år også, lyder rapporten.
Foto Kari Ellen Skaviebø.
Side 12

2

Pålin

EnknapphetssituasjonHvemskalbetaleforkabling?
- ingenkrise
Siden i fjor høst har det vært en uvanlig stor medieoppmerksomhet rundt kraftsituasjonen i Norge. Det henger
selvfølgelig sammen med den unormale situasjonen for
landets kraftmagasiner. Vi minner om at tilsiget til magasinene sist vår var det laveste på over 60 år. Sommeren
og høsten fram til oktober ble også svært tørr. I oktober og november bedret situasjonen seg noe, men det forhindret ikke at vi gikk inn i det nye året med rekordlave vannmagasiner.
Som ansvarlig myndighetsorgan måtte NVE planlegge
for den verst tenkelige situasjon, nemlig at vi kunne få en
lang og kald vinter, og muligheten for at kraftmagasinene ville renne tomme før snøsmeltingen kom.
Vi gjennomførte derfor i fjor høst to større informasjonskampanjer - den ene mer omfattende enn den andre - for
å få folk til å redusere strømforbruket. En foreløpig gjennomgang av resultatene viser at kunnskapen om enøk og
energisituasjonen har økt betraktelig. Folks kjennskap til
hvor mange enøktiltak som kan gjennomføres i egen bolig, har økt. Samtidig sier en økende andel av befolkningen at de i løpet av den seneste tid har gjennomført
strømsparetiltak.
Det betyr at kampanjene må ha bidratt vesentlig til den
gledelige reduksjon i strømforbruket som vi registrerte i
løpet av høsten. Samtidig har høyere strømpriser spilt en
viktig rolle.
NVE har høstet en god del kritikk for at vi har fokusert på beredskapen. Da det nylig ble kjent at vi hadde
bedt kraftforsyningens fylkesrepresentanter om å gjennomgå beredskapssituasjonen, førte det til adskillig oppmerksomhet i media og blant folk flest. Ordet kraftkrise preget avisoverskriftene og TV- og radioinnslagene, og NVE ble anklaget for unødig krisemaksimering. Det var vanskelig å få gjennom budskapet om at vi
planla for en situasjon vi selv anså var usannsynlig, men
som vi ikke kunne utelukke helt. Det ville ha vært en
tjenesteforsømmelse ikke å foreta seg noe i en situasjon som kunne bli alvorlig for landets kraftforsyning. Vi har for øvrig aldri brukt ordet krise om situasjonen. Vi har hele tiden karakterisert den som en knapphetssituasjon, som har vært og er under kontroll.
Til tross for mye kritikk kan vi imidlertid glede oss over
at vi har nådd målet om høyere import og redusert forbruk. Takket være tilstrekkelig høye priser i spotmarkedet, har svensker og dansker hjulpet oss med rundt
1,5 TWh i måneden. En omfattende informasjonskampanje og en viss prisstigning i sluttbrukermarkedet har
bidratt til at vi fra august i fjor for første gang etter krigen
har fått en reduksjon i elforbruket. Det gjør at vi nå
kan se lysere på situasjonen. Selv med en tørr og kald
vinter ser det nå ut til at det vil bli nok kraft i Sør-Norge
dersom importen holdes på dagens høye nivå og strømsparingen kan opprettholdes fram til vårløsningen.

Kabling eller ikke kabling?
Det er en aktuell problemstilling i mange konsesjonssaker Energiavdelingen i NVE får til behandling.
I noen tilfelle ønsker netteieren selv en løsning med
kabel, i andre tilfelle blir kablingen pålagt av myndighetene.
Spørsmålet er: hvem skal betale for merutgiftene?

- Her har vi problemstillinger
det er viktig å bringe klarhet i så
snart som mulig, sier rådgiver
Asle Selfors med særlig henvi sning til hva det nye reguleringsregimet betyr for slike saker. Vi ser behov for en gjennomgang av praksis og formuleringer ved konsesjonsavgjørelser.
Det skjer nå i en intern arbeidsgruppe som vi håper kan være
klar med noen hovedprinsipper
om en måneds tid.

Tre typersaker
- Erfaringene viser at vi kan ha
med tre ulike tilfeller å gjøre.
Det ene er selvpålagt kabling.
En utbygger søker om å få kable
visse strekninger, noe som kan
gi betydelige
ekstraomkostninger sammenlignet med luftledning.
Det andre tilfellet er myndighetspålagt kabling. Utbyggeren
har søkt om luftledning, men
fått avslag. Alternativene er da å
kable eller la være å bygge.
I det tredje tilfelle blir ekstrakostnadene finansiert av den
som har nytten av kabling. Det
kan for eksempel være et hotell
som vil slippe å få en luftledning
like inn på seg. Eller det er en
kommune som bevilger midler
til en opprydding ved tettstedet.
I slike tilfelle kan det også oppstå uklarhet om betalingen.

Ny situasjon
Det kan være uklart hvilken kategori den ene og den andre saken kommer i sier Selfors videre. - NVE må vurdere hvilken
type sak det er snakk om - og
klargjøre for utbygger hvem
som skal betale.
Tidligere kunne ekstrautgiftene
ved kabling tas igjen på nettariffen. Men med det nye inntektsystemet er det ingen automatikk i
få tilbake pengene. Og clèt vil jo
kunne føre til redusert overskudd for nettselskapet.
Vi har altså en ny situasjon som
kan virke inn på interessen for
kabling, eller tilsvarende tiltak
for å oppnå estetiske og miljømessige fordeler. Hvis nettselskapene er rasjonelle og vil tjene
penger, tilsier det mindre selvvalgt kabling enn i dag.
Kabling av noe omfang vil
gjerne koste titalls millioner som
ikke uten videre kan veltes over
på kundene, men må tas av egen
lomme. Resultatet kan bli mindre kabling. Dèt er en mulig
virkning vi også må drøfte, påpeker Selfors.
Han understreker at det er viktig
å skille mellom sakene.
- Når NVE pålegger tiltak som
betyr store ekstrakostnader, kan
det være urimelig ikke å få ta
slike slike kostnader inn igjen.
NVE har en dobbelt oppgave
,
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her. Vi skal sitte «på midten» og
veie miljømessige fordeler opp
mot det økonomiske.

Mer kabling
Selfors forteller at tendensen går
i retning av flere krav om kabling
og flere avgjørelser om
slike løsninger. Men ennå er jo
luftledning det langt vanligste.
Det meste er gjort på 22 kV og
nedover, ofte i tettbygde strøk.
På spenningsnivåene 132 og 66
kV er det mulig å kable delstrekninger av en ledning.
For de høyeste nivåene, 300 og
420 kV, er kostnadene fra fem til
ti ganger høyere enn luftledning,
og kabling er sjelden aktuelt.
Den eneste kablede ledning på
slikt nivå og av noen lengde er
Fana-Kollsnes.
14 km kabel
nedlagt i fjell kostet 200 millioner kroner ekstra - det meste betalt av staten via Statoil.

Ja til omorganisering
på visse vilkår
Interessenblanteverkenefor Nettselskapet skal være mest Alle selskaper som departemenomorganiseringvedvarer.Et- mulig uavhengig av konsernet tet har gitt tillatelser på vassforøvrig. Nettspørsmål skal av- dragssiden, har også fått fritak
ter bare noen uker inn i det
gjøres ut fra hensyn til nettvirkfra dokumentavgiften.
For ennye året har NVE mottattti
søknaderi tilleggtil de 17 som somheten - uten skjeling til den kelte selskaper, bl.a. Oslo
øvrige virksomhetns interesser.
Energi, betyr det flere hundre
forelåved årsskiftet.
Departementets
avgjørelse går millioner kroner.
De flestenye sakenegjelder
ut på å tillate
overgangtil aksjeselskapog
overføring
av
er forholdsviskurante.Men
vassdrags og
det forekommerogså spørsreguleringsmål om utskillingav omsetkonsesjoner fra
de tidligere selningsvirksomhetog produkskaper til de
sjon i egne, selvstendigeselnye.
skaper.
Fagboken«Enøki bygninger» foreligger nå

ppdatert utgave av
«Enøk i bygninger»

-

Ltall

Rådgiver Asle Selfors

NVE har i de fleste sakene som
ble behandlet før nyttår innstilt
på at konsesjon tildeles. I en del
saker er det imidlertid forutsatt
bestemte organisasjonsmessige
vilkår for slik konsesjon. I de saker departementent har ferdigbehandlet, er også NVEs innstillinger fulgt.
Blant disse selskapene var Bergenshalvøens
Kommunale
Kraftselskap,
Tussa Kraft og
Akershus Energiverk. NVE innstilte her på konsesjon under forutsetning om konsernmodell, og
på bestemte vilkår forøvrig.

Skillevirksomheter
Siktemålet med vilkårene er et
best mulig skille mellom virksomhetene, altså å søke å unngå

økt vertikal integrering.

NVE gir deretter nødvendige
anleggs-,
område- og omsetningskonsesjoner.
Her kommer

de

spesielle vilkårene inn som er
knyttet til omorganiseringen.
forståelse
med
departementet blir vilkårene spesifisert i forbindelse
med
NVEs
konsesjoner.
Kravene skal foreligge i konkret
utforming
om
ikke så lenge.

revidert utgave. Den er et oppslagsverk for det
daglige arbeidet med enøk.
Selv om boken er utarbeidet for sivilingeniør-,
ingeniør- og arkitektstudenter, vil den være til
god hjelp også for andre som arbeider med
enøk.
Den nye utgaven skyldes endrede rammebetingelser for enøk-virksomheten. Boken er
oppdatert og forbedret, ut fra erfaringer ved
bruk i undervisningen.
I en samordning av enøk- undervisningen på
høyskole- og universitetsnivå har fagboken
«Enøk i bygninger» en viktig funksjon. Den
bidrar til økt forståelse for enøk-arbeidet og gir
økt kompetanse.
Professor Vojislav Novakovic, NTNU, har forestått det faglige arbeidet med revisjonen. Utgivelsen er finansiert av NVE, Norges forskningsråd og NHO. I tillegg er det brukt royaltymidler fra den første utgaven (1992) - samt betydelig egeninnsats fra NTNU ansatte. Utgiver
er Universitetsforlaget.
-
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Av Einar Hope, direktør i Konkurransetilsynet

vil være viktig i seg selv for å få
konkurransen til å fungere.

Kraftmarkedet omfattes med betydelig interesse for
tiden, og det går knapt en dag uten at media er opptatt av et eller annet spørsmål i relasjon til kraftomsetningen. Oppmerksomheten retter seg dels mot generelle forhold ved kraftmarkedets funksjonsmåte,
sett i relasjon til den omorganisering som har skjedd
etter Energiloven, og dels mot den spesielle situasjon
som vi har hatt i vinter i vårt vannkraftbaserte system.

Når det gjelder andre konkurransemessige forhold ved kraftmarkedet, kan jeg nevne at vi har besluttet å ta BKKs oppkjøp av
Bergen Lysverker opp til nærmere vurdering etter konkurranseloven. Enkelte i bransjen kan
kanskje stille seg litt spørrende
til dette, sett på bakgrunn av
NVEs konsesjonsbehandling, og
at man derved kan få en uheldig
form for dobbeltbehandling av
saker av tilsynsmyndighetene,
med den ekstra tids- og ressursbruk, samt usikkerhet med hensyn til utfall, som dette vil kunne
innebære. Det er generelt sett
viktig å unngå slik dobbeltbehandling, men denne saken reiser likevel såvidt mange viktige
prinsipielle spørsmål fra et konkurransemessig synspunkt at vi
har funnet det riktig å vurdere
oppkjøpet nærmere i henhold til
konkurranseloven.

