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Energi-Norge
fram til 2020
Regjeringen har satt ned et utvalg med oppdrag å vurdere
vår energi- og kraftbalanse fram mot år 2020. Utredningen skal
ventelig danne grunnlag for en stortingsmelding om saken.
Vi har hatt mange energiutredninger etter krigen. De har alle lagt
hovedvekten på energitilgangen, som stort sett har bestått i å
bygge ut mer vannkraft.
Den nye energiutredningen bør bli den første som legger hovedvekten på å behandle etterspørselssiden. Det er flere gnmner til
det. Vi har allerede et høyt energiforbruk, og ikke alt vårt energiforbruk er like effektivt. Det er miljøkostnader forbundet med omtrent all energiaktivitet. Vi har bare begrensede vannkraftressurser igjen som kan konsesjonssøkes. Og i Regjeringens forslag til
langtidsprogram for 1998-2001 står det at det norske elektrisitetsforbruket normalt skal dekkes ved hjelp av fornybare energikilder. Det må blant annet bety at det blir problematisk å få inn
flere gasskraftverk enn de to som skal produsere for eksport.
Med unntak av tørkeåret 1996 har vi hatt en betydelig økning i eletterspørselen gjennom mange år, i takt med den generelle økonomiske utviklingen. Med de begrensninger på tilgangssiden vi nå
ser, må det settes inn tiltak for å begrense forbruksveksten. Det
blir ikke enkelt, når økonomisk vekst også fortsatt skal være et
mål. Utrederne kommer ikke utenom å drøfte det mest effektive - men også mest følsomme - tiltak for å begrense etterspørselen, nemlig prismekanismen. Også andre tiltak for å fremme energiøkonomisering, både økonomiske og administrative, bør få en
bred plass i utredningen.
Plutseli g kursendring i energipolitikken er ikke mulig, neppe heller ønskelig. Omleggingen må skje gradvis, men med et langsiktig mål for øye. Derfor må utvalget også se på hvilke energikilder som fortsatt står til disposisjon.
De større vannkraftkilder som ikke er utbygget eller vernet, fmnes i Samlet plan, som er delt i to kategorier. Prosjekter i kat.1 kan
konsesjonssøkes mens prosjekter i kat. 2 skal holdes som en
framtidig reserve. Samlet plan ble utarbeidet under stort tidspress tidlig på 80-tallet. Tiden er nå inne til en full gjennomgang av de ikke vemede vassdragene. Verdien av effektinstallasjoner vurderes nå høyere enn dengang. Med et framtidig høyere prisnivå for elektrisitet vil dessuten prosjekter som før ble vurdert for dyre, kunne bli økonomisk interessante. Mens marginalkostnaden for prosjektene tidligere har vært satt til fire kroner pr.
kWh årsproduksjon, bør grensen nå settes høyere, forslagsvis til
seks kroner. Det vil føre til en omdimensjonering av tidligere prosjekter, og det vil bringe fram helt nye prosjekter. Kategoriinndelingen bør oppheves. Derpå bør vi, etter at en full gjennomgang av
mulige utbyggingsprosjekter er gjort, gruppere disse i to, en
gruppe som kan konsesjonssøkes mens de mest verneverdige legges til Verneplanen. Små-, mini- og mikrovannkraftverk er i skuddet for tiden. Vi må søke å effektivisere myndighetsbehandlingen av slike anlegg.
Det må være et mål å oppnå økt fleksibilitet i vårt eldominerte
energisystem og frigi elektrisitet. Bruk av varmepumper, bioenergi og solenergi for varmeproduksjon må da vurderes. I stor
grad er imidlertid utnyttingen av disse kildene avhengig av kapitalkrevende vannbårne systemer. Interessen for vindkraft, som
kan gi et visst elektrisitetstilskudd, synes økende. Disse såkalte
nye fornybare energikildene bør tas i bruk etter stigende økonomisk og miljømessig kostnad. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig med økonomiske stimuleringstiltak for å fremme bruk
av disse energikildene på en måte som vurderes som mest miljøvennlig.

Heltannenberedskap
i dag
Vi er midt i juni. I fjell og Vi har fått samarbeidsavtaler
regulanter om flomvarsling.
på vidde ligger masserav med
Varslingsrutiner er et svært viksnø som nå blir til vann.
tig område. Der er det etablert
NVE har ved flere anled- rutiner med kvittering for mottatt
varsel. Og nylig forelå den endeninger varslet stor flom.
lige brosjyren som forteller om
Er vi forberedt?Hvordan utforming
og innhold i flomvarsmøter NVE en mulig ska- lene.
deflom denne sommeren? Målestasjoner med fjernoverførVassdrags-og energidirek- ing er økt fra ca.50 til 116. Derhar vi fått en bedre geograftør Erling Diesen forsikrer med
isk dekning av landet, poengterer
at mye er gjort på mange Diesen.
områdersiden storflomBeredskapsplaner
men i 1995. Flombered- Dette gjelder altså selve varsskapen i dag er en ganske lingstjenesten, som vi mener er
annen enn for to år siden. blitt vesentlig styrket. Dessuten
- La meg først gjenta hva som
måtte erkjennes den gang: vi var
ikke godt nok forberedt. Vi oppfattet ikke raskt nok de veldige
dimensjonene i det som skjedde.
95-flommen ble en skikkelig lærepenge for oss, sier Diesen.

Riktig beslutning!
- Så skal det tilføyes at NVE
viste evne til å improvisere. Når
full beredskap
skulle være,
nådde vi den på imponerende
kort tid. Dessuten var vi heldige.
Det kunne ha gått så mye verre,
med tap av flere menneskeliv.
Da tenker jeg særlig på situasjonen i Kirkenær hvor de kjempet
som helter og akkurat klarte å
stoppe vannet.
Hva Heradsbygd angår, er jeg
hellig overbevist om at vi sparte
stedet for store skader ved å åpne
flomv erket.
Vi hadde gode folk med kunnskap og mot til å treffe en tøff,
men riktig beslutning. I ettertid
ser jeg ikke noe som i flomperioden skulle ha vært gjort vesentlig
annerledes for å redde verdier,
sier NVE-sj efen.

Bedre flomvarsling
- Den flommen har vi bak oss.
Men den er langtfra glemt, og
den ga støtet til en lang rekke tiltak som vi har gjennomført siden
1995.
Flomtiltaksutvalget
anbefalte i
en tidlig delinnstilling å styrke
prognosetjeneste
og flomvarsling.
Konkrete resultater her er en
egen beredskapsplan som definerer forskjellige nivåer for beredskap i henhold til flomstørrelser og farenivå.
Det er gitt ny instruks for flomvarslingstjenesten.

er NVEs forhold til beredskapsapparatet langt mer klargjort enn
det var i 1995. NVEs beredskapsplan for å håndtere flomsituasjoner er forbedret.
Her vil jeg særlig fremheve at
det er utarbeidet beredskapsplaner for de enkelte regionkontorene.
Likevel gjenstår mye arbeid med
å sy sammen NVEs regionale og
sentrale beredskapsplaner slik at
ansvarsforhold og oppgaver er
best mulig avklart i forkant.
Et viktig moment ved håndteringen av årets vårflom er etablert
kontakt med fylkesmennenes beredskapsavdelinger, og med beredskapsråd i en rekke kommuner. I mange fylker vil NVE bli
innkalt til møter i fylkesberedskapsrådet ved flom eller andre
kriser i et vassdrag.

Steinlagre på plass
Regiontjenesten forberedes også
på en rekke områder, både mentalt og praktisk. Blant de praktiske tiltakene er å ha bygd opp
beredskapslagre av stein på enda
flere steder enn før. Det er med
sikte på rask forbygging på kritiske punkter i en flomsituasjon,
forteller Diesen.
- Vi står bedre rustet til å takle en
ny krisesituasjon. Likevel er det
grunn til å regne med overraskelser i en ny situasjon. Beredskap
skal minske behovet for improvisasjon - men gjør slett ikke improvisasjon
uaktuell!
Utfordringen ligger i å kunne møte
stadig nye situasjoner med informasjon, rådgivning og eventuelle pålegg om tiltak.

Informasjon
1995-flommen viste klart at informasjon er noe særdeles viktig
i en krisesituasjon. Noen av regionkontorene har også denne vå-

ren hatt stor pågang fra media i
områder med flomfare. Det har
fått oss til å styrke informasjonstjenesten ved å leie inn medarbeidere som i en periode kan ta
unna for en ny «mediaflom»- om
den altså kommer sammen med
de store vannmengdene.
Eventuelt kan regjeringens eget
apparat for kriseinformasjon
komme med, sier Diesen og nevner ellers at tekst-TV og Intemett
vil være viktige kilder for siste
nytt om en flomsituasjon.
Vi har forberedt egne møtetom
for en beredskapsstab, og en stab
for informasjon. Det er lagt opp
egne linjer for data, telefon og
telefax. Og vi skal sørge for å ha
egne folk til stede der de måtte
trenges mest. Dèt vil si sørfra og
nordover slik det ser ut pr i dag,
sier vassdrags- og energidirektøren.

Rostil forbrukerneforå ha
spartstrøm
- Både importen og reduksjonen i forbruket var helt
nødvendig for å komme
gjennom vinteren uten ekstraordinære tiltak. Det er all
grunn til å gi forbrukeme ros
for at de tok våre signaler om
strømsparing på alvor, sier
vassdrags- og energidirektør
Erling Diesen.
Han kommenterte tall som
forelå i mai og som viste at
vi de siste tolv måneder
hadde en nedgang i elektrisitetsforbruket på 5,4 TWh i
forhold til samme periode
året før. Importen var 14,3
TWh. Høyere strømpriser
sist vinter kostet gjennomsnittskunden omkring 900
kroner
år. mer enn i foregående
Da magasinene begynte å
fylles i mai i år, var de omkring 23 prosent fulle. Det
utgjør vel 19 TWh. Av dette
er det ikke praktisk mulig å
tappe ut mer enn ca.ni TWh
(seks TWh i Sør- Norge og
tre TWhi Nord-Norge).

Varsol om flom
Vannføringen i vassdragene kommer
med stor sannsynlighet opp i nivået
mellom middelflom og 10-årsflom.
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Varset om stor flom
Vannferingen i vassdragene konnner
med stor sannsynlighet opp i nivåer
mellom 1.0-årsflomog 100-årsflom.

HYDROLOGISK
AVDELING

resti v E

YAML9.111=ribill

Utsnitt fra NVEs brosjyre om flomvarsling som nå foreligger i endelig og instruktiv utgave.
Foruten flom og stor flom kan det varsles ekstrem flom. Det betyr stor sannsynlighet for at vannføringen i vassdragene kan bli større enn 100-årsflom.
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Gasskan gi overskuddav kraft.
I perioden1980til 1994er oljeforbrukettil
oppvarmingi Norgeredusertmed en energimengde
tilsvarende27TWh.Dettetilsvarer25 prosentav
vannkraftproduksjonen
i normalår.Resultateter at
vi i dag brukernestenhalvpartenav all elkrafttil
oppvarmingsformål.
Denneensidigesatsingenpå elkrafthar ført til at vi har fått nedbyggingav vannbårnevarmesystemerog laverefleksibiliteti valg av
energibærere.Her liggerdet imidlertidogså store
muligheter:Vi kan dekkeen del av dette varmebehovet ved å fyre direktemed gass eller ved kombinert
kraft-varmeproduksjon.
Dersomdette skjernær
forbruker,kan Norgeetablereet energisystemder
den fossiltbaserteenergienproduseresmed et av de
lavesteutslippi verden,samtidigsom vi får betydelig
overskuddav elkraft.Dettebegrunnesi det følgende:
Av Petter Hieronymus
Heyerdahl, NLH.
Samspill mellom gass og
elkraft gir lave utslipp.
I Europaer over 75 prosentav
elforsyningen basert på termisk energi med kull, olje og
gass som brensler. Kraften
produseresi sentraleverkmed
en varmeproduksjon
så stor at
spillvarmenpå langt nær kan
utnyttes.Når vi importererelkraftfra disse landene,er den
derfor stort sett produsertfra
fossile kildermed lav total effektivitetog storeutslipp.
Dersomgass erstatterelkrafttil
oppvarmingi boligerog industri, vil energiinnholdeti brenslet utnyttes ca. 90 prosent.
Elektriskenergi som frigjøres
på denne måtenkan brukestil
andrefonnål. Dersom et sentraltgasskraftverkskullefremskaffe samme elektriskeenergimengdemed sammeforbruk
av gass, måttedet ha elektrisk
effektivitetpå 90 prosent.De
planlagte gasskraftverkvil få
elektriskvirkningsgradpå om
lag 58 prosent.Derfor vil elkraftsom blirfrigjortpå grunn
av forbrenningav gass nærforbrukerredusereutslippeneav
klimagassermed ca. 45 prosenti forholdtil om tilsvarende
kraft skulle vært produserti
gasskraftverki Norge. Reduksjonen blir 50 - 75 prosent i
forhold til om kraften skulle
værtproduserti gass- og kullkraftverki utlandet.

Av den elektriskekraft som i
dag brukestil varmeformåler
det realistiskå erstatteomlag
40TWhmed andrekilder.Naturgasser godtegneti de fleste
tilfeller.Ved å installerelokale
kraft-varmeaggregatervil man
i tillegg til å frigjøre elkraft
også kunne produsereelkraft.
Total effektivitetved slik produksjoner nær100prosent.De
enorme kraftmengdersom på
denne måtenkan fremskaffes,
kan brukes til andre formål
som for eksempeltil prosessindustri,elektrifiseringav oljeinstallasjonerog seneretil å forsyne elektriskebilermed kraft.
CHP - fremtidens
varmekraftverk.
Det er de siste 15 år utviklet
gassbrennere som omformer
en del av varmeenergieni gassen til elkraft. Dette kalles
kombinertkraft varme aggregater- CombinedHeatandPower- CHP.Aggregatetkansettes inn i sentralvarmeanlegg
i
stedetfor vanlig gass- eller oljebrenner. CHP-aggregatet
produsereraltsåelkraftlokalti
boligen samtidigsom det produserervarme.
Om lag 30 prosentav brennverdieni gassen omformestil
elkraftog ca. 60 prosentavgis
som varme til oppvarmingog
varmt tappevann.En så lav
elektriskeffektivitetbetyrlite,
fordi aggregatetgår kun når
det er behovfor varme.Elkraften betraktessom biprodukt.

get kan allikevel lagre store
deler av slik overskuddsvarme
til andre tider av døgnet, for
eksempel til oppvarming
om
natten når øvrig elkraftbehov
er lavt.
Avhengig av forskjellige faktorer som kraftpris, brukstid og
type vannesystem kan anlegget
nedbetales på 2 - 8 år.

Det er ennå tid til å tenke.
Vi får høyst sannsynliginternasjonale avtaler som setter
bindendetak på utslippav Idimagasser.Det børgjøresen ny
og grundig analyse der teknikk, økonomi, miljøkonsekvenser og ressursbmk ved
brukav naturgassrevurderesi
lys av følgende:
Det vil om få år kommepå
markedetaggregatersom kan
produserevarmeog elkraftlokalt hos kunden.Slike personlige kraftverkredusererCO2utslippeneper kWh levert til
kundemed45-75 prosentsammenlignet med sentrale verk.
De vil væremest robusteoverfor avgifterpå klimagasser

- Det er ennå tid til å tenke i bruk av naturgass, sier forsker Petter
H. Heyerdahl ved Landbrukshøgskolen i
La oss se på et eksempel med
tre alternativer for en bolig
som forbruker
12.000kWh til
oppvarming og varmt vann og
6.000kWh elkraft årlig:
Boligen forsynes
med elkraft fra vannkraftverk.
Vi
kan regne ca 10 prosent tap
i overføringen
av elkraft.
Kraftverket må derfor produsere 20.000kWh
for å
dekke boligens totale energibehov på 18.000kWh.
Boligen forsynes
med elkraft fra et sentralt gasskraftverk som dekker både
varme og øvrig kraftbehov
slik som for vannkraftverket.
På samme måte som for
vannkraft må verket produsere 20.000kWh elkraft for å
dekke boligens behov. La
oss anta at verket er av den
mest moderne
type med
elektrisk
effektivitet på 58
prosent.
Da må det for-

10%

Behovet for tilførsel av elkraft
er redusert med 18 000kWh.

30% eL6000kWh
-

CHP
Varmeverdi i brensel tilført
bolig. 100% = 20 000kWh.