For tilsynsmyndigheter som
NVE og Konkurransetilsynet er
det på mange måter gledelig og
interessant at vårt «felles» marked er slik i vinden. Det skaper
nye utfordringer og gjør tilsynsoppgavene mer spennende enn
hva de ellers ville ha vært. Dette
gjelder både for de oppgaver
som vi i henhold til regelverk og
samarbeidsavtaler skal løse enkeltvis, men ikke minst gjelder
det de oppgaver der vi må samarbeide om å finne frem til hensiktsmessige løsninger.
Verre blir det når media av og til
synes å ha som utgangspunkt at
det ikke først og fremst er kraftmarkedet og tilsynet med det
som er hovedsaken, men snarere
om det kan finnes foranledninger til å spille de to tilsyn ut
mot hverandre i konkrete spørsmål. Hvis dette ovenikjøpet kan
vinkles som en personsak, skårer man ekstrapoeng i mediesammenheng. Som tilsynsmyndigheter er ingen av oss tjent
med denne form for mediefokusering, men det ser ut til å være
vanskelig helt å kunne unngå
den.
Samarbeidet mellom NVE og
Konkurransetilsynet baserer seg
på retningslinjer utarbeidet i fjor
av en arbeidsgruppe, og som senere har blitt tilpasset og videreutviklet gjennom praktisk samarbeid. Samarbeidet omfatter alt
fra felles fagseminarer, utførelse
av felles utredningsoppgaver i
relasjon til kraftmarkedet, konsultasjoner, informasjonsutveksIing, avklaring av avgjørelsesmyndighet i konkrete saker, og
til vedtak i enkeltsaker. Grovt
sett kan man si at Konkurranse-

tilsynet har et hovedansvar for å
føre tilsyn med at konkurransen
i den konkurranseutsatte del av
kraftmarkedet virker, og at tilsynet har de fullmakter og virkemidler som følger av konkurranseloven i den forbindelse, mens
NVE har hovedansvaret for å
føre tilsyn med monopoldelen
av kraftomsetningen, d.v.s. nettenhetene. Siden disse tilsynsoppgavene er vevet inn i hveranclre på forskjellige måter, er det
behov for nært samarbeid.
Ser vi så på de tilsynsoppgaver
som Konkurransetilsynet særlig
har beskjeftiget seg med i den
senere tid, har disse i betydelig
grad vært rettet inn mot etterspørselsiden, og da spesielt for
husholdningsmarkedets
vedkommende. Utgangspunktet for
vårt arbeid her har vært at det er
viktig at vi som konsumenter har
god nok informasjon tilgjengelig
til at vi kan opptre på en best
mulig måte for oss enkeltvis i
dette markedet. Dette var bakgrunnen for at vi i november i
fjor iverksatte en prisopplysningsforskrift for elektrisk kraft,
der det stilles krav til everkene
om å splitte den samlede sluttbrukerpris i 3 komponenter;
kraftpris, nettleie og eventuelt
fastledd. Det er viktig at disse
prisbegrepene defineres presist
og entydig, slik at det ikke oppstår kilder til feiltolkninger og
feilinformasjon. Under arbeidet
med forskriften var det et nært
samarbeid mellom NVE og
Konkurransetilsynet.
Mitt inntrykk så langt er at everkene har gjennomgående vært
flinke til å følge opp forskriften

Konkurransedirektør Einar Hope.
med å gi den foreskrevne informasjon på strømregningen.
Problemet er imidlertid at prisinformasjonen på strømregningen gjelder for en historisk
periode, mens vi som strømforbrukere jo trenger informasjon
nå for å kunne vurdere om man
skal skifte kraftleverandør. Det
må derfor utvikles et system for
mer eller mindre fortløpende
innhenting av kraftpriser fra leverandører i markedet. Her er
det også viktig at priser og andre
vilkår innhentes og sammenstilles på en enhetlig måte fra de
ulike kraftleverandører, og at informasjonen formidles raskt nok
ut til etterspørrerne til at eventuelt skifte av leverandør kan skje
i tide i henhold til de frister som
leverandørene opererer med. Vi
arbeider med å etablere et system for systematisk
innhenting
av en slik form for informasjon,
der for øvrig både EnFO, NVE
og Statistisk Sentralbyrå har

vært trukket inn i arbeidet.
Nå kan man naturligvis si at det
hjelper lite med å hente inn slik
informasjon, hvis everkene ikke
er villige til å levere kraft utenfor eget nettområde, eller at de
diskriminerer vilkårmessig mellom «egne» og «fremmede»
kunder. Det er jo dette som i
store trekk har vært situasjonen i
kraftmarkedet i den senere tid,
og som var bakgrunnen for at
Konkurransetilsynet ønsket å
gripe inn mot denne type adferd
for å få konkurransen i husholdningsmarkedet til å fungere
bedre. Planleggings- og samordningsdepartementet, som er det
departement vi sorterer under,
motsatte seg som kjent dette. Vi
legger til grunn at konkurransen
i denne delen av kraftmarkedet
vil manifestere seg når man
kommer over i en mer «normalisert» markedssituasjon, og at relevant markedsinformasjon til
sluttbrukerne i form av priser og
øvrige leveringsvilkår for kraft

Et annet stort og viktig arbeidsområde er naturligvis det norsksvenske kraftmarked, og de tilsynsoppgaver som dette reiser.
Sammen med NVE tok vi i fjor
initiativ til å holde et seminar
med de svenske tilsynsmyndigheter på området (Konkurrensverket og NUTEC), bl.a. med utgangspunkt i en fellesfinansiert
studie. Dette markedet er i rivende utvikling og det er flere
trekk ved utviklingen som bør
påkalle
tilsynsmyndighetenes
oppmerksomhet, både enkeltvis
og sammen.
I et internasjonalt perspektiv er
det all grunn til å være imponert,
og kanskje også stolt, over den
utviklingen vi har hatt i det norske kraftmarkedet etter vedtaket
av Energiloven. Vi har skapt et
av verdens mest avanserte kraftomsetningssystemer i markedsmessig henseende. Hvis vi som
tilsynsmyndigheter skal være på
høyde med den utviklingen, stiller det store krav til oss både enkeltvis på våre ansvarsområder
og ikke minst sammen. Fra Konkurransetilsynets side er vi fullt
ut innstilt på å videreutvikle den
gode samarbeidsplattform som
er etablert med NVE.

Krav om Hydrodømti sak om Ukentlig
effektiv produksjonsavgift leverandør kif e
nettdrift Oslo
byrett har avsagt
dom i en sak mellom StatNVE er enig med NHO i at
energiverk med svak effektivitet ikke skal ha maksimal avkastning, men vil
ikke sette ned avkastningen til det enkelte energiverk nå.
NVE viser til at det fra
1997 er innført generelle
om
effektivitetsforbedringer i nettdriften. Fra
1998 blir kravene ytterligere skjerpet gjennom spesifikke krav til effektivitet
for hvert enkelt everk.

tid, fra 1950-kontraktene og senere.
Tvistetemaet var utelukkende
kraft SF og Hydro om
hvordan beregningen av produkhvordan produksjonsavsjonsavgift skal foretas i henhold til de fremlagte kontrakter.
giften skal beregnes.For
visse kontrakterer Hydro Partene ville likevel se på dommen som prinsipielt avgjørende
dømt til å betale som tilfor alle tilsvarende kontrakter.
legg i kraftprisenden pro- Retten sier at ingen av partene
duksjonsavgiftsom til en- har vunnet saken fullt ut, men at
hver tid fastsettes av Stor- domsresultatet ligger nærmere
saksøker, Statkraft, påsto.
tinget, eller annen offent- det
Saken er av prinsipiell interesse,
lig myndighet.
og retten kan ikke se at lignende
saker tidligere har vært behandHydro skal betale Statkraftnær let ved domstolene. Partene be21.4 mill.kr.
taler egne omkostninger, og
I sin omfattendedom har retten saksomkostninger ble ikke
drøftet kontrakter gjennom lang idømt.

Av Knut Matre

NVE planlegger å innføre krav om ukentlig
leverandørskifte. Kravet vil komme i de nye
retningslinjene for måling og avregning som
skal gjelde for 1998.
Siden 1995 har alle husholdninger har mulighet tiI fritt å
velge hvilken kraftleverandør

de ønsket. Men tidspunktene
for å skifteleverandørhar vært
begrensettil hvert kvartal.

Mange har sett på denne begrensningensom et betydelig
hinder for konkurransen.Begrensningen var imidlertid
nødvendig av hensyn til den
praktiske løsningen for å avregne små kunder.
NVE har nylig presentert en
modellsom viserat det er mulig å foreta leverandørskifte
ved hvert ukeskifte og likevel
gjøre en riktig avregning av
kundene. Modellen er dokumentert i EFI-rapporten ER
TR A4508.
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Jan Kr.Balstadinnledet4.februaret
miniseminari LO-regiom energimarkedetmed å si at «nå skal alt slippes
fritt her i landet».Han betvilteat utviklingener underkontroll,og så fram
til at energilovenskal evalueres.
Det
samme
gjorde
vassdragsog
energidirektør
Erling Diesen med å påpeke at
alle tidligere
konsesjonsordninger fortsatt gjelder - og at
en ny kommet til. Energiloven
er ikke en avregulering,
men
en omregulering.
Tillitsvalgte
i store fagforbund sto likevel fram med
tvil og med krav. De etterlyste langsiktighet
i energipolitikken, særlig for at norsk
industri skal vite hva den får
av kraftmengder
i årene
framover, og til hvilke priser.

Systemet har fungert
Energiloven
regulerer
produksjon,
omforming,
overføring, omsetning
og fordeling av energi. Loven legger
til rette for konkunanse
innen kraftproduksjon
og omsetning. Vi har kontroll
og
styring, slo statsråden fast.
Selv om Arbeiderpartiet
og
SV var skeptiske til den markedsorienterte
tankegang
som lå bak, ble hele loven
enstemmig
vedtatt
i Stortinget, påpekte olje- og energiministeren.
Med energiloven
ble det lagt
et rettslig grunnlag for å effektivisere kraftmarkedet,
og
et grunnlag for en mer fleksibel bruk av kraft. Grunnleggende
mål er stadig en
best mulig samfunnsøkonomisk bruk av kraftressursene, og en utjevning
av
energiprisene
til
forbrukerne. Markedsbasert
kraftomsetning
er et middel til å
ivareta
samfunnsmessige
hensyn.
Slik omsetning
avspeiler i større grad den reelle verdien av vannkraften,
fremholdt statsråden.
Frøiland så på dette siste året
som et godt eksempel.
Da
magasinsituasjonen
ble kritisk, gikk strømprisene
opp.
Det ga redusert
forbruk og
økt import. - Systemet
har
vist seg å fungere, erklærte
olje- og energiministeren.
Om industrikraft
sa hun bl.a.
at regjeringens
mål er fort-

Balstadfikk svar tilbake:
Kraftforsyningener i dag underlagtet
omfattendelovverkmed konsesjoner
og kontroll,konstaterteolje- og energimisterRanveigFrøiland.

satt konkurransedyktige
vilkår for denne kraften. Men
vi må være klar over at nye
tildelinger
til industrien
avhenger av at vi kan skaffe
mer kraft. Industriens
framtidige kraftvilkår
skal avklares i god tid, og tidligere enn
ved forrige fornyelse,
lovet
statsråden.