90%
virkningsgrad

60% w4nne
12 Oå0

brenne gass med brennverdi
ca.
36.000kWh for å produsere 20.000kWh
elkraft
slik at vi kan få levert
18.000kWh i boligen. Total
effektivitet for gasskraftverket blir delfor 50 prosent.
3) Det installeres et CHP-aggregat i boligen. Aggregatet
går bare når det trengs
varme. Når det skal produsere 12 000kW11 varme, vil
det samtidig produsere ca.
6 000kWh elkraft. Det vil totalt redusere innkjøp av elkraft
til
boligen
med
18 000kWh. Dersom vi regner at tapene i et lokalt
CHP- anlegg er ca. 10% , vil
boligen i dette eksemplet
måtte tilføres naturgass med
brennverdi ca 20 000kWh.
Dette alternativet reduserer
utslippene
av klimagasser
med ca. 45 prosent.
CHP-aggregatet
kobles
direkte i stikkontakten
hos forbrukeren. Når aggregatet produserer mer elkraft enn boligens eget forbruk, leverer det
strøm ut på nettet. Dette kan
skje i kalde vinternetter.
Om
sommeren kan øvrig elkrallorbruk i boligen være så høyt at
aggregatet
produserer
overskudd av vanne. Da kan det
være lønnsomt å la aggregatet
gå mindre eller stå og heller
kjøpe kraften fra nettet. Siden
aggregatet
er knyttet til et
vannmagasin,
kan det stanses
sommerstid
og forbruksvann
kan varmes med solenergi.
Eieren kan også la aggregatet
gå når elkraftprisen er så høy
at det er lønnsomt å produsere
elkraft selv om det ikke er behov for all varmen. Et stort
varmemagasin
i varmeanleg-

Sidenenergiproduksjon
ved
forbrenningdirektehos forbrukerharlavestutslippav klimagasser, vil denne løsningen
styrke argumentenefor å etablere systemerfor omsettelige
kvoterfor CO2-utslipp.
Dersom vi introduserernaturgassi så stor skalaat vi for
eksempelbruker3.3 mrd Sm3
gass til oppvarmingog elproduksjonårlig, vil CO2-utslipp
reduseresmed over 5 millioner
tonn årlig i forholdtil om tilsvarende kraftmengdeskulle
produseres i sentrale verk
Dette tilsvarerutslipp fra om
lag 4 millionerbiler med normalkjørelengde.Dettemå sees
i nordiskperspektivfor å ha
noen mening.
Å bestemmeseg for å satse
på naturgass som vesentlig
drivkraftfor norsk næringsliv
må forankresi langsiktigtankegang på linje med investering i skogplanting,utbygging
av vannkraftog jernbane.Da
bør deler av grunninvesteringene være et statlig ansvar.
En slik analyse bør gjøres på
fritt grunnlag, og før det fattes
endelige vedtak om storstilet
bruk av gass i Norge som vil

kunne blokkere for vesentlig
bedre løsninger som ligger i
nærfremtid.
Analysen kan danne grunnlag
for hvordan naturgassenkan
spilleen rolle i utformingav en
langsiktig energipolitikk for
Norge med rammebetingelser
som kan gi tunge aktører
trygghettil å satsepå løsninger
knyttettil brukav gass. I så fall
vil det etableres «modemiserte» systemerfor omsetning
og produksjonav kraft.
Kilde:Heyerdahl,P.H., "Samspill mellom naturgassog elkraft". ITF-Rapport 81/96,
NLH 1997, 28 sider.
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Med et Stirlingaggregat
som selve krumtappen
planlegges nå et nytt demonstrasjonsanleggfor
frittstående energiforsyning til enkelthusholdninger.
Et anlegg basert på Stirlingaggregatetblir vurdert som klart bedre enn
løsninger med diesealaggregat.
NVE er initiativtager til anlegget
og håper det kan stå klart tidlig
neste år, et sted i Hedmark og i
samarbeid med Hedmark Energi.
Sigma Elektroteknisk i Vestby
skal levere aggregatet. Andre
samarbeidspartnerei prosjektet er
SolarNor og Satema med sine bidrag til en totalløsning.
NVE mener anlegget vil være
konkurransedyktig med nettilknytning når avgreningen er
lengre enn en kilometer.
Nettet må fornyes
Overingeniør Knut Hofstad i
Energiavdelingenminner om bakgrunnen for tidligere forsøk med
frittstående energiforsyningsanleg, og for prosjektet som nå er på
gang:
- Norge er et grisgrendt land. Vi
har lange avstander til bosetting
både langs kysten og inne i landet.
Mange måtte vente på nettforsyning til de første ti-årene etter krigen. Likevel er det så lenge siden
at mye av nettet må fornyes. Det
er en stor utgift for everkene.
Dessuten har mange flyttet fra
øyer og utkantområder. Hjemmene deres er i beste fall fritidsboliger med et beskjedent strømforbruk.
Bare i Hedmark fylke er det minst
hundre bosettinger som gir så dår-

Stirlingaggregatet - krumtapp i nytt anlegg for frittstående
ning.

fremholder Hofstad.
NVE har behandlet søknader om
leveringsfritak fra henimot tyve
everk, gjeldende for tilsammen
193 abonnenter. I 11 saker er det
gitt fritak, eller delvis fritak. Noen
er innklaget til departementet, og
noen er ennå under behandling.

rer Hofstad.
Det er på tide at vi trekker konsekvensene av det og utnytter tilgangen på en viktig energiressurs.
Da må vi få til en infrastruktursom
sikrer effektiv distribusjonav gass.
Med tankbiler vel å merke, ikke
rørledninger.

Aggregatetmå utprøves
Da kommer den 150 år gamle
Stirling-oppfinnelsen som reddende engel?
Jeg må understrekeat vi er på et
meget tidlig stadium ennå. Vi skal
jo først prøve Stirlingaggregateti et
frittståendeanlegg for energiforsyning. Vi må vinne erfaring.Men vi
har i vente en ny generasjonav løsninger for uforsynte områder, sier
sjefmgeniøren.
Han påpeker at Stirlingaggregatet
er så stillegåendeat det kan plasseres inne i huset. Med propan som
brennstoffblir det også mindre avgass enn fra parafinfyring.
Svært viktig er det også at vi planlegger en totalløsningmed varmegjenvinningsom utnytter opptil 90
prosent av brennverdieni propan.
Energien går nesten ikke til spille.
Med de dieselaggregatløsningene
vi har i dag, er utnyttelsen i beste
fall 25 prosent.
Det aktulleStirlingaggregatetvil gi
tre kilowatt i elektrisk strøm og
seks kilowatti varme.

Everk i kjøperrolle
Kanskje flere husholdninger på
ett anlegg?
Selvfølgelig,der det ligger slik an
at flere kan dekkes med en stor
gasstank.Nøkkelenvil være prisen
på propangass. Jeg ser for meg at
everkene må stå sentralt som oppkjøpere av store kvanta gass for å
oppnåen brukbarpris. Det kan ikke
være en sak for den enkelte husholdning.

energiforsy-

Stort anvendelsesområde
- Hva vil det koste?
lig lønnsomhet at everket vurderer kraftlag henviser til at øyene ikke - Omkring 190 000 kroner for et
andre løsninger enn nettfornyelse, lenger har noen fast bosetting og anlegg til enkelthusholdning, inklusive systemetfor varmegjenvinsøker altså fritak.
forteller Hofstad.
- Hvor mange kan dette gjelde på ning. Den prisen må vi se i forhold
til hva det kan koste å forsyne en
landsbasis?
Kjenner ikke omfanget
- Her ligger forklaringen på de - Vi vet ikke. Her snakker vi om enkelt abonnentmed nettstrøm.Og
ganske mange søknader vi har distribusjonsnettetpå laveste nivå det kan i verste fall bli opptil 1,5
mottatt de seneste årene om fritak og har ingen oversikt over situa- million kroner! Den prisen gjelder
fra leveringsplikten.En av de siste sjonen ute i de enkelte everkene. neppe noe stort antall abonnenter.
gjelder øyene Nøkland og Skorpa Men ingen tvil om at vi samlet sett Men jeg tror en løsning bygget på
i Kvænangen. Problemet er vel- har et betydelig problem her. Og Stirlingaggregatethar et stort ankjent, nemlig brudd på kabelen. Å dermed et stort behov for alterna- vendelsesområdeher i landet.
fornye den blir veldig dyrt. Alta tive løsninger til nettforsyning, Og vi er jo en gassnasjon,poengte-

- Hvem bør eie anleggene?
Det er et åpent spørsmål. Men i
utgangspunktet tror jeg det må
være everkene,selv om det vel kan
tenkes at abonnenten overtar ansvaret.Dette må diskuteres,i likhet
med andre spørsmål som sikkert
også vil dukke opp.
I drift på nyåret
- Når kommer demonstrasjonsanlegget i drift?
- Vi må ennå vente en stundpå Stirlingaggregatet,de første ferdigproduserte enhetene skal være klare i
løpet av høsten. Men tanken er å
startetidlig neste år, på et ennå ikke
fastlagt sted i Hedmark.
Vi har forøvrigvært inne på tanken
om en prøvedriftandre stederogså,
deriblant Nordmarka. Det vil bli
vesentligbilligereenn å føre strøm
til den ene fastboendesom blir berørt. Den utgiften kommer nemlig
opp i 750 000 kroner, noe everket
har sagt seg villig til.
Men først skal departementet avgjøre klagen over NVEs vedtak om
fritak for leveringspliktenfor et antall strømkunderi Nordmarka,
understrekerHofstad.

forkraftivarmeanlegg
EnormmarkedEuropa
DagliglederSveinHestevik I SigmaElektroteknisk
ser megetstoremuligheter
for Stirlingaggregatet
først og fremsti utlandet.
Han har fått rapportom
et markedfor to millioner
enheteri åretav et kombinert kraft/varmeanlegg
for husholdninger,og til
andreformål.

Vil ha lokal løsning
Hestevik siterer britene som sier
at «du må gjerne bygge kraftverk
- bare ikke i min hage».
- De ser frem til lokale løsninger
på energiforsyningen. Noe som
ikke synes, og helst er uavhengig
av de store monopolene.
Den som skal bytte fyringsanlegg, vil antagelig få tilskudd
dersom han velger en miljøvennlig løsning. Vårt anlegg vil være
tilskuddsberettigetfordi det betyr
bedre enøk enn i det som skiftes

ut.

- Markedet er enormt. Bare
England er det hvert år 900 000
familier som bytter ut varmeanlegget, sier Hestevik og nevner
ellers Nederland og Tyskland
som de store markeder. Det skyldes blant annet at nederlenderne
fra år 2000 ikke bare får brenne
gass, den må kombineres for eksempel med solstrøm eller vindkraft. Gassen skal resultere i høyverdigere energiformer enn bare
vannbasert vanne.
- Vi ser også at det blir stadig
vanskeligere å bygge nye kraftverk i Europa. De krever store
arealer, ganske særlig til overføringslinjene. De er vanskelig å
plassere i miljøet og utgjør en politisk belastning, og de koster
mye.

Hestevik ser også for seg at de
kombinerte kraft/varmeanleggene kan koste lite i anskaffelse.
- Løsningene kan være som med
mobiltelefon. Den kunne kjøpes
for en krone, og betales over tid
gjennom bruken.
Nyttig også i Norge
Markedsstudien har overrasket
oss. Jeg forestilte meg 200 000
enheter i året om fem år eller
mer. Men markedet er altså vesentlig større, sier Sigma-sjefen
og sikter da i hovedsak til utlandet.
Men Hestevik er også opptatt av
mulighetene for å skaffe lys og
varme til nordmenn i grisgrendte
strøk når nettforsyningen blir

Svein Hestevik, daglig leder i Sigma Elektroteknisk AS
borte. Det ligger i sarnarbeidet første omgang monteres 200 en- De aller første enhetene av Stirlingaggregatet lages imidlertid
som er i gang mellom NVE, heter.
Nåværende mekaniske bedrifter ved universitetet i Lund som er
Sigma og andre partnere.
på et industriområdei Vestby vil Sigmas samarbeidspartner.
være underleverandører, i bare
Produksjoni Vestby
kilometers avstand fra Sigma. Det skal også bygges et mikroSigma har hovedkvarter
for en bolig i
Vestby, fire mil sør for Oslo. Ny- Andre norske industribedrifter kraftvarmeanlegg
lig er det også gjort avtale om har også meldt sin interesse for Skottland, som et demonstraunderleveranser, forteller Heste- sjonsprosjekt i regi av EU Therleie av produksjonslokaler
mie.
samme kommune. Der skal det i vik.
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Borregaard:

Stort
cogenanlegg
Borregaardhar forhåndsmeldt
et energianlegg
i Sarpsborg
basert på gasskondensat
(NGL).
Blant forskjelligealternativer
velgerbedriftenet cogen-anlegg for samtidigproduksjon
av varmeog elektriskkraft.
Anleggetplanleggeså være
drifti 2001.Detdreiersegom
en megetbetydeligenheti sitt
slag, med samlede investeringerpå700-800mill.kr.
NVE har sendt forhåndsmeldingen på høring med frist
1.september.
Deretterfastsettesprogramfor
konsekvensutredning.
Søknad
oni konsesjon,medtilhørende
konsekvensutredning,
antas å
foreliggevedårsskiftet.Så følgerennyhøringsrunde
forsøknad og utredningfør konsesjonsspørsmålet
avgjøresneste
år.
PasserforBorregaard
I forhåndsmeldingen
påpekes
at den valgteløsningenpasser
spesieltgodt for Borregaard.
Bedriftentrengerbåde varmt
vann,damp,varmluftog elektriskkraft.
Det planlagteanleggetvil gi
2058GWhavet brenselforbruk
er
på 2139GWh.Fordelingen
1448GWhvarmeenergi
og610
GWhelkraft.
Cogen-teknologien,
også kalt
CombinedHeat md Power
(CHP)tas i økendegradi bruk
der det er behovfor bådevarmeenergiog elkraft.Det oppnås en virkningsgrad
på ca 90
prosent.
Trengerandreenergilulder
CO2-utslipper beregnet til
525000tonn.CO2-utslippet
fra
cogen-anlegget
blir vesentlig
reduserti forholdtili dag.
forhåndsmeldingen
blir det
fremholdt
at totaltutslippfraet
sliktanleggvilværelavereenn
foret fyrhussombrennertungolje,og det gir betydeligmer
energi.
Borregaardtrenger anlegget
forditilgangenpå svovelkis til sovelsyrefabrikken
vil
opphøreom få år. Varmefra
dennefabrikken
utgjøri dagen
stordel av behovetfor varmeenergi,et behovsomogsåvil
økei årenefremover.
Borregaard
brukerall sin biomassetilkommersielle
produkter,ogvarmemåtilføresfraandreenergikilder.
Elektrokjeler
lidmgunsfig
Brukav elektriskkrafttil varmeproduksjonen
er blant
altemativeneBorregaardhar
vurdert.Til dettebemerker
bedriftenat el-krafter en knapphetsfaktor. Varmeproduksjon
basertpå el-krafter liteenergieffektivog økerpressetpå import av varmekraftfra fossilt
brensel.Elektrokjeler
sombasisløsning
er ikkegunstigut fra
hensyn til ressursforvaltning,
økonomiog miljø,sierBorregaardi sinforhåndsmelding
og
konkluderer
medat cogen-løsningener den beste. Detaljplanleggingav anleggetvil
startenesteår.

- Ingenfastbuandeskalmiste
straumen

- Gasskraft skal bli
enda mer miljøvennlig

- Lat meg gjere det heilt klårt.
Ingenfastbuandei Noreg skal
mista straumeni heimensin.
Det slo olje- og energiminister Ranveig Frøiland fast i
Stortingetden 4.juni. Statsråden svarte på et spørsmålfra
representantenHilde Frafjord
Johnsen(KrF.)som med henvisningtil en reportasjei Arbeiderbladethadde spurt hva
energiministerenvil gjøre for
å sikre tilgangen på strøm i
hele landet.
- Det viktigasteverkemiddelet
som sikrar at målet vert nådd
ligg i energilovaav 1990. Everk som har konsesjonfor å
bygga og drive distribusjonsnett i eit område,har ei generell leveringspliktsom i praksis betyr at alle fastbuandeog
faste arbeidsplassarer verna
mot å miste straumen.
Statsråden sa det særleg er

Olje- og energidepartementet har avslått klagene fra en
rekke miljøorganisasjoner
over NVEs konsesjon til Naturkraft AS for bygging og
drift av gasskraftverk på
Kollnes og Kårstø.

Statsråd Ranveig Frøiland

spørsmål om me skal legge
nye kablerut til fråflyttaøyer.
Kostnadenemå dekkastved at
dei andrekundanebetalerhøgare overføringstariff. Det
kan væreei storbør å leggepå
dei fastbuandei området for
at sumarhusaskal få straum,
sa Frøiland.

utsette klagebehandlingentil
etter at resultatet av klimaforhandlingene i Tokyo til
høsten er klart.