Intet blir som før
Uansett hvordan vi organiserer omsetningen
og prisene vil vi merke at vi ikke
lenger har billige og ukontroversielle
kilder å øse av.
Ingen ting blir som før, enten
vi går tilbake til det gamle
systemet,
beholder
det vi
har, eller legger opp til en
stram dirigering
av produksjon, omsetning
og forbruk.
Derfor er det viktig å få best
mulig
felles
forståelse
av
kraftbalansen.
Regjeringen
iverksetter en utredning for å
vurdere ulike sider ved kraftbalansen fram til 2020. Et utvalg med syv medlemmer
skal forestå utredningen
og
ha klar sin rapport om halvannet år, til bruk i departementets arbeid med en stortingsmelding.
Vi skal se på energiloven
om den fungerer
etter hensikten, avsluttet statsråd Røiland.

Må ha ny kapasitet
Toppsjefene
i Statkraft
og
Statnett, Lars Uno Thulin og
Odd
Håkon
Hoelsæter,
hadde innlegg under seminaret — og ville legge noen
fakta på bordet.
Ett av dem er at forbruket
i
Norden øker med en prosent
årlig. Da trenger vi i iallfall
40 TWh innen 2005.
Det er veldig kort tid, poengterte Thulin. Han sukket
litt over tiden det tar å bygge
ut ny vannkraft
her i landet:
Alle skal spørres. Det er
som å velge en helgen i Vatikanet !
Vi kan importere
mer, og
spare
på strømmen.
Men

knapphet på kraft ville NVEsjefen si:
Den
aktuelle
situasjonen
hadde vært verre under det
gamle
systemet
enn under
energiloven.

Ikke kM og grønnsaker!

uten ny kapasitet
blir det
ikke nok kraft
i Norden.
Statkraft
vil gjennom
sine
interesser
i Sydkraft
være
med på å bygge ny kapasitet.
Og det må bli med gass, som
Norge har.

Forbundslederne
i salen sa
under debatten at det hadde
vært gode, interessante
innlegg, med mye de kunne
være enig i. Men det var
også en del de hadde å sette
fingeren på.
Arnfinn
Nilsen,
leder
i
Norsk
Arbeidsmandsforbund, var veldig i tvil om
energiloven.
Han fortalte om
50 prosents
økning på den
personlige
strømregningen.
- Strøm skal ikke bare legges ut på markedet som kål
og andre grønnsaker!
mente
forbundslederen.

Kritisk uten import
Hoelsæter
påpekte at vi fra
mars i fjor var netto importør, og at importen bare steg.
Kraftflyten
over et område
gjorde det mulig å takle en
slik situasjon. Det var et veldig godt eksempel på at tingene fungerer som de skal.
Uten en massiv import fra
Sveige og Danmark, og land
bak dem igjen, hadde vi hatt
en meget kritisk situasjon.
Til Balstads
etterlysing
av
kontroll
bemerket
Statnettsjefen at «vi har et apparat
omkring oss».
Det er olje- og energidepartementet, det er NVE og ikke
minst Statnett-brukerne
som
holder oss i ørene.
Og samtidig har vi pålegg
om å drive forretningsmessig! sa Hoelsæter
med et
smil
til forsamlingen
av
kraftkarer
på energiseminaret i Oslo Arbeidersamfunn.

Krevende å være eier
Erling Diesen ville kaste «en
liten brannfakkel»
inn i energidebatten.
Han mente det
vil være bra å gå vekk fra
100 prosent politikerrekrutterte styrer. Styrene bør være
sammensatt
på et bredere og
mer faglig
grunnlag,
men
gjerne med en viss politikerrepresentasjon.
Folkevalgte
organer
har i alle fall den
overordnete
og strategiske
ledelsen.
Diesen sa det er langt mer
krevende å være en god eier
av et kraftselskap
i dag enn
før 1991. Den gangen kunne
det ikke gå galt, uansett lederskap. Nå kan det gå riktig
ille for den som ikke er dyktig nok.
Det overskuddet
strømprisene gir grunnlag
for, for-

Trenger en strategi
Jan Kr Balstad: ser fram
til en evaluering av energiloven.
svinner ikke i privatkapitalisters lommer. Gjennom
et
offentlig
eierskap
tilfaller
overskuddet
den delen
av
økonomien
som er underlagt
folkevalgt
styring og prioritering.
Diesen hadde innledet med å
nevne at han har registrert en
viss skepsis til energiloven
innen LO og fagbevegelsen
forøvrig.
Med
bakgrunn
i dagens

Balstad takket innlederne for
grei gjennomgang
og sa den
hadde gitt brukbart grunnlag
for videre
diskusjon.
Men
debatten er ikke slutt her, understreket LO-sekretæren.
Jeg tror det er riktig at ingenting blir som før. Vi må
glemme
årene bak oss og
tenke framover.
Da trenger
vi en viss omforent strategi å
gå ut med, fremholdt
Balstad. - Vi er for tiden veldig
opptatt av forholdet til næringslivet, med en konkurransedyktig
og
forutsigbar
kraftpris
til industrielle
formål.

Stortingsrepresentant
Erik Dalheim (t.v.) i engasjert dialog med
vassdrags- og energidirektør Erling Diesen, under en pause i LOs
miniseminar om energipolitikken. Kaffekoppen måtte vente.

Nye kontrollbesØk ved eveïken ei 1997
NVE vil i løpet av året

besøke en rekke everk.
Hensikten er å kontrollere at regelverkog påbud blir fulgt, og
generelt å bedre kontakten med everkene.
- Under våre kontrollbesøk
ved 19 everk i fjor ble en del

forhold påpekt. Hovedinntrykket fra besøkene var li-

kevel at vi ikke fant vesentlige ting å sette fingeren på,
forteller rådgiver Rolv Bjelland i Enøk- og markedsavdelingen til Vann & Energi.
Han nevner at resultatene er
dokumentert i NVE publikasjon nr 15/1996.
- Everkene tok vel imot oss.
De viste en mer positiv holdning til kontrollbesøkene
enn vi hadde ventet på forhånd, sier Bjelland.
- Årets besøk blir en oppføl-

ging fra i fjor. Vi har allerede
gitt beskjed til 13 everk om
at vi kommer på besøk. Da
går vi inn på organiseringen
ved everket, og på økonomifunksjonen. Sentrale områder vil være balansefastsettelsen ved everket, atskillelse av monopolfunksjonen
og kostnad/inntektsforeling
mellom ulike deler av virksomheten.
For 1997 vil vi også vurdere
nærmere om retningslinjene

for såkalte fremmedleverandører av energi er fulgt opp
praksis. Det anser vi som
viktig for å få energimarkedet til å virke som forutsatt,
påpeker Bjelland.
Med erfaring fra de tidligere
besøkene vil NVE-representantene i år gå mer i detalj på
enkelte områder. Bjelland
bebuder også at NVE heretter ikke vil godta innkjøringsproblemer med energi-

loven som årsak til mangelfulle forhold.
Hvert besøk går over to dager, og det skrives rapport. I
august

skal det etter planen

foreligge en samlet rapport
fra besøkene i første halvår.
- Besøkene gir mulighet til å
bedre kontakten mellom oss
i NVE og ansatte ved everkene. Det er vi glad for, og vi
ser frem til besøkene, sier
Bjelland.

5

Pann

Erik Dalheim:

Ikkekritisktil
hovedprinsippene
i energiloven

Siri Austeng

- Noentilleggermeg en
litt reaksjonærholdning.
Menjeg har ikke uttrykt
noe kritisksyn på hovedprinsippenei energiloven. Det er ikke i mine
tankerå gå tilbake,til å
styreprisenefor eksempel.
Likefulltkan det væreet
og annetå diskutere.Og
jeg er opptattav å få til
en smuledebatt.
Det sier Erik Dalheim, avgiftspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han minner om at Arbeiderpatiet hadde
èn enkelt dissens da energiloven
skulle vedtas. I dissensen lå det
et ris bak speilet: dersom aktø-

rene ikke viste nødvendig ansvar
og langsiktighet, kunne staten gå
inn og styre.
Dissensen falt. Norge fikk verdens mest liberale energilov,
konstaterer Dalheim.
Nå leder han et utvalg som har i
oppdrag å gjennomgå energipolitiske forslag fra partiets landsmøte. øvrige medlemmer av utvalget er Siri Austeng, fylkesordfører i Hedmark, Anniken
Huitfeldt, leder i AUF, Siri Ulvin i Ap.s kvinnepolitiske utvalg
og Liv Undheim, statssekretær i
Olje- og energidepartementet.
Utvalget skal være en referansegruppe til støtte for statsråd
Ranveig Frøiland i hennes gjennomgang av energiloven. Dalheim viser til utredningen av et
bærekraftig energisystem i regi
av olje- og energiministeren.
Så får Stortinget i sin tid even-

tuelt foreta de endringer
måtte være nødvendige.

som

Tenkelangsiktig
- Utvalgets mandat ligger i en
rekke forslag fra landsmøtet.
Her har vi innspill til en evaluering av energiloven. Og vi har
enkeltforslag om å bestemme
strømpriser. Det er ikke tale om
å reversere lovverket. Men vi er
opptatt av å tenke langsiktig i
energipolitikken. Hva med regler for soliditeten i energiselskapene, som vi ser det i bankvesenet? Kanskje er det nødvendig
fra sentralt hold å mene noe om
det spørsmålet. Hvis eierne pålegges en viss kapitalbasis, vil
det gi bedre grunnlag for langsiktighet.
Noen hevder at prisene ble unødig høye fordi det gjøres store
kapitaluttak som betyr at selskapene må låne mer enn før. Det

kan være et trekk i vinterens
prisbilde. Det har med eierforholdet å gjøre, sier Dalheim.
Han minner om at mange kommuner har dårlig økonomi og
kan føle seg presset av noe annet
enn energipolitiske mål. Mye av
det utvalget tar for seg er knyttet
nettopp til eiernes atferd, altså i
all hovedsak det offentlige. Nye
synspunkter kunne være nyttige
her, mener utvalgslederen.
Egen «tøttariff»?
En annen utfordring er å se på
mulighetene i alternative energikilder, bioenergi for eksempel.
Og Dalheim mener det kan være
aktuelt å akseptere en kombinasjon av ledning- og rørtariff som
vil sikre inntekter fra vannbåren
energi på linje med nettinntekter.
- Hvis dette er best for forbrukerne, burde det være forsvarlig

med et slikt system, poengterer
stortingsrepresentanten.
Skjev effektbelastning
i nettet
over døgnet tilsier å finne et mer
hensiktsmessig
takseringssystem. I dag har vi ingen styring
av strømprisene som kan bidra
til å unngå forbrukstopper, påpeker Dalheim.
Tilsammen blir det mange biter
av energipolitikken som utvalget
skal gi synspunkter på, ikke
minst en rekke praktiske ting.
Energipolitikk er litt vanskelig.
Den har sitt eget språk - med
mange
forskjellige
dialekter,
kommenterer Erik Dalheim, selv
fra Drammen by og Buskerud
fylke med mye elektrisk kraft.
Noe jeg også har lært i den
energipolitiske
debatten
så
langt, er nødvendighten av å nyansere sine uttalelser. Der er jeg
litt sleivete - og det tar jeg selvkritikk på!