- Vi skal gjøre gasskraftenda
mer miljøvennlig, sa Frøiland og henviste til vilkår
- Gasskraften skal gi inntek- som er fastsatt.
ter og sysselsetting og innebære videreforedlingav nor- Naturkraft skal i anleggene
ske gassressurser. Norsk legge til rette for separasjon
gasskraft er et alternativ til og deponering av CO2, og
kull-, olje-, og kjernekraftog delta aktivt i teknologisk
kan dermed bidra til et bedre forskning og utvikling på
miljø i Norden. Det sa olje- området.
og energiminister Ranveig
Frøiland da departementets Det skal også legges til rette
avgjørelse ble gjort kjent 5. for utnytting av varme fra
gasskraftverket på Kårstø,
juni.
og for å utnytte energiinnStatsråden minnet om at et holdet i kjølevannet fra anflertall i Stortinget den 12. legget på Kollsnes.
mai hadde avvist to SV-representanters forslag om å

Konsesjonspliktenmå vurderes
også for mikro/minikraftverk
I prinsippeter det ingen
forskjelli behandlingsprosedyrenfor størrekraftverk og mikro/minikraftverk.All kraftutbygging
som ikke er konsesjonspliktig i henholdtil vassdragsreguleringsloven
skal vtirderesav NVE etter
vassdragslovensparagrafer
104-106.Det slår NVEfast i
et notatom behandlingen
av sakersom gjelder
mikro-og minikraftverk.
For å forenkleprosessenog sikre
at NVE får nødvendigedata, er
det nyligutarbeidetet skjemasom
viser hvilke opplysningervassdragsmyndighetene
trengerfor å
kunne vurderekonsesjonsplikten.
I skjemaet «Byggingav kraftverk»spørresdetbLa.omprosjek- Rennende vann innbyr til å utvinne kraft. Men det kan ikke gjøres uten videre!
tet berører vernet område eller (NVE-illustrasjonsfoto)
Samletplan,omdet er gjortavtale
i et Samfunnsmessigriktig
Vernetvassdrag- restriktivlinje
medlokalteverk,om regulerings- til for å utløsekonsesjonsplikt
magasinog en rekke andre tek- vemetvassdragenn i et ikke-ver- Notatet påpeker at NVE også Hovedregelener at det ikke skal
niske forhold.NVE håper skje- net.
skal se til at energiressurseneut- byggeskraftverki vernedevassmaet vil bidra til raskeresaksbenyttes på en samfunnsmessig drag.Menunntaksviskan det fmhandling.
Kanbli pålagtå rive
riktig måte. Det gjelder såvel nes kraftprosjektermed så små
Regionkontorene
har i sin fase av mikro/minikraftverksom større virkningerat de kan aksepteres
Vanligerutiner
saksbehandlingenansvar for å prosjekter. Mikro/minikraftverk ogsåi vernedevassdrag.
Det slås fast at NVE skalha vur- sjekke at nødvendigdokumenta- må ikke leggehindringeri veien Vernekriteriene
er oftebare genedert konsesjonspliktenfør byg- sjon fra søker foreligger.Vurde- for utbygging av Samlet plan- relt beskreveti vernevedtak,og
gingav et kraftverktar til. Fylkes- ringen ved regionkontorene
gjel- prosjekter. I en konsesjonsbe- det kan værevanskeligå vurdere
mannenskaluttaleseg om hvilke der i første rekke de landskaps- handling vil hensynettil SP og om verneverdiene
blirberørt.Proallmenneinteressersomberøres. messigeog vassdragstekniske
løs- ressursutnyttelsenbli tillagt ve- sjektet«Dokumentasjon
av verneSkjemaetsendestil Vassdragsav- ningene,og det foretasom nød- sentlig vekt. NVE oppfordrer verdieri vemavassdrag»avhjeldelingeni NVE,til NVEsregion- vendigen befaring.
derfor til en planleggingsom i per dennemangelen.
kontor som forberedersaken, til Et kraftverkskalikkebyggesuten størst mulig grad ivaretar sam- For tidener det megetstorpågang
fylkesmannen i vedkommende at NVE har vurdertkonsesjons- funnsmessigehensyn.
for bygging av mikro/minikraftfylke og til vedkommendekom- plikten. Er dette likevel skjedd,
verk, også i vernede vassdrag.
mune.
skalutbyggingenvurderesog kan Dersom utbyggingsstørrelsen NVEvil leggesegpå en megetreSkjemaet skal bl.a. vedleggeskart, eventuelt kreves konsesjonsbe- åpenbart er valgt i hensikt å striktivlinjei dissesakene.Ellers
og det kreves en beskrivelse av handleti ettertid.Da kan utbygge- unngå behandling,eventueltof- vil vi kunnerisikereat detpå få år
prosjektet.
ren bli pålagtå endreutbyggingen fentlige avgifter, vil NVE ta byggesen rekkemindrekraftverk
I notatetheter det nærmereat ut- eller å rive anlegget.Det siste er dette med i sin vurdering.Det i de vernedevassdragene,
medtilbygging i vernedevassdragbe- særligaktuelti et vemetvassdrag. tenkes da særlig på prosjekter sammenlike stor virkningsomet
handlesetter sammerutiner som Selvom et prosjektikkeer konse- som er på grensen til SP-be- størrekraftverk.Dermedkan Storfor andre kraftverk.Men de all- sjonspliktigetter vassdragsloven, handling. (1MW/5GWh) og tingets forutsetningerfor vemet
menne interesser skal vurderes gjelder bl.a. reglene for sikker grensenfor el-avgift.
værebrutt,sierNVE.
strengere.Dermedskaldet mindre byggingog vedlikehold.
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Alcatel Kabel Norge le
verte i mai teknisk an
på en av tysklandskablene. Etter et omfat-

tende utviklingsprogr
kan Alcatel levere en 1"
kespenningskabel med
høy overføringsevne:
500 kV og 800 MW.

Bipolarløsningerinnenrekkevidde

I•I

; •

Grei

I

Adm.direktør
Odd Håkon
Hoelsæter ville ikke kalle
monopolare
løsninger
for
gammel teknologi. Monopolare forbindelser
ligger til
grunn i Statnetts konsesjonssøknad, men Statnett har hele
tiden ønsket en bipolar løsning - og den kan være innen
rekkevidde.
- Med flatkabel ser vi nå muligheten til en bipol løsning.
Vi har undertegnet kontrakt
om utvikling av en flatkabel
for store dyp. Resultatet skal
foreligge i mai neste år. Hvis
en slik kabel kan lages, vil
den bli produsert for bruk til
Nederland.
Mot Tyskland har vi to prosjekter med helt forskjellige
parter. Det gir kompliserte
partsforhandlinger
både på
tysk og norsk side. Men også
her så vi muligheten for en
bipol løsning og har arbeidet
for det, sa Hoelsæter.
-Han påpekte at det også da er
bruk
for elektrodeanlegg.
Men de vil bare bli benyttet i
feilsituasjoner og under periodisk vedlikehold.
Da er
gassutvildingen fra elektrodeanleggene så godt som eliminert.
Hoelsæter kunne ikke der og
da si rett ut at en bipol løsning vil komme, forhandling-

ene er ikke endelig avsluttet.
Men jeg har god tro på at det
skal gå den veien, sa Statnettsjefen.

Norgeskal selge kapasitet
Hoelsæter hadde som innledning minnet om ideen med
nye kabelforbindelser til utlandet.
Det er å utnytte ulikheten
mellom vårt vannkraftsystem
og varmekraftsystemet
i andre land. Vi skal selge kapasitet, noe som tidligere ikke har
vært priset særlig høyt. Det
vil stabilisere priser og gi
gode inntekter for Norge.
Uten importmuligheten gjennom dagens kabelforbindelser ville vi i fjor hatt vesentlig
høyere
strømpriser.
Med
større import - lavere priser.
Altså prisstabiliserende
Statnett er sentralsnettsoperatør, og systemansvarlig
for
kraftforsyningen
i Norge.
Altså at det er lys i lampa hos
alle!
Statnett eier 50 prosent av aksjene i de to selskapene som
skal planlegge, bygge og eie
de to kabelforbindelsene
til
Tyskland, og eier den nordre
halvdelen av kabelen til Nederland. Statnett er ikke part i
kraftutvekslingsavtalene.
Bak
avtalene står Statkraft og de

fleste større kraftselskapene i
Norge, poengterte Hoelsæter.

Tar mest mulighensyn
Statnetts rolle er å levere infrastruktur, å sørge for at prosjektene blir realisert og stilt
til disposisjon. Vi er konsesjonssøker for bygging og
drift.
Utbyggingen medfører store
naturinngrep. Men vi tar mest
mulig hensyn ved å utnytte
kraftnettet så sterkt som mulig, fremholdt Statnett-sjefen.
En linje skal utnyttes maksimalt før vi bygger den neste.
Vi prøver å holde miljøbelastningen nede - men erkjenner at å få den til null er umulig. Vi må finne teknisk-økonomiske kompromisser.
Vi
vil være så skånsom som mulig for miljøet generelt, og for
de lokale interesser spesielt.
I et svar til en i salen gjentok
Hoelsæter at kraftledninger er
en klar belastning for miljøet.
Men han ville også nevne at
både Vest-Agder Energiverk
og Kristiansand
Energierk
har fordeler av kraftutvekslingen ved å være deltagere.
De kjøper og selger kraft, og
har kommersielle fordeler. Det er en helt klar positiv side
å legge i vektskålen!

Mange innvendinger
Representanterfor fylke og
kommuner,miljøvernorganisasjonerog grunneiere
hadde mange og tildels
krasse innvendingermot
søknadenefra Statnett om
nye kraftledningerog elektrodeanlegg.
Det ble klaget over mangelfulle eller helt manglende
udersøkelser,over «manipulerendeordbruk»i dokumentene,over store naturinngreputen at landsdelen får annet enn ulemper. Ingen nye arbeidsplasser og ingen skatteinntekter i sikte!
Det ble fremført sterke
oppfatningerom alvorlig
helsefare gjennom gassutvikling fra elektrodeanleggene, særlig halogenforbindelser.
Fiskere på Sørlandet frykter tap
av viktige fangstområder og «går
på det sterkeste imot» at kabler
og elektrodeanlegg blir lagt slik
det er omsøkt. Det er ikke aksep-

- Vi mener oppgaven e
løst med god margin f
en tysklandskabel på
MW, sier teknisk sjef
Kjell Bjørløw-Larsen
Vann & Energi.
Det er EuroKabel som har
hentet det tekniske anbude
en gruppe prekvalifiserte
1
randører. Selskapet vurdere
de løsninger som den intern
nale anbudsrunden
har git
en av tysklandskablene.Så
venter vi etter hvert en run
kommersielle
vilkår,
til
Bjørløw-Larsen
og mener
tel er «i høyste grad konku
sedyktig».

Overraskelse for bransjen
Hva med flatkabel?
Vi ble ganske så overrask
kontrakten med NKT ble
Vi stilte oss undrende til
dan danskene skal få dette t
sent som under CIGRfi-k
ransen i fjor sa NKT selv at
kabel ikke var noen løsnin
større dyp enn 150 meter
kom det som sagt overras
på alle at valget falt på flat
når den skal over Norske
med 400-450 meters dyp.
Flatkabel er ikke noe nytt.
har veldig gode egenskape
er som jordkabel til veksel
ning kjent siden før verden
gen. Fra 1965 har flatkabel
vært i bruk som likespend
kabel - men alle steder på
ske grunt vann, under 100

Tåle mekanisk påkjenning
Da står det igjen å bevise at
kabel kan legges på stort
Spørsmålet er, slik jeg ser
om denne typen kabel vil
den
mekaniske
påkj enni
under utlegging.
Og hva
eventuelle reparasjoner?
Slike arbeider
har ikke
gjort med flatkabel. Her li
etter min mening en risiko,
peker Bjørløw-Larsen.
Men for det aktulle formål,
bindelsen til Nederland, er
kabel en teknisk sett interes
løsning fordi to-leder kab
direkte kan benyttes i et bip
system uten sjøelektrode. H
det gitt konsesjon for èn for
delse på 600 MW, ikke to
bindelser
med hver sine
MW som til Tyskland. De
den optimale løsningen
to
bler.
Inger Stray Johnsen gikk på vegne av en tverrpolitisk gruppering i Farsund sterkt imot de omsøkte anleggene. Statnett-sjefen Odd Håkon Hoelsæter lytter til.
tabelt at en så viktig sak bare blir
behandlet på landsiden, sa sørlandsfiskerne i et langt brev som
ble opplest fra ende til annen.
NVE fikk kritikk for å ha satt en
kort høringsfrist, og det ble spurt
hvorfor ikke saken ble behandlet
av SFT etter forurensningsloven.

Statnett og kabelselskapene fikk
honnør for å ha funnet altemativ
plassering av strømretteranlegg i
Sirdal - men ny kraftledning i dalen var det liten begeistring for.
Hvorfor ikke oppgradere eksisterende ledninger? ble det spurt.
I flere innlegg ble det hevdet at

Statnett gjør bruk av «gårsdagens
teknologi» når det søkes om monopolare anlegg.
Først under møtet var det kommet
frem at Statnett øyner en løsning
med bipolare anlegg både for
tysklandskablene
og kabelen til
Nederland.

Utfordring for Alcatel
Er flatkabel noe å tenke på
Alcatel?
Klart nok. Dersom man lyk
med flatkabel i forbindelse r
NorNed-prosjektet,
vil det li
en utfordring her. Også vi ;
kunne levere denne typen ka
selvfølgelig etter å ha gjort n
prøver. Det vil kreve en viss
pasning i produksjonsgange
og i utlegning - som lar seg

Vannåinergi

ingmedtokablerRotenon
ognorskvannforskning
Av Jan Henning
A13&,-Lund
Rotenon er igjen et omdiskutert begrep i massemediaog
miljøforvaltningen.Blant legfolk og fagfolk står det strid
om en giftbruk som berører
både estetiske og etiske verdier.
Kan vi tillate et så drastisk
inngrep i naturen for å redde
èn av de eksisterendeartene laksen?

jørløw-Larsen, teknisk sjef i Alcatel Kabel Norge, har hånd om uten av den nyutviklede sjøkabelen på 500 kV og 800 MW.
arald Brynildsen.

Frykter ikke gassproblem
- Eletroder og helsefare?
Der er jo ikke jeg noen ekspert.
Men jeg frykter ikke et gassutviklingsproblem. Det kan løses
ved hensiktsmessig utforming
ar løsning intet problem
in egen nye massekabel av sjøelektrodene. Vi skal huske
er Bjørløw-Larsen at at slike elektroder har vært i drift
Statnett og Alcatel er sam- for likespenningsanlegg siden
om et utviklingsprogram 1954. Brorparten av likespenhar en prislapp på 53 ningskabler - også de aller seneste - har monopolart system.
oner.
en er gjort i Halden, med Og jeg kjenner iallfall ikke til
g av forskjellige lengder på problemer med noen av dem,
steder. Programmet avslut- sier Bjørløw-Larsen. - Dagens
nere i år, men resultatene løsninger tilfredsstiller fullt ut
allerede at vi har en kabel kravene til bipolart system. Poen høye overføringsevnen. enget er at det må legges to kabler. Og for tysklandskablene er
bipolart system noe pro- vår løsning like god som noen
konkurrent kan tilby.
e teknisk. Ut fra tekniske
n burde man for de to ka- Mange utfordringer
Det er i det hele svært viktig å
til Tyskland, EuroKabel
iking Cable, nettopp velge være i forkant. I de nærmeste
ipolar løsning og dermed fem-seks årene skal det rundt
noen problemmer som el- om i verden legges en rekke li' gger der. Da sikter jeg sær- kestrømskabler. En av dem kalkorrosjonsrisiko. Også på les BAKUN, en sjøkabel melområdet har EuroKabel lom østlig og vestlig Malaysia.
satt en studie, og problemet øyer i Indonesia og Filippinene
vidt jeg vet noe avdramati- skal forbindes med kabler. ItaMen saken har vært viet lia-Hellas er enda en plan, Nordoppmerksomhet innen EU. Irland-Skottland likeså. Islander ikke ønskelig med sjø- kontinentet er selve drømmeproroder og monopolar drift. sjektet som kan bli gjennomført
is det en grei løsning ved at hvis den kosteffektive kabelen
bler kombineres til ett bi- blir laget.
t system. Dermed har vi Her er mange og spennende utreturstrøm, og korrosjons- fordringer, kan teknisk sjef i Alcatel Kabel slå fast.
er borte.
feil kan bare en kabel være i Nylig gikk «Skagerak» fra famen det blir jo bare i korte brikken i Halden med Akababukta som reisemål. Der skal det
der.
mellom Sinaiøya og Jordan legøw-Larsen nevner at flatka- ges en vekselspenningskabel på
uligens kan innebære ri- 400 kV. Kabelen er 14 km lang
for lokal oljelekkasje - et- og legges helt ned på 830 meters
m vi her har med en oljeka- dyp.
Verdensrekord! sier Bjørløwgjøre. - Det er også en proLarsen med et stort smil.
istilling å få avklart.
eider ikke med flatkabel
g. Men som sagt, situasjoar gitt oss noe å tenke på,
j ørløw-Larsen.

leringereller masseuttak?De har
oftest langt mindrekonsekvenser
fordetbiologiskeliveti vassdraget
enn rotenonbehandling.Konsekvensutredningerer ikke bare
knyttet til slike tiltak. Departementet kan også kreve konsenår effekteneav
kvensutredninger
tiltaketer konfliktfylt.Dette gjelderhelttydeligforrotenonbehandling.Med slikeundersøkelserskal
manværei standtil å foretaavbøtende tiltak slik at effekteneblir
minimalisert.