Stor vindmølle ventes
ferdig neste sommer
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Naturvernforbundet og andre miljøvernorganisasjoner krevde i desember at deres klage over tildelingen av konsesjon
for gasskraftverk må gis utsettende virkning for gjennomføring av konsesjonsvedtaket.
I sin klagebehandling henviser NVE til
forvaltningsloven
der begrepet oppsettende virkning betyr at konsesjonsvedtaket utsettes til klagen er endelig avgjort.
Dette er vanlig praksis og blir fulgt opp.
Noe annet er en eventuell ytterligere utsettelse til resultater av klimaforhandlingene måtte foreligge. Det siste vil i realiteten si at konsesjon avslås inntil slike
resultater foreligger.
NVE har i sin avgjørelse funnet det vanskelig å ta slike hensyn ved ordinær konsesjonsbehandling etter energiloven.
De samme
miljøvernorganisasjonene
klagde også over utilstrekkelig saksbehandling. Bellona anfører også at det finnes betydelige muligheter innen fornybare energikilder.
NVE påpeker at utredningskravene
av
sentrale energi- og miljøpolitiske spørsmål ble sett på mer som en oppgave for
berørte departementer
og direktorater
enn for utbyggeren av et prosjekt. NVE
har ikke ombestemt seg når det stilles
moderate krav på dette området. Utredningene fra Naturkraft ble forøvrig godkjent etter samråd med Miljøverndepartementet.
Om fornybare energikilder sier NVE at
det - uansett syn på mulighetene - ikke
kan bygges ut slik energi i et tempo som
for gasskraft.
Hva vindkraft angår nevner NVE at den
er uregulerbar, står på linje med tilfeldig
kraft og gir en betydelig integrasjonskostnad for å sikre momentan dekning av
etterspørselen over året.
Vurdering av alternative energikilder kan
uansett ikke være avgjørende i spørsmålet om konsesjon for et bestemt utbyggingsprosjekt, sier NVE i sin klagebehandling.
Norges Naturvernforbund hadde utarbeidet klagen i samarbeid med miljøvernorganisasjonene Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender og Greenpeace.

Liv Undheim

Anniken Hui«eldt

Også Miljøstiftelsen
Bellona, Norges
Miljøvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Den Norske Turistforening påklaget vedtaket om å gi Naturkraft konsesjon for to gasskraftverk.
Saken ble i januar oversendt fra NVE til
Olje- og energidepartementet
som vil ta
stilling til klagene.

Byggestartpå
Kollsnesplanlagt til høsten
Naturkraft AS vurderer nå tre anbud
fra utenlandske og norske bedrifter
som vil bygge og levere det første av
to gasskraftverk, på Kollsnes i øygarden kommune. Hordaland.
Bedriftene er ABB Power Generation; GEC Alsthon sammen med
Centrales Energetiques SA og Kværner AS, og Siemens AG.
Under forutsetning av endelig avgjørelse om konsesjon skal kontrakten
for et nøkkel-i-døren prosjekt .undertegnes. i april. Byggestart er planlagt
til høsten, og gasskraftverket vil stå
ferdig sent i 1999. Kraftverket på
Kårstø i Tysvær kommune, Rogaland, kommer et år senere.
Hvert gasskraftverk er tidligere beregnet å koste 1,8 milliarder kroner.
Forberedende arbeider • på Kollsnes,.
bl.a. fjellsprengning, begynner i junijul
Etter .at NVE sist høst ga konsesjon
for de to gasskraftverkene har Naturkraft utvidet sin stab til et tyvetall ansatte som er opptatt med planleggingen sammen med en innleid prosjekteringsgruppe.
Naturkraft bar inngått avtaler om
kraftleyeranset med. svenske og fin-•
.ske.kjøpere:,

- Formeltvedtaker ikke gjort.
Men i august-98 regnervi med
å ha klar vår førstevindmølle
på 1,5 megawatt.Den skal stå
ute ved kysteni Nærøykommunei YtreNamdal,forteller
seksjonslederKurtBenoniseni
Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk til Vann& Energi.
- Målingergjennomet år viser
et middelpå 7,9 sekundmeteri
60 metershøyde.Det er bra - så
bra at danskenemisunneross!
Leverandør er ikke bestemt, men blir å
finne blant fire danske eller tyske bedrifter.
Høyden opp til rotornavet er 60 meter, det
samme som spennet på rotorbladene. Basert på ca. 3000 brukstimer er årsproduksjonen beregnet til 4,5- 4,8 GWh
Benonisen vil ikke oppgi noen kjøpesum
for den nye enheten. Basert på innhentede
priser nevner han likevel en utbyggingskostnad på 25-30 øre/kWh. Det forutsetter en realrente på syv prosent og 20 års
avskrivningstid.

Nybrottsarbeid
Everket bygger denne enheten på kommersiell basis, uten bidrag fra det offentlige.
- Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk planlegger en videre utbygging opp mot 10
MW, kanskje 15. A bygge slike store enheter under norske forhold er et nybrottsarbeid innen vindkraft. Da bør myndighetene ta sin del av kostnadene. Vi akter å
arbeide for det, sier seksjonslederen.

Et supplement
Han ser store muligheter for videre utbygging både sørover og nordover langs kysten, men er også fullt klar over at vindkraft ikke kan berge el-forsyningen her i
landet.
Vi skal ikke ha vindmølle-skoger. Det er
bare tale om et supplement til vannkraft,

De største vindmøllene på Vikna i NordTrøndelag er «bare « 40 meter opp til rotorbladene. På den nye høyden 60 meter.
Foto Harald Brynildsen
hvis vi altså skal holde oss til fornybar
energi. 70 prosent av kraften fra vindmølleparken på Vikna er produsert om vinteren, da blåser det mest. Det gir mulighet
til å redusere uttaket fra vannmagasinene.
For vår del kan vindkraften komme opp i
20 prosent av samlet produksjon som er
2,5 TWh.
Dessuten skal vi se hen til at norsk næringsliv får en jobb å gjøre med vindkraft.
Mange rtar allerede meldt sin interesse,
forteller Benonisen.
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Attåtnæring for å
berge arbeidsplasse
Planer om å bygge kraftverk
har jeg hatt siden guttedagene.
Men muligheten kom jo først
med ny energilov. Den åpnet
for å produsere og selge kraft.
Jeg hørte på lovdebatten i 1990
og tenkte at nå er tiden inne for
et prosjekt, forteller Sveinung
Havrevoll på Hamrabø i Suldal.
Så er det gått noen år siden jeg
første gangen søkte på et prosjekt og fikk avslag hos fylkesmannen.
Men nå har en peltonturbin på 69
kilowatt snurret siden starten i desember. Og jeg synes det går bra,
sier en fornøyd gårdbruker og
kraftprodusent.

Selger 550 000 kWh
Her en rask beskrivelse av mikrokraftverket på Hamrabø, 13 kilometer fra Nesflaten og fire mil fra
tettstedet Sand i Suldal:
Hamrabøåni er et vernet vassdrag.
Elva danner skille mellom gården
der Havrevoll bor og nabogården.
Middelsvannføringen
er 2,65 kubikkmeter i sekundet. Kraftverket

bruker to-tre prosent av denne
vannføringen.
Peltonturbinen som driver en asynkrongenerator er laget av en mann i
landsdelen, Richard Vanvik. Vann
til kraftverket går i et 385 meter
helsveist rør av polyetylen med diameter 315 mm. Ledningen går gjennom skog og er delvis nedgravd.
Havrevoll har kontrakt med Suldal
Everk om å levere 550 000 kilowattimer, til en pris som partene
holder for seg selv. Dertil blir det
strøm til hus og uthus, bortimot
50 000 kWh. Samlede utgifter, iberegnet en stor egeninnats,
er
700 000 kroner.
Selve byggingen kom i gang i august i fjor, og den store åpningsdagen var allerede 12. desember.
Når planlegginga har vært god, og
du samarbeider med solide folk, da
går anlegget radig, kan Havrevoll
trygt slå fast.
Sikrer to arbeidsplasser
Han er altså gårdbruker med kyr,
sauer og gris å stelle sammen med
kona Torunn.
Vi har hørt mye om at bønder må
utnytte
forskjellige
muligheter,

skaffe seg inntekter også fra a
hold enn det tradisjonelle jordb
Der ligger kanskje forklaringe
at fylkesmannen snudde om på
første vedtaket sitt og ga tillatel
Mikrokraftverket er en slik a
næring. Det krever svært lite
beid, men gir inntekter og sp
utgiftene til strøm. Men jeg
selvfølgelig skatte av det, iler
revoll med å legge til.
Så tar han opp hovedsaken igje
- Vi oppnår noe viktig her, ne
å sikre de to arbeidsplassene
gården. Vernevedtaket for Ha
bøåni ble i sin tid gjort fordi vi
mansze kulturminner
i omr°
Folk har bodd her gjennom 1
lang tid. Det beste vernevedtak
å gi levelige vilkår også i framt
her på gården og i distriktene
lers. Ellers blir gården bare delt
arbeid, uten råd eller tid til noe.
Levelige vilkår er naturvern
høyeste plan, sier en engasjert
åring på Hamrabø.
Dessuten er ikke dette kraftut
ging i vanlig forstand. Ingen
registrere at elva har fått mi
vannføring. Den ser ut akkurat
før.

Gårdbruker Sveinung Havrevoll på Hamrabø i Suldal - nå også kraftprodusent i sitt ganske nyåpnede mikrokraftverk. Foto Suldalsposten

- I halvannet år, kanskje to, har
noe rørt på seg ute i landet. Nå
strømmer prosjektene på i form
av forhåndsmeldinger
og søkna-

der, forteller seksjonssjef Knut
Gakkestad
i Vassdragsavdelingen i NVE til Vann & Energi.
Han viser til et
tyvetall
større
prosjekter
hvorav
Sauda
tar en klar førsteplass
med
sine 1300 nye
GWh.

Seksjons4ef
Knut Gakkestad
får studig nye novn
listene over prosjekter
og planer.fOr nye utbygging.

- S auda-saken
ble
forhåndsmeldt allerede i
1991. Nå har
Statkraft varslet
at saken tas opp
igjen, enten i
form av en revidert melding eller søknad. Det
kommer an på
hvor mye de tidligere
planene
blir endret, forkiarer seksjonssj efen .
Han nevner
fleng fra sin ferske oversikt at

Gravvatnet
er det fremtidige
magasinet for Mo kraftverk i Jølstervassdraget,
Sogn og Fjordane. Kraftverket
en produksjon på 33 GWh. Det vil også gi drikkevansforyning til Førde konnnune. Utbygger er Sunnfj

Energi AS. NVE har innstilt på utbygging.
selskapene Sunnfjord Energi og
Firda Kraft går sammen med grunneiere om en større utbygging i Jølstervassdraget,
nemlig Kjøsnesfjorden Kraftverk som skal gi 245
GWh.
Andre betydelige enheter innen
fremtidig vannkraft er Flovlandprosjektet med ea.70 GWh. Det
ligger i en sidegren til Toydalsvassdraget i Birkenes kommune.
Aust-Agder.
Sira-Kvina vil revidere sin melding,
um Øksendal-Oftedal, og Øst-Tele-

marken Brukseierforening
lager
melding om ny dam ved Tinnoset,
med produksjon 57,5 GWh.
Listen omfatter også ganske store
prosjekter som er nye for Gakkestad og hans medarbeidere i seksjonen for vassdragskonsesjoner.
Mikro- og minikraftverk
Når vi kommer til saker som gielder mikro- og minikraftferk, er økningen formidabel. En oversikt viser flere ti-talls prosjekter, og nve
navn kommer stadig til.

Bare i dag er det kommet to
saker, sier Gakkestad over stabl
av dokumenter på skrivebørdet.
Han opplyser at Direktoratet
naturforvaltning tidligere i vii
ba om et møte for å diskutere
handlingen av slike saker.
mente at visse spørsmål omkt
småkraftverk i vernede vassd
bør avklares før NVE tar stillin

Nifili å

nali kraftverk i Ullensvang, med vann fra en elv som heter Vivippo og med en produksjon på ca. 1,1 mill.
h. Utbyggeren Magne Hus har hatt store forbilder for sitt mikrokraftverk!
Ivar Stegrov.

i storstil
ite kraftverk
iso er et vernet vassdrag i Kinvik, i Ullensvang. Vivippo lyder
poetiske navnet på en sideelv til
iso. Der har den alltid aktive
dalendingen Magne Hus bygd
nikrokraftverk med en ytelse på
i kW og en årsproduksjon på ca.
mill. kWh. Henimot 1,8 mill. kr
utbyggeren lagt ned i sitt Kini kraftverk.
er det også blitt noe mer enn et
t produksjonsanlegg. En ting er
;tasjonen bidrar til kommunens
inforsyning. En annen er selve
er
To bygninger
)rmingen.
dd med stein og fører videre en
nmel stil fra prektige kraftstaner i Tyssedal og på Rjukan. En
fl del av stasjonen er laget slik
ille kan se hvordan kraftverket
(er.
gne Hus er vel tilfreds med retatet. —Utrolig trivelig, sier han
forteller om stabil og problemfri
rt. —Ingen ansatte der, nei.
så den økonomiske side av saer grei — på visse forutsetger.
)u må ikke ha driftsstans, eller
ioder med liten vannføring. Nok
Lfl til kontinuerlig drift er veldig
tig. Har du det, og strømmen
betalt med 15-25 øre, gir det
rimelig avkastning på investert
)ital —fra 10 til 20 prosent, sier
ftprodusenten på gården Hus i
ensvang. Det er Tyssefaldene
ri kjøper strømmen fra stasjonen
ivippo.
Idig interesse
Ivar Sægrov ved
eringeniør
"E Re,,,non Vest i Førde har vært
sbehandler for nrosjektet. Det
Ide sin start i 1995, litt for rni-

bekro- og minkraftverkplaner
gynte å strømme på. Sægrov forteller at man både hos fylkesmannen
og i NVE så positivt på prosjektet i
Ullensvang —ikke minst på grunn
av den planlagte utformingen. Tillatelse ble gitt, og kraftverket bygd.
—Senere har vi sett en veldig interesse for slike prosjekter. Nå har vi
over tredve saker her på kontoret.
Både fylkesmannen og vi ligger på
etterskudd. Vi var ikke forberedt på

7

Llier#

en slik «flom». Mange med interesse for å utnytte en elv på egen
eiendom har lært seg noe om å
bygge et lite kraftverk. Men de er
nokså ukjent med den byråkratiske
siden av saken. Prosjektene er ikke
så gjennomarbeidet som når vi har
å
utbyggere
med profesjonelle
gjøre. Dermed tar hver enkelt sak
noe mer tid, påpeker Sægrov.

Her clyrkes
bioenergi!
Foto Norsk
Bioenergiforening
NVE forvalter midler til å fii
nansiere bioenergiprosjekter
utvalgte områder hvor det ligger godt til rette for bruk av
bioenergi. Offentlige myndigheter og private interessenter
er nylig invitert til å søke tildeling fra en bevilgning på ca.3 1
mill.kroner.
I første omgang ventes midlene å gå til å viderutvikle prosjekter som allerede er startet.
- Veldig få er i full sving på
dette området i dag. Men vi har
flere som er halvveis oppegående. Målet er ikke å spre midlene på så mange prosjekter,
men heller å bidra til at noen
kan komme ordentlig i gang.
Det sier rådgiver Mats Rydehell i Enøk- og markedsavelingen til Vann & Energi.

Minstekrav
må oppfylle noen
Søknadene
minstekrav. Ett av dem er at
prosjektet må inkludere et geografisk område med minst tre
Videre skal prokommuner.
sjektet resultere i varme- eller
basert
elektrisitetsproduksjon
på biobrensel eller avfall. Et
tredje minstekrav er at prosjektet ikke skal medføre økt miljøbelastning.
Viktig for vurderingen vil dertil være at ressurseiere er trukket inn i prosjektet, for eksemDette
pel en skogeierforening.
som
gjelder energiprosjekter
baseres på skogsflis. På avfall ssiden skal et kommunalt
avfalls sel s kap, eller indu stri
som ønsker å løse et avfallsprogam, være engasjert.

som kostet hennnot 1,8 mill. kroner. Produksjonen leveres til Fvssefalclene. Foto: 1var Sawrov.

Et glinn inn i kraftverket

om leveranIntensjonsavtaler
ser over et lengre tidsrom er
også viktig, sammen med flere
andre kriterier for prioritering
mellom søknadene.

,

1.^."

Søknadsfrist
NVE har satt 1.mars som frist
for søknader fra områder hvor
det foreligger planer om økt
aktivitet og hvor det finnes aktører som engasjerer seg forretningsmessig.
For andre områder hvor man
trenger mer tid til å etablere
samarbeid og forberede søknader er fristen 1.mai. For prosjekter som ligger noe lenger
frem i tid er fristen 1.august.
I januar forelå en rapport om
bioenergi fra et interdepartementalt arbeidsutvalg. Rapporten slår fast at det er fornyet interesse for bioenergi. Nye foraktører vil enretningsmessige
og
gasjere seg i produksjon
omsetning av bioenergi.

Ressursgrunnlagtilstede
Utvalget mener tidligere undersøkelser har vist at ressursgrunnlaget for en større satsing
er tilstede. Mye kan likevel
tyde på at det anslåtte potensialet er vanskelig å realisere uten
prisøkninger.
En viktig del er kommunalt og
industrielt avfall. Økt uttak av
hogstavfall kan gi større verdiskapning i enkelte områder.
er at skogeierne
Forutsetning
finner det lønnsomt.
at transpåpeker
Rapporten
i mange tilfelle
portkostnader
vil være avgjørende for lønnsomheten i bioenergi.
Produksjon av elektrisitet basert på biobrensel er en mulighet. Men utvalget mener dette
ikke bør gis prioritet i satsingen annet enn som utviklingsrelaterte prosjekter.
Utvalget hadde medlemmer fra
Olje- og energidepartementet,
og
Landbruksdepartementet
med
Miljøverndepartementet,
NVE som sekretariat.
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Energiverksøkerom leveringsfritak
- Mange steder langs kysten og ellers i landet er
det skjedd en betydelig
fraflytting. Det har svekket grunnlaget for å opprettholde elforsyningen
til marginale abonnenter.
Anleggene er i mange tilfelle gamle og kostbare i
vedlikehold og drift. Nyanlegg blir dyrt.
Slik forklarer overingeniør Knut
Hofstad i NVEs energiavdeling
at flere everk søker fritak fra leveringsplikten.
Hofstad nevner et eksempel fra
Gildeskål
kommune
sør for
Bodø. Der har Sjøfossen Energi
gjennom lang tid hatt fastboende
abonnenter på en rekke øyer.
Men i senere år er det blitt
mange færre fastboende ute på
øyene. Husene brukes i dag som
fritidsboliger.
Everket
mener
derfor at grunnlaget for elforsyningen er endret, og ønsker å bli
løst fra leveringsplikten.
- Abonnentene har i sine høringsuttalelser natulig nok gått
imot fritakelse, og saken har
vært mye omtalt i lokalpressen.
Vi ser på dette som en stor og
viktig sak som altså nå er til behandling, sier Hofstad.

Vedtakopprettholdt
I andre saker av lignende
men mindre omfattende,

Overingeniør
Knut Hofstad:
- Søknader om
fritak for leveringsplikten vil
trolig å øke i
antall.

'WW

art,
har

Sommeridyll på Fleinvær i Nordland, i et øysamfunn hvor folk er flyttet ut og husene er blitt fritidsboliger.
har søkt fritak fra leveringsplikten. Foto: Nordlands Framtid
NVE gitt fritak. Det gjelder bl.a.
everket i Hjartdal i Telemark
hvor det var tale om strøm til enkelte gårdsbruk som nå er fritidsboliger. Vedtaket er klaget
inn for Olje- og energidepartementet.
Noen tilsvarende klagesaker er
allerede avgjort. Departementet
har da opprettholdt NVEs avgjørelse.

Hofstad vil ikke si at pågangen
om å få fritak er spesielt stor akkurat nå.
- Men jeg tror disse sakene vil
øke i antall, i en tid da everkene
har et betydelig press på seg om
å drive effektivt, sier Hofstad.

Leverandøren
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Nytt alternativ?
Alternative energikilder til nettforsyning er i hovedsak dieselaggregat, solcellepanel og propangass, foruten ved til oppvarming.
Men Hofstad nevner også Stirlingmotoren som et mulig alternativ for husholdninger
uten
nettforsyning.
- Det er en klassisk varmekraftmaskin av gammel dato som kan
utnytte mange slags brensel,
både parafin, olje og gass.
Stirlingmotoren kan være å foretrekke fremfor et dieselaggregat.
Den støyer nesten ikke og kan
gjeme stå i kjelleren.
Vi er i kontakt med et firma som
planlegger å prøve ut en prototype av Stirlingmotoren på tre
kW, men uten at det er kommet
til noe konkret prosjekt ennå,
forteller overingeniør Hofstad.

NVE har fritatt Hadeland Energiverk
(HEV) for leveringsplikten til sine abonnenter på strekningen
Sandungen-Gjerdingen i Nordmarka,
Lunner kommune. Fritaket gjelder fra 1.september i år og omfatter 18 fritidsboliger.
For en enkelt fastboende abonnent skal elforsyningen opprettholdes.
Hadeland
Energiverk
er
pålagt å gi de berørte abonnentene nødvendig faglig
bistand til å etablere en alternativ elforsyning. NVE
har i sakens anledning latt
utarbeide en egen rapport
om «Alternativ energiforsyning for fritidsboliger i
Nordmarka».
Et 12 kilometer langt nett
ble bygd i 1955-56 som en
avgrening fra Oslo Energis
nett ved Sandungen. De
siste årene har drifts- og
vedlikeholdskostnadene
økt betydelig og beløper
seg nå til 300 000-400 000
kroner årlig. Det utgjør
ca.13 prosent av anleggets
nyverdi, tre-fire ganger det
normale. Etter 40 års drift
måtte anlegget rehabiliteres til en kostnad på ca tre
mill.kroner, har everket anført.

St ir lin g -motoren er en varmekraftmaskin som omdanner termisk energi til mekanisk energi.
NVE har bidratt med enøkmidler til en videreutvikling av maskinen til alminnelig bruk bl.a. i husholdninger. Med noe tilleggsutstyr kan maskinen også være en løsning for hytteeiere og andre som blir stående uten net«orsyning. Prisen er sammenlignbar med prisen for et dieselaggregat.

Plikt til vedlikehold
Løvenskiold-Vækerø
og
flere andre høringsparter

hevdet at det er everkets
plikt å holde nettet i forsvarlig stand til enhver tid.
Hvis det nå er forfalt og
modent for utskifting, må
det være everkets ansvar.
Fornyelse av nettet er et
normalt
forhold og kan
ikke i seg selv gi grunnlag
for unntak fra leverinsplikten.
Overgangen fra faste bosetninger til fritidsbruk har
hatt liten betydning for det
årlige forbruket. Grensen
mellom faste bosetninger
og fritidsboliger kan derfor
ikke tillegges særlig vekt i
Nordmarka-saken,
er det
fremholdt.