Resultaterfra Rauma
Et argumenti debattenom roteer hensynettil å ta
nonbehandling
vare på eksisterendearter i vassSiden1980-åreneer rotenonfrem- draget. Det har nærmestutelukholdtsombotemiddelmotden sta- kende vært fokusertpå laks med
dig fremrykkendelakseparasitten den konsekvensat man ikke vet
Gyrodactylus salaris. Parasittener hvamanhar hattellermistet.
sterktknyttettil lakssomvert,selv Et eksempel er rotenonbehandom den også kan leve og formere lingenav Raumahøsten 1993,en
seg på andre arter av ferskvanns- elv i verneplanIV. Verneter befisk. Hensiktenmed rotenonbe- grunnet ut fra store naturfaglige
handling er å utrydde alle lak- verdierog somet uerstatteligtype- Jan Henning L' Abèe-Lund
seungerslik at livsgrunnlagetfor vassdragfor dennedelenav landet.
parasittenogsåforsvinner.Derved Vassdragetinneholdtstore natur- foldigegenerasjonerutvildetspeskal vassdragetigjen fremståsom faglige verdier som ikke ble til- sielle trekk. Eksempelviser oppog fiskestør«friskt».
strekkeligdokumentertfør rote- vandringstidspunktet
motlak- nonbehandlingen
og somsannsyn- relse tilpassetvannføringi hvert
Førsterotenonbehandling
enkeltvassdrag.
separasittenble gjennomførti Vi- ligvisnå er taptfor alltid.
kja i Sogn og Fjordanetidlig på Blantbunndyrble detpåvistto nye
1980-tallet.Parasitten er senere arter av fjærmygg.Blant fisk ble Giftvirkningen
ikke påvisti vassdraget.Til nå er detregistrerten rekkespesialiteter. I dag fmnesingenaktuellealtemahvorav Det var kjent at Raumahaddeen tiver til rotenonbehandlingmot
24 elver rotenonbehandlet
Men videreforsk11 er blitt kvitt parasitten,og i to elvelevendeharrbestand.Hvorfor- lakseparasitten.
vassdraghar tiltaketvært mislyk- skjelligdennevar med hensynpå ningpå områdersomgenetikk,og
ket. De resterendeer i en «rekon- genetikkog livshistoriei forhold andre giftige substansersom er
valesensfase»,og for disse vass- til harr høyereopp i vassdrageter mer spesifikkeoverforGyrodactydrageneer det for tidligå konklu- det umulig å gi svar på i dag. lus salaris,kanbringeossnærmere
på
&re at parasittener borte.
Raumahaddeogså en spesiellør- en altemativbehandlingsform
ret som lokaltble kalt isdøl. Hva akseptableøkologiskepremisser.
Årsakog spredning
dennevar i forholdtil annenørreti Også en del insekterer sværtfølHva kjennetegnervassdragsomer vassdragetkan ikke besvaresnå. sommeoverforrotenon.De mest
infisertmed Gyrodactylussalaris? Det ble ogsåpåvistet relativtstort følsomme bumidyreneer døgner det vanskeligå antallav en fisk somhaddelikhe- fluer, steinfluer,vårfluer og toI utgangspunktet
fmne en fellesnevnerfor disse ter både med ørret og laks. Men vinger. Dette er normalt meget
viktigenæringsdyrfor fiskearteri
vassdragene.De kan være regu- hvadet var,det forblirubesvart.
de variereri størrelseog fin- Er dette enkeltståendeeksempler rennendevann. Giftvirkningener
nes på nærmest hele vår lang- fra et unikt vassdrag,eller ligger unikvedat noenarteravdøgnfluer
straktekyst, dog med flest i fyl- det mer generelletrekk bak iakt- og steinfluerfremviseren nesten
kene Møre og Romsdalog Nord- tagelsene?Ogsåher må svaretute- total dødelighetmens andre arter
land.Fellesfor demsynesimidler- bli fordi det ikke er gjennomført av de sammeto gruppertar mindre
tid å væreen menneskeligtrangtil systematiskefør- og etterundersø- skade.Snegl og muslingerpåvirå forbedreelvenesnaturligefiske- kelseretterrotenbehandlingen. kes lite av rotenon.Krepser meget
Marflo,et annet
motstandsdyktig.
produksjonvedå suppleremedfisviktignærinsgdyrfor fisk,ser også
Deter nå en allmenn Ingenbestanderutryddet?
keutsettinger.
forståelseav at lakseparasittener Det kan nok være riktig at ingen ut til å klareen rotenonbehandling
introduserti vassdragsomfølgeav arterer utryddetsomfølgeav rote- bra.
utsettingerav infisertfisk.
nonbehandling. Men biologisk
mangfolddreierseg ogsåom min- Midlertidigreduksjon
Konsekvensutredning
dre enheter,bestandersomtilsam- Reduksjonenav bunnfaunaensypåkrevet
menutgjørforekomstenav en art. nes å væremidlertidig.I følgenorhaddenoenarter
hartil formålå For mangearter er det snakkom skeundersøkelser
Rotenonbehandling
drepe nesten alt liv i vassdraget. lokale tilpasningersom betyr at og dyregrupperstortetthetallerede
Hvorfor kreves ikke da konse- bestanderikke uten viderekan er- en måned etter behandlingmens
på lik linje med stattesfullstendig.Forskjelligebe- andrearterbrukteopp til tre år på
kvensutredninger
Vi snakkerher om
teknisketiltaksomvassdragsregu- standerav lakshargjennommang- reetableringen.
viktigenæringsdyrfor fisk i rennendevann.Mensidenrotenonbehandlingenberørernedre,lakseførendedel av et vassdrag,vil koloniseringeni stor grad skje nedstrømssom en kontinuerligstrøm
av organismerfra overforliggende,
ubehandletestrekninger.
Dette er likevel ingen universell
regel.For anadromelaksefisksom
ørret og røye er situasjonenmer
spesielli det de dannerbåde sjøvandrendeog elvestasjonærebestanderi sammevassdrag.De sjøvandrende finner vi nedstrøms
og de elvestasjovandringshindre,
nærepå oversidenav hinderet.Det
er påvistgenetiskeforskjellermellom disse bestandene.Man skal
derforikke forventeat elvestasjonære bestander på ubehandlete
ørret med lokalnavnet «isdøl» funnet under rotenonbehandlingen av strekningervil reetablerebestander medsjøvandringsatferd.
Rauma i september 1993. Foto Jan Henning L' Ab&-Lund.

8

b1111
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Stortingetbehandlet10.juni innstillingenfra energiog miljøkomiteenom tiltakmot flom.
Blantsentraleemneri debattenvar et forslagom
at NVE skal ha ansvarfor vedlikeholdav flom- og
erosjonssikringsanlegg.
Det liggernå an til at NVE
må ta et størreansvarfor tilsynog vedlikeholdav
slike anlegg.
Et foreløpiganslagover kostnadeneved en slik
ordningviser et økt bemanningsbehovi etatenpå
30-35 årsverk,forutenøkonomiskemidler.Det er en
tidoblingi forholdtil den bemanningsøkningen
som
Flomtiltaksutvalget
menteer nødvendigtil kontroll
og til opplæringav den kommunaletilsynsfunksjonen.
Olje- og energiministerRanveig
Frøilandba i Stortingetom å få
kommetilbaketil Stortingetmed
en utredningav de økonomiske
og administrativekonsekvensene
dersom flertallet virkelig mener
at NVE skal ha ansvarfor vedlikeholdav alle flom-og erosjonssikringsanlegg.
Statsråden fremholdt ellers at
Stortingetsbehandlingav saken
vil bety mye for flomsikringsarbeidet i mange år fremover.
Statsrådenvar glad for at komiteen i hovedsakhadde sluttetseg
til anbefalingenei meldingen.
Komiteenvar delt i synetpå distriktsandelen.Denhar i de senere
år vært25 prosent,menvil heretter være 20 prosent. Statsråd
Frøilandhaddemerketseg at komiteen samlet ga sin tilslutning
til hovedprinsippeti regjeringens
forslag, nemlig at de som har
nytte av tiltakene fortsatt skal
deltai finansieringen.
Helhedigtilnærming
I komitemerknadeneheter det
bl.a. at komiteener enig i regjeringensvurderingav hva som er
viktigstfor å ivaretamiljøinteresser i vassdrag.Det er å unngåen
videre utnytting av vassdragsnæreområdersomøkerforurensningsproblemeneog behovetfor
flom- og erosjonstiltak.Komiteen er ogsåenigi at det vil være
nødvendig med tiltak som beskytterflomutsatteverdierog interesser.
Planleggingog gjennomføringav
flomsikringstiltakforutsetter en
helhetlig tilnærming. Optimal
bruk av samfunnetsressursertil

flomsikringstiltakforutsetter at
skaderisikoener dokumentertog
analysert,påpekerkomiteen.
Komiteflertallet (medlemmene
fra Ap og medlemmetHillgaar)
viser til at det i en flomsituasjon
kan være nødvendigat NVE beslutterå åpne etablerteflomveik
for dermed å reduseredet samlede skadeomfangi et område.
Det er nødvendigå klargjøreerstatningsreglene
for skadesomer
påført gjennom slike tiltak, sier
flertallet.
Komiteenmenersamletat et nasjonaltflomsonekartverk
bådevil
vise hvor det er størst fare for
flom,og dertil gi grunnlagfor en
mer bevisst bruk av flomutsatte
områder.
NVEmå få midler
Om flomvarslingsier komiteen
at det viktig å få etablertet best
mulig system for flomvarsling.
NVE må tilføres tilstrekkelige
ressurser slik at det kan inngås
samarbeidavtalermed regulanter
i størredelerav landet,understreker Stortingetsenergi-og miljøkomite.
Den viser til at NVE med sin
vassdragsfaglige
kompetanse
står helt sentralt i vurderingav
flomutsatteområder,og er enig i
at etatens kapasitettil å veilede
kommuneneog behandle kommunalearealplanermå styrkes.
Komiteener enig i at det fortsatt
skal være kommunenesom har
ansvaretfor at flomfareer vurdert og tatt hensyntil ved arealplanlegging og byggesaksbehandling.
Det er svært viktig at forslagene