Urimelig belastning
NVE har i sin avgjørelse
lagt vekt på at planlagte
reinvesteringer
i området
vil utgjøre en urimelig høy
økonomisk belastning for
everket i forhold til forventede inntekter. Årlige
drifts- og kapitalkostnader
ville være ca.330 000 kroner, eller 235 øre/kWh.
HEVs øverforingspris
er
ca.20 øre/kWh.
Heller ikke ut fra samfunnsøkonomiske
eller
miljømessige forhold kan
NVE se tilstrekkelig tungtveiende grunner til å opprettholde elforsyningen for
fritidsboligene.
De økonomiske og praktiske ulemper som følger
av å etablere en lokal elforsyning kan etter NVEs mening ikke oppveie de økonomiske ulemper everket
påføres ved fortsatt strømforsyning.
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Statsraden
h rteØnskerlovetingenting
Olje- og energiminister Ranveig Frøiland besøkte 15.januar NVE-hovedkvarteret i Middelthusgate 29, Oslo. To
timer var avsatt til en orientering om aktuelle oppgaver
og langsiktig virksomhet, og til en omvisning.
Statsråden fikk også høre klare ønsker om et romsligere
budsjett, men lovet ingenting.
Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen ønsket velkommen og gratulerte med utnevnelsen. Han skisserte
hvordan NVE med sine forskjellige fagavdelinger og tilsammen ca.350 medarbeidere dekker et bredt arbeidsfelt.
Akkurat nå konsesjonsbehandler vi for eksempel Øvre
Otta-utbyggingen som ikke er noen enkel sak, sa
Diesen.
Med dramatiske flombilder fra
mai- og junidager i 1995 minnet
avdelingsdirektør
Bjørn Wold
om de svære skadene «Vesleofsen» gjorde. Nå er det sikkerhetsmessige ivaretatt, etter en
helt uvanlig innsats av mannskaper og maskiner. I løpet av 1997
vil også de miljømessige arbeidene være unnagjort.
Wold glemte heller ikke å nevne
kostnadene: 150 millioner kroner ekstra.
Og de årlige utgiftene til å reparere flomskader heretter er anslått til 170 mill.kr.
Etter anbefaling fra Flomtiltaksutvalget ble det aller først gjort
noe med flomvarslingen.
Nå ber vi om å få kvittering for
et flomvarsel for å være sikker
på at det er mottatt, forklarte
Wold som selv var medlem av
utvalget.

2,5 mill.kr. forsvant!
Han understreket betydningen
av et nært samarbeid om flomvarsling mellom NVE og brukseierforeningene rundt om i landet.
NVE har også inngått ny avtale
med Det norske meteorologiske
institutt om tjenester av helt avgjørende betydning for flomvarslingen.
Men de pengene dette koster
NVE, 2,5 millioner kroner, de
forsvant i salderingsdebatten,
konstaterte avdelingsdirektøren
overfor en interessert lyttende
statsråd.
Der satser vi på revidert nasjonalbudsjett,
tilføyde
Diesen
raskt.- Uten de pengene kan vi

ikke drive prognosetjenesten
som forutsatt!

Flomsonekart
Wold fortsatte sin orientering
om hva tiltakene etter 95-flommen vil koste:
Flomsonekart
blir viktig for
fremtidig
arealplanlegging.
NVE er beredt til å påta seg ansvar for at dette verktøyet blir
brukt mer bevisst i forhold til
flomfare.
Dette koster jo penger, slo
Wold fast. - Utviklingen av
flomsonekart
er beregnet
å
komme på 50 mill.kroner over
fem-seks år.
Enda et anbefalt tiltak er luker
ved Solbergfoss istedet for omløpstunnelene
fra 1960-tallet.
Slike luker vil koste 20 millioner. En gradvis flomsikring av
tettsteder koster en periode 3570 mil. kr. årlig.
Forskningsprogrammet
Hydra
har over et antall år en samlet
pris på 18 millioner kroner. Her
tar forskerne for seg sammenhengen mellom menneskelige
inngrep og flomfare - alt i hensikt å forebygge eller iallfall redusere flomskadene.

Spent på oppfølging
Wold avsluttet sin orientering
for statsråden med å si at vi ikke
kan bygge oss vekk fra flommer,
men at skadene kan reduseres
vesentlig ved en fornuftig beredskap.
Nå venter vi spent på oppfølgingen av anbefalingene
fra
Flomtiltaksutvalget!

•
Overingeniør Astrid Voksø i seksjonen for miljøhydrologi
kart.

Reddet av kraftimport
Avdelingsdirektør
Kri stian
Løkke
i
Energiavdelingen
poengterte i sitt innlegg at NVE
ikke har snakket om noen kraftkrise. Men tilsig og forbruk ga
grunnlag for å frykte en knapphetsituasjon kommende vår. Fra
september begynte folk å spare
på strømmen. Det utgjorde 1,5
TWh. Kraftimporten var likevel
langt større, seks-syv TWh.
Sannsynligheten for knapphet til
våren er rimelig begrenset. Men
negative hendelser som vi ikke
ser klart ennå, kan gi problemer.
Uten importmulighet hadde det
virkelig vært ille, konstaterte
Løkke.
Gode naboer har reddet oss,
sammen med alle som har spart
på strømmen, la Diesen til.
Han trodde mesteparten av innsparingen skyldes skifte til olje
og ved, men sparedusj og sparepærer har hatt sin betydning. Det
er spennende å se hvor lenge bevisstheten på strømsparing vil
holde seg.

Evaluering
Statsråden minnet her om avisomtaler av sparekampjen.
Avdelingsdirektør
Jan Moen,
Enøk-og
markedsavdelingen,
tok emnet på sparket og opplyste
at enøk-kampanjen nå blir evaluert og at departementet får rapporten så snart den foreligger. De foreløpige resultatene er veldig positive, sa Moen. - Man kan
vekke folks oppmerksomhet i en
viss periode. A gjøre det konstant er vanskeligere.
Moen drøftet ellers den viktige
NVE-oppgaven som ligger i monopolkontrollen.
Han nevnte at det kan bli åpnet
for å skifte strømleverandør
langt hyppigere enn i dag, ikke
bare hvert kvartal, men hver
uke.
Strømregninger som er enkle å
forstå, vil gi mer fornøyde kunder, mente Moen og henviste i så
måte til et forsøk som Stavanger
Energi har igangsatt.

Ikke konkurransedyktig
Med olje- og energiministeren
på besøk var NVEs egen ressurssituasjon et naturlig emne å
belyse.
Det gjorde direktør Kjell Otto

orienterer statsråden om GIS og flomsone-

Forsker Jim Bogen fortalte om arbeidsoppgaver i sedimentlaboratoriet, bl.a. å følge en stein i et elveløp ved hjelp av radiosender. Og
statsråden smilte.
Bjørnå i Administrasjonsavdelingen ved bl.a. å fortelle:
- Tre medarbeidere i meget sentrale stillinger sitter nettopp i
dag med tilbud om nye jobber til
en lønn som ligger langt over det
vi kan gi. NVE er ikke konkurransedyktig i dagens arbeidsmarked fordi store kraftselskaper og andre virksomheter tilbyr
helt andre lønnsbetingelser enn
NVE.
De viktigste konkurrentene er
bl.a. Statkraft og Statnett, og andre større aktører i bransjen.
Bjørnå fortalte om sterkt arbeidspress som tærer på kreftene, og stor utskiftning i viktige
avdelinger.
NVE har fått noen nye stillinger,
men ikke tilsvarende
større

lønnsmidler.
Resultatet er en
konstant underbudsjettering
på
lønnsbudsjettet, på åtte millioner.
- Da tærer vi på driftsmildene.
Vi kan ikke trekke ut mer for å
subsidiere lønnsbudsjettet.
Det
ville være bra å få en gjennomgang med departementet
på
dette området, sa Bjørnå i sin
orientering for statsråden. Han
bebudet også en skriftlig henvendelse til departementet om
disse problemene.
Dermed var budskapene fremført. Statsråd Frøiland med følge
kunne reise seg fra møtebordet
og bli med Hydrologiavdelingens direktør Arne Tollan til GISrom, sedimentlaboratorium
og
flomvarslingsrom.

NVE:

Ny konsesjon for
Norereguleringene
NVE ga i januar innstilling om
ny reguleringskonsesjon
for
de gamle Norereguleringene.
Konsesjonsbehandlingen
har
omfattet et av landets store
kraftproduserende
vassdrag,
og forøvrig et av landets hovedvassdrag. Reguleringer og
overføringer
utnyttes i syv
kraftverk med en samlet årsproduksjon på vel 2300 GWh.
Mange interesser er involvert,
med laksefisket i Vestfold og
skadevirkninger
av reguleringen i øvre del av vassdraget
som det mest sentrale.
Manøvreringsreglementet
utgjør derfor en viktig del av
innstillingen.
Minstevannføringene skal gjennom sommeren ligge på 40-50 m3/s. Reglementet prioriterer fyllingen av
Halnefjorden og Tunhovdfjorden. I Pålsbufjorden skal det
gjennomføres tiltak til beste
for laksefisket, og av estetiske
hensyn. Det er foreslått tre

omfattende terskeldammer
i
Rødtjennan, Risvika og Bergodden til en samlet kostand på
vel 30 mill.kr.
Det er også funnet berettiget
med
næringsfond
på 45
mill.kr. fordelt på flere berørte
kommuner.
NVE har anbefalt ubegrenset
konsesjonstid, men vanlig rett
til revisjon av vilkårene etter
30 år.
Vannslippingsbestemmelsen
i
reglementet er betinget av undersøkelser omkring laksens
oppgang i vassdraget og smoltens utvandring.
Det er foreslått at tillatelsen
gis til Numedalslågens brukseierforening som nå er under
reorganisering
med Statkraft
SF som medlem. NVE forutsetter at Numedalslågens Fellesfløtning
nedlegges.
Siste
fløting foregikk i 1979. Når fløtingen endelig er nedlagt, må
fløtingsinnretninger fjernes.
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menmyeer ennåuav
Noensentraleproblemstillingeri forer
bindelsemed fellesnettordningen
ennåuavklart.Det er behovfor videre avklaringerfør ordningensettes
i verk,fremholdtavdelingsdirektør
KristianLøkkei et foredragom
NVEsholdningtil nettorganisering.

Rica Sjølystvar møtestedetda bransjefolki januarmøttefremtil temadag om organiseringog avtaleverk
for regionalefellesnett.Energiforsyningensfellesorganisasjonarrangerte,
sammenmed StatnettkundenesFellesorganisasjon.

for energisektoren, og dertil gi råd
om rasjonell utvikling av regelverk og av sektoren generelt.
NVEs hovedanliggende i forhold
til fellesnett er hensynet til ansvar
og myndighet som gjelder for de
ulike konsesjonsordninger.
Formålet med konsesjonene er å
kontrollere funksjoner som anses
viktige for kunder og for samfunnet i alminnelighet.

Egnekonsesjoner?

Avdelingsdirektør Kristian Løkke:
- Det er behov for videre avklaring
Løkke var glad for det foreliggende utkast til avtale mellom
operatør og netteier som er gjengitt i heftet «Regionale fellesnett».
NVE ser tre hovedutfordringer i
det videre arbeid.
- En av dem er at oppgave- og ansvarsfordelingen mellom operatør
og netteier må blir hundre prosent
klar også i forhold til de konsesjonsmessige ansvarsforhold. Det
andre er å vurdere hvor hensiktsmessig det er å dele funksjonene
slik som foreslått.
Hvis løsningen anses hensiktsmessig, må som tredje punkt de
nødvendige tilpasninger av lover
og regelverk utredes, sa Løkke.
Han påpekte at NVEs oppgaver er
å forvalte hele regelverket innen-

- Det er mer enn omsetningskonsesjonene som berøres av den foreslåtte ordningen, poengterte avdeling sdirektøren .
- Etter min foreløpige vurdering
av forslaget er det mulig at både
operatør og netteier må ha egne
konsesjoner tilknyttet de fysiske
anleggene. Dette er aktuelt dersom operatører på varig basis tar
over ansvaret også for funksjoner
som i dag reguleres gjennom netteiers konsesjoner. Fellesnett-ordningen slik den er foreslått vil antagelig kreve flere endringer i lov
og/eller forskrifter.
En utredning av lovendringer forutsetter at NVE finner ordningen
entydig, hensiktsmessig og bedre
enn realistiske alternativer. Med
hensiktsmessig mener jeg bl.a.at
ordningen bidrar til kostnadsreduskjoner, og at den gir en ryddig offentlig styring av ulike funksjoner.

Hvembestemmer?
Generelt er NVE åpen for at ordningen med fellesnett kan være
hensiktsmessig. Slike løsninger er
omtalt i nye retningslinjer for inn-

tektsrammer og i utkastet til endringer av energiloven.
Men det kan være behov for avklaringer og for spesielle vilkår.
Fellesnett kan også omfatte andre
funksjoner enn de som er omtalt i
heftet. Det er for eksempel ikke
sikkert at fellestariffering må vurderes likt med øvrige funksjoner.
Løkke sa videre at avtaleutkastet
må gjennomgås så det blir helt entydig hvilken av partene som har
det konsesjonsmessige ansvar for
og myndighet til å bestemme, i
hver enkelt funksjon.
Fordeler og ulemper ved å splitte
opp funksjoner som i dag er samlet, må drøftes. Hva skjer f.eks.
når ansvar for drift og vedlikehold
skilles, spurte Løkke.
Et annet spørsmål var om fellesnett - gjennom å løse noen problemer - fjemer motiv for og dermed
underminerer muligheten til å få
større nettselskaper hvor alle
funksjoner samordnes rasjonelt.

økonomiskeinteresser
NVE er ikke enig i at fellesnett
fjerner problemene med sammenblanding av monopol- og konkurran sevirks omhet.
i energiloMonopolvirksomhet
vens forstand er å eie og drive
nett, yte nettjenester og tjener
penger på det. Det endres ikke ved
at noen konkrete oppgaver innen
nettmonopolene kan gjøres til
gjenstand for konkurranse.
Det synes å gjelde for fellesnett at
økonomiske interesser knyttet til
forblir hos
monopolfunksjoner
netteier. Operatør er ikke uav-
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LyseKrafthar fått kon- tene skal males, linene skal være for en alternativ løsning - «fjellMed henvisning
mørke, og det kreves isolatorer i alternativet».
sesjonfor å byggeog
vurderinger
til høringspartenes
Ved slike
komposittmateriale.
driveen ca.74km lang
tiltak mener NVE at nær- og av dette alternativet mener NVE
fjernvirkningen av anlegget i Es- det er tungtveiende grunner for
300 (420 kV) kraftledikke å velge en fjelløsning. Den
blir avdempet.
pedalen
ning fra Lysetil Stokke- NVE henstiller
til Lyse Kraft å ville bl.a. koste 15 mill.kr. mer
land.Formåleter å
gjøre lokale tilpasninger for å enn den primært omsøkte løsstyrkekraftforsyningen ivareta grunneieres interesser. ningen for strekningen, og den
til Stavangerog restenav Det legges også vekt på at trase- ville være mer visuelt eksponert.
ryddingen skjer på en skånsom
Nord-Jæren.
Gir forsyningssikkerhet
måte.
Ledningenfår betydning
NVE sier om begrunnelsen for
at
ledningen Lyse-Stokkeland
Ikke fjellalternativ
også for avtaleneom
i saken er den som en tredje forbindelse
Hovedkonflikten
kraftutvekslingi nye ka- knyttet til den omsøkte trasefø- inn mot Stavanger gir en tilbler til og fra kontinen- ringen i Espedalen i Forsand strekkelig forsyningssikkerhet
tet. Det er behovfor økt kommune. Vern av Espedals- for Stavanger-regionen. I tillegg
vassdraget og planlagt vem av har ledningen klare hovednettskapasitetsyd-nord.
Den vil avhjelpe
funksjoner.
Frafjorfjella står her sentralt.
Konsesjonen er gitt på vilkår om
flere avbøtende tiltak i Espedalen i Forsand kommune. Mas-

NVE har lagt betydelig vekt på å
unngå de mest markante konfliktpunktene i Espedalen. Det er
gjort ved å kreve tilleggssøknad

lastflytsituasjonen
strømsforbindelser
nentet.

ved nye likemot konti-

Et vanlig trekk i våre daglige omgivelser - nettnivåer side om side.
Men ordningen med felles nett vil kreve lovendringer.
hengig av netteierens interesser,
heller ikke de økonomiske. Ordningen kan sies opp med tre års
frist, og en eventuell forbedring
kan raskt opphøre.
Løkke minnet ellers om at konsejon for større ledningsanlegg krever langvarig arbeid, store ressurser og en seriøs søker med evne til
å forplikte seg mot omverdenen.
At man på fritt grunnlag kan konkurrere om byggherreoppgaven,
eller hvem som skal få søke om eller tildeles konsesjon, synes ikke
åpenbart. Formuleringen om at
anleggseier plikter å innordne seg
oparatør i spørsmål om nye anlegg
er også problematisk, bl.a. i forhold til NVEs myndighet som
konsesjonsgiver.
Begrunnelsen for ordningen synes
fortsatt uklar. Oppnås stordriftsfordeler, eller er nykonstruksjonen
byggherrekonkurranse det viktig-

ste? Er målet egentlig å redusere
sentralnettets utstrekning?

Åpenfor fellesnett
Slike kritiske merknader til tross
er NVE fortsatt åpen for ordningen med fellesnett, forsikret
Løkke. Men det er klare behov for
videre avklaringer før den settes i
verk.
- Konkret bør noen ha ansvar for
en videreføring av arbeidet, særlig
arbeidsfordelingen mellom operatør og eier, og for avtaleinnhold
hvor det også tas hensyn til konsesjonsmessige ansvars- og myndighetsforhold. Her kan NVE i første
omgang formidle spørsmål som
må avklares. Senere må vi vurdere
om vi bør følge opp med justeringer av regler og konsesjonsordninger, avsluttet foredragsholderen.

Anke betyr
at byggestart
forsinkes
NorgesNaturvernforbundhar anketover
til
konsesjonsvedtaket
Olje-og energidepartementet.Ankengjelder trasevalgetgjennom Espedalen.Naturvernforbundetvil
ha kabelfra Kårstøtil
en
Stavangerhalvøya,
strekningpå ca. 40
km.
— Anken betyr at vi i beste
fall kommer i gang med funtil
damenteringsarbeidene
høsten. Endelig anbudsfrist
for byggearbeidene kan ikke
fastsettes før det er klart at vi

har konsesjon, sier teknisk
direktør Paul Johannessen i
Lyse Kraft til Vann &
Energi.
Johannessen opplyser at budi dag viser
sjettoverslaget
320 mill. kr for den 74 km
Det
lange kraftledningen.
opprinnelige overslaget var
på 285 millioner. Budsjettet
omfatter riving av den nåværende 50 kV-ledningen.
Å kable 40 km av ledningen,
med en kapasitet på 15001600 MW, er beregnet å
koste 1850 mill. kr.
To tredjedeler av den tras&n
NVE har gitt konsesjon for,
går i områder der linjebyggingen kan holdes i gang året
igjennom. Den siste tredjedelen vil være sommerarbeid.
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Fig. 9: VANNKRAFTPOTENSIALET PR. 1.1.1997
Midlereårsproduksjon178,3 TWh

•
- Vi vil så langt det er mulig prioritere saker som
gjelder ny kraftutbygging og effektutvidelser. Vi vil
følge de minimumsfrister for høringer som gjelder i
lovverket, lovet vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen i et foredrag under Byggedagene -97.
Han håpet at NVE som konsesjonsmyndighet ikke
skal bli «proppen i systemet», like lite som han
trodde bygg- og anleggsbransjen eller annen leverandørindustri vil være det.
I en bredt utsyn over energiforsyningen inn i et nytt århundre sa
Diesen at vi frem mot år 2000
må vente en noe anstrengt energibalanse.
Utfordringen
er å
finne best mulig dekning for gapet mellom forbruk og sikret
krafttilgang - uten at dette nødvendigvis må skje ved egen
kraftutbygging.
Diesen henviste til utvekslingsavtalene med utlandet og sa det
kan være gunstig med årlige importkvanta som øker fra 1,5
TWh i 2000 til 4 TWh i 2004,
når alle kablene er lagt.
Utbyggingsbehovet for ny kraft
blir da 1 TWh i 2000, vel 5 i
2005 og nær 14 TWh i 2010.
Vi har ressursene
Diesen var i tvil om vi rekker å
bygge den ene TWh-en som er
ønskelig i 2000. Men med utgangspunkt i norske energiressurser - og dersom viljen er tilstede - bør det ikke by på problemer å bygge ut den produksjonskapasitet for elektrisitet som er
ønskelig mot år 2010, mente
NVE-sjefen.
Vannkraft og gasskraft fremtrer
da som de mest mest aktuelle altemativer. Sol-, bølge og vindkraft kan i spesielle situasjoner
gi gunstige løsninger for å dekke
lokale behov, men vil i overskuelig fremtid neppe gi bidrag av
betydning for landets kraftoppdekning.
Med tre steder for ilandføring av

gass ligger forholdene fysisk vel
til rette for å bygge gasskraftverk
i Norge, sa Diesen videre. En
stadig forbedret teknologi betyr
lavere anleggskostnader og høyere virkningsgrad. Kostnadsmessig kan et gasskraftverk som kjøres jevnt med høy belastning
være et gunstig alternativ til
vannkraft.
Diesen minnet imidlertid om at
det ikke er gitt politisk signal for
konsesjonsbehandling
av flere
gasskraftverk enn de to aktuelle.
Målet synes å være at etterspørselen skal dekkes med fornybar
energi.
Helt på grensen
Inntil siste vinter har vi trodd på
et stort norsk effektoverskudd.
Maksimal stasjonsytelse var ved
forrige årsskifte 27 600 MW,
men med 13 prosent utilgjengelighet på grunn av revisjoner og
andre forhold. Tilgjengelig effekt under høylast skulle da være
ca. 24 000 MW. Høyeste forbruk
som noen gang er registrert, hele
20 740 MW, inntraff i time 10
den 13. januar i fjor.
Selv med eksport av 980 MW
ga dette en effektbalanse på
2380 MW, godt over kravet om
effektreserve på 1200 MW.
Men en gang i februar lå vi helt
på grensen til reservekravet, med
1250 MW hvorav bare 250 MW
var ledig på regulerkraftlisten.
Bygge ut mer effekt
Erfaringene fra forrige vinter er

Svak bedring i
kraftsituasjonen
Av PerToreJensenLund
Mildvær og nedbør sammen med svært høy import, har ført til at fyllingsgraden gikk ned med
bare 1,3 % i løpet av uke
3, mot 2,6 og 3,2 % i de 2
første ukene av januar.
Samtidig har spotprisen
på elektristet sunket fra
omkring 24 øre/kWh i begynnelsen av januar til
ca. 20 øre/kWh i begynnelsen av uke 4.
Landets totale magasinkapasitet
er pr. 1.1.97 83,2 TWh, en økning på 2,3 TWh fra året før.
Mesteparten av økningen skyldes
utvidelse av magasinkapasiteten i
forbindelse med Svartisen utbyg-

gingen. Ved inngangen til uke 4
(20. januar) var energiinnholdet i
landets magasiner 38,6 TWh eller 46,4 % av fullt. Dette er en
nedgang på bare 1,3 % fra uken
før og 12,3 prosentpoeng under
laveste magasinfylling på samme
tidspunkt
for
10-årsperioden
1982-91. Ved inngangen til uke 4
i 1996 var fyllingsgraden 63,6 %.
Høyest fyllingsgrad hadde MidtNorge og Nord-Norge (område
3) med 52,2 %, mens Vest-Agder
og Vestlandet (område 2) hadde
lavest fyllingsgrad med 43,1 %.
For Østlandet og Aust-Agder
(område 1) var fyllingsgraden
44,4 %.
Spotprisen på elektrisk kraft gikk
ned fra omkring 24 øre/kWh i begynnelsen av januar til ca. 20
øre/kWh i begynnelsen av uke 4.
Nedgangen i spotprisen antas å
ha sammenheng med mindre etterspørsel etter elektrisitet som
følge av mildere vær.

Vernet 35,3 TWh

Under bygging0,2 1Wh
Konsesjongitt 1,5 1Wh
Unntattfra SP 2,1 1Wh
Ikke behandlet i SP 2,5 1Wh

SP kat. II 8,8 TWh
SP kat. I 15,3 TWh
NVE-ER, 02.01,97

Fig. 8: Energiblanansen i et normaiår for perioden 2000-2010
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tankevekkende.
Produksjonssystemet vil bli presset opp mot
yteevnen etter hvert som utvekslingsavtalene med kontinentet etterleves i praksis.
Tiltak for å
bedre effektbalansen kan på inngangssiden skje enten ved frikjøp fra eksportforpliktelsene
i
korte og kritiske perioder, eller
ved utbygging av mer effekt i
Norge. En ny gjennomgang av
prosjektene i Samlet plan kan
lede til gjennomgående større effektinstallasjon - dersom effekt
blir tillagt en større egenverdi.
Mange kraftverkseiere vurderer

å øke installasjonen i nåværende
stasjoner. Det kan være mest aktuelt for kraftverk med utløp til
sjø, og der forholdene ellers ligger best tilrette for effektkjøring
med hurtige opp- og nedreguleringer.
En undersøkelse på Sørvestlandet viste et potensial for effektøkning på nesten 2000 MW til en
kostnad på mellom 1000 og 2600
kr/kW.
Prisforskjeller
Hvis vi fortsatt innretter oss som
om effekt ikke har sin egen kost-

nad eller verdi, kan det være
grunn til bekymring for effektbalansen fremover. Men slik denne
problematikken nå er i fokus,
kan vi legge grunnlaget for å
unngå en fremtidg effektkrise.
Når balansen strammes til, vil vi
få større prisforskjeller mellom
dag og natt, hverdag og helg,
sommer og vinter. Produsentene
vil øke leveringsevnen på tidspunkter da kraftprisen er høy,
men også gjøre det lønnsomt for
forbrukerne å redusere forbruket
til de samme tidspunkter, sa
vassdrags- og energidirektøren.
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-Av Marit Flood

Magasinutviklingen på forsommeren 1996
ble fulgt med interesse - og etter hvert med
stor spenning. Uvanlig lavt tilsig ga landets
vannkraftmagasiner en svært lav vannstand, og liten snøsmelting førte til rekordlav fylling.
I løpet av sommeren forverret situasjonen
seg. En stund kunne det se vanskelig ut for

kraftoppdekningen i Sør-Norge vinteren
1996-97.
Vi fikk imidlertid en meget høy netto kraftimport.
Prisutvikling og informasjonskampanjer
bidro til redusert forbruk.
Og værgudene kom oss omsider til hjelp
med betydelige nedbørmengder i oktober.

Vinteren drøyde litt ut i november før tappingen fra magasinene måtte begynne for alvor. Ved årsskiftet så derfor situasjonen atskillig lysere ut enn hva den gjorde i september.
Men fortsatt var og er det behov for import og redusert forbruk. Ellers kan vi ikke være trygge på at magasinene holder vinteren ut.

som bedret situasjonen. Likevel var fyllingene langt under
det normale.

Ekstremt lite snø
Naturen er lunefull. I 1995 kom århundrets flom på østlandet. I 1996 hadde vi de ni første månedene et av de tørreste
årene i dette århundre.
Høsten 1995 hadde vist god fylling i landets magasiner.
Men vinteren ble kald, forbruket høyt og tilsigene lave.
Magasinene ble derfor tappet mye i løpet av vinteren. Da
våren nærmet seg i fjor, ble det også klart at vi hadde ekstremt lite snø i fjellet, særlig i Sør-Norge. Vi måtte vente
dårlig fylling av magasinene fra snøsmelting.
I løpet av mars snudde kraftflyten mot utlandet seg. Vi gikk
fra å være netto eksportører til importører. Da snøsmeltingen startet, var magasinene likevel langt nede, men ikke
unormalt lave.
Vanligvis kommer omkring 40 prosent av det årlige tilsiget
til magasinene fra snøsmeltingen i mai og juni. I fjor ble tilsiget i disse to månedene det laveste på over 60 år. Mye
kunne blitt kompensert med en våt sommer og høst. Men
frem til oktober var det tørt, særlig sør i landet. Magasinfyllingene holdt seg langt under det normale for årstiden. Først
i oktober og den første uken av november kom det tilsig

Forbruk overstiger produksjon
Vanntilgangen varierer svært fra år til år. Årlig tilsig i de
vassdragene som inngår i vår kraftproduksjon, har i perioden 1931-90 variert fra 142 TWh i det våteste året (1989) til
81 TWh i det tørreste året (1969). I et middels år er det beregnet at vi nå vil produsere 113 TWh. Innenlandsk totalforbruk var i 1995 116 TWh, og i 1996 redusert til 113,6.
Elektrisitetsforbruket er altså nå høyere enn gjennomsnittlig produksjonsevne.
Sannsynligheten for netto import et år er omtrent like stor
som sannsynligheten for netto eksport. Lave magasinfyllinger er i og for seg bare et økonomisk spørsmål dersom
kraften kan kjøpes fra andre. Spørsmålet er om det finnes
kraft å få kjøpt.
Et annet spørsmål er om linjene inn til det området som
trenger kraften har stor nok kapasitet til å dekke behovet.

Problemer i sør.
Nord i landet og i det midtre Norge var magasinfyllingene
relativt lave, men totalt ikke så lave som lenger sør. Området hadde med stor sannsynlighet behov for import, men
ikke så mye at det nærmet seg grensen for irnportkapasiteten.
Men i Sør-Norge var det lite vann. Kraftlinjene inn til
denne landsdelen har begrenset kapasitet både nordfra og
fra Danmark og Sverige. Frem til oktober så vi større og

Lae fm
men mer enn fjor

Marit Flood, seksjonssjef i Energiavdelingen.
større sannsynlighet for problemer med å dekke vinterens
forbruk.
For å få inn nok energi utenfra var det nødvendig å starte
med høy import tidlig. Så kunne vi heller trappe ned dersom vær og tilsig skulle vise at det ikke var nødvendig å
fortsette. Dessuten måtte vi begrense forbruket og dermed
spare på vannet i magasinene så det skulle holde vinteren
ut.

Bunnen i september
Før Sør-Norge fikk skikkelig nedbør i oktober, så det mest
kritisk ut. Mandag 30.september var mangasinfyllingen i
Sør-Norge 50,6 prosent, eller 29,2 TWh. Det er 23 TWh lavere enn gjennomsnittlig fylling som var registrert i 80årene til samme årstid. Sør-Norge hadde i perioden fra
1.oktober 1995 til 1.mai 1996 et totalforbruk på 54 TWh, til
alminnelig forsyning og kraftintensiv industri. «Mankoen»
i magasinene var altså nesten halvparten av 1995-forbruket
frem til snøsmeltingen.
Spørsmålet man stilte seg var da om det fantes nok vann i
magasinene - eller ville komme - til å forsyne oss over
«vårknipa» i 1997.

Gjennomsnittsvinter
Situasjonen så da slik ut for Sør-Norge: Med gjennomsnittlig tilsig måtte vi i tiden fra oktober -96 til mai -97 ha importert kraft og senket forbruket med tilsammen ca.10
TWh, altså mer enn 1,4 TWh i måneden. Det var svært mye
og ga grunn til en viss bekymring - men ikke umulig. Fra
september i fjor og ut året ble også nettoimporten enda litt
høyere, samtidig med et redusert forbruk.

Kald og tørr vinter:
Med utgangspunkt i det 6. tørreste året i Sør-Norge i perioden 1931-90 ville situasjonen bli enda adskillig vanskeligere. Skulle tilsiget bli så lavt de neste syv månedene,
måtte vi importere og redusere forbruket i forhold til året
før med tilsmmen ca. 17 TWh, eller 2,4 TWh pr måned.
Til Sør-Norge kan det komme kraft nordfra, og fra Danmark og Sverige. Dersom alle linjene går fulle, er kapasiteten ca 1,8 TWh pr måned. Men i praksis er det ikke mulig å
utnytte hele denne kapasiteten over lang tid.
Med slike eller tilmærmet slike forhold fremover, måtte vi
ha en betydelig forbruksreduksjon - frivillig eller ufrivillig.

Våt, mild vinter:
En våt og mild vinter kunne fortsatt snu situasjonen og
gjøre oss mindre avhengig av import.
Men været er det som kjent vanskelig å spå. Vi måtte forberede oss på det verste.

Over det verste
Langt under det normale. Men atskillig bedre enn i fjor vinter på denne tiden. Det er hovedinntrykket fra snømålinger i Møsvannfeltet i Telemark onsdag 5.februar.
- Påfølgende helg kom det også mer snø som rettet opp situasjonen. Men det skal mye mer til før vi er på det normale, sier Knut Skavlebø i øst-Telemarkens Brukseierfo rening.
På bildet står Skavlebø (t.v.) sammen med Einar Vågen fra Møsstrond, begge meget erfarne snømålere. Her bruker
de «gammeldags» utstyr til å ta opp og veie snøen med. - Dette er stadig best, hevder Skavlebø.
Foto Kari Ellen Skavlebø.

Ved årsskiftet hadde situasjonen lysnet en hel del. Først og
fremst hjalp nedbøren i oktober godt. Energiinnholdet i magasinene i Sør-Norge økte da med vel syv TWh på seks
uker.
Vel så viktig var likevel den høye importen for vår totale situasjon. Netto import i 1996 ble nesten ni TWh. Det utgjør
nesten elleve prosent av samlet magasinkapasitet. Videre
gikk forbruket til alminnelig forsyning ned med 1,5 TWh
fra og med august, i forhold til samme periode året før.