•

Fra Solbergfoss under flommen
energi- og miljØkomite er enig.

i 1995. Her foreslår regjeringen at det bygges en luke, og Stortingets

fra Flomtiltaksutvalget
til forbe- nomiske og administrativekon- rådd en opprusting av omløpdringstiltakblir fulgt opp, særlig sekvenserav de foreslåttetiltak. stunnelene.Bygging av en ny
i sikring_avekisterendeanlegg. Regjeringenvil komme tilbake luke i Solbergfosser derfor det
til spørsmåletom beviligninger alternativetsom klart peker seg
Vassdragsreguleringer
ved de årlige budsjetter.Komi- ut for å sikreflomavløpetfra SolKomiteenhar merketseg at vass- teen forutsetterimidlertidat det bergfoss.Tiltaketvil i all hoveddragsreguleringerer sentraltfor konkreti 1998-budsjettetpriori- sak opprettholdedagens avløpdempingav flommerog er enig i teres en ny luke i Solbergfoss skapasitetved flom. Nyttenman
at flomdemping bør tillegges dam.
oppnår ved bygging av en ny
vekt i Samlet plan. Flertalleter
luke må også ses i forhold til
enigi at det bør gis adgangtil ad- Ny lukebestealternativ
bygging av flomvoller i Lilleministrativbehandlingav de pro- I stortingsmeldingen
var det på- strøm,sa regjeringeni si melding
sjekter som er fremhevet av pekt at driftsforholdenefor om- (Flomtiltaksutvalget
haddeanbeFlomtiltaksutvalget.
Det er Osen- løpstunnelene ved Solbergfoss falt to luker).
sjøen-østreÆra/Vesleflisa,Stor- ikke er tilfredsstillende.Forsatt Regjeringenså også behov for
sjøen •
i
Rendalen, bruk av omløpstunneleneforut- for tiltak som vil sikre flomavRaudalsvatn/ØvreOtta, Bygdin, setter omfattendeinvesteringer. ledningenved Sarpsfosseni NeVinsteren/Heimdalsvatn(/Byg- Det måtte også påregneset fort- dre Glomma. Eventuelle tiltak
din).
satt statligmanøvrerings-,drifts- her må avventeen klarleggingav
Flertalletunderstrekerat i Rau- og vedlikeholdsansvarfordi utbyggingsplaner
i området.
dalsvatn/øvreOtta gjeldereksis- dameierikke vil være villig til å
terendereguleringog det må ses overtadette.Fortsattbruk av om- Skadeomfanget
redusert
isolertfra en eventuellny utbyg- løpstunnelene vil gi et svært Erfaringenefra flommeni 1995
gingi ØvreOtta-vassdraget.
uheldigsignali forholdtil de sik- viste at en slagkraftigvassdragsFlertalleter videre enig i at de kerhetskravsom ellers stilles til forvaltningkan bidravesentligtil
øvrige prosjekter fremmes for vassdragsregulering, var det håndteringenav krisesituasjoner
storingsbehandling,utenom en fremholdt i stortingsmeldingen. i vassdrag. Dette gjelder ikke
fullstendigreguleringav Samlet Som konsesjons-og tilsynsmyn- minst NVEs regionapparatsom
plan, men da med de forutset- dighet bør ikke NVE ha ansvar ved sin tilstedeværelseog lokalningensom er lagt i regjeringens for manøveringog vedlikehold kunnskapbidro til at skadeommelding.
av vassdragsanlegg.På denne fangetble vesentligredusert,påI meldingenblir det påpektøko- bakgrunnhadde regjeringenfra- pekteregjeringensin melding.

Serie flomvarslerfra NVE

wy,f,
j&t.
Her sikres et område ved Gaula best mulig med mer stein. Foto: NTB.

NVE har de seneste ukene utarbei- utsatt, lød varselet fra Hydrologisk avdet og sendt ut en rekke flomvarsler deling i NVE for 10. juni.
og vannføringsprognoser.
Også dagen før var det sendt varsel om
storflom, for dagene 9.-10. juni. Var10. juni gikk det ut to varsler om stor selet gjaldt Sør-Trøndelag, Møre og
flom, gjeldende for dagene 10.-12. Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordajuni. For Troms, Nordland og Nord- land, nordlige deler av Oppland.
Trøndelag gjaldt at dagens nedbør og Det ble påpekt at sterk varme har ført
temperaturprognoser var ventet å gi til rekordstor snøsmelting og ekstrem
fortsatt vannføringsøkning Varselet økning i vannføringen siste døgn. Det
sa at dette vil føre til flom i de fleste var ventet stor flomvannføring (vannvassdrag, og at enkelte vassdrag kan få føring rundt 10-års flom) i vassdrag
stor flom. Generelt gjelder at vannfø- med snø i nedbørfe1tet.
ringen nå er meget følsom for sving- Det ble 8. juni også sendt ut vannføninger i temperatur og nedbør, het det i ringsprognose for landet under ett. En
varselet.
situasjonsrapport og forhåndsmelding
Om Finnmark ble sagt at sterk varme om vårflommen 1997 datert 28. mai
har ført til stor snøsmelting, og vann- gjaldt Sør-Norge, Trøndelag og Nordføringen har økt i de fleste vassdrag Norge. Prognosekontoret har i det
med snø i fjellet. Det ventes fortsatt siste vært styrket med ekstra mannflom i disse vassdragene, og vannfø- skap for å kunne besvare mange henringen ventes å øke til storflom flere vendelser fra media og andre interessteder. Særlig de vestlige vassdrag er serte.

Yallil å
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Reviderte retningslinjer Husholdningsmarkedet
realitet
en
blir
for systemansvaret
skal i størst mulig grad benyttes
som virkemiddel for å tilpasse
kraftflytenover flaskehalseri systemet. Dette utelukkerikke at systemansvarligkan prøveut f.eksutvidet bruk av spesialreguleringfor
å vinne erfaringermed slike løsninger.En forutsetninger imidlertid at slike forsøk på forhånd avklaresmed NVE.

Av Hans Olav Ween
Reviderteretningslinjerfor systemansvareti kraftsystemettrådte i
kraft fra 1.juni 1997.
Slikeretningslinjerble førstegang
utarbeideti 1994og har vært gjeldende fram til i dag. Utvildingeni
bransjen, egne erfaringer og innspill fra aktørergjordeen revisjon
naturlig.
Der produksjonav elektrisk kraft
er markedsstyrt,forsterkessøkelyset på aktivitetersom tjener nettdriften.Da har vi behov for incentiver som kan bringe nødvendige
systemtjenester fra eksisterende
anlegg og sikre tilstrekkeligkapasitet for systemtjenesteri fremtidige anlegg.
I et vannkraftsystemer energitilgangen styrt av meteorologiske
forhold. Da kan det oppstå situasjoner hvor kraftproduksjonenmå
styres for å unngå en rasjoneringssituasjon,eller for å minske
virkningeneav den.

Forhandlingom godtgjørelse
Systemansvarligsbruk av systemtjenester skal nå godtgjøres. En
viktig forutsetning for en slik
godtgjørelse er da at størrelse i
mest mulig grad gjenspeiler de
faktiske kostnader ved å frembringe tjenestene.En annen forutsetninger at leverandøreneav systemtjenesterikke fritt kan fastsette
godtgjørelsens størrelse. Prinsipper for og godtgjørelsenskal derfor fastlegges gjennom forhandlinger mellom systemansvarligog
representanter for brukere av
overføringstjenester.Det endelige
resultatet kan bli bedre og vinne
større aksept i bransjen enn om
prinsipper og godtgjørelser ble
nedfelt av systemansvarligetter
kun drøftingermellompartene eller ensidiggitt av myndighetene.

Seksjonssjef Hans Olav Ween

Behovfor klargjøring
Grensen er uklar for når systemansvarligskal skifte rolle fra nøytral driftskoordinator,som tilpasser systemet for aktørene, til å
gripe inn og overstyre markedet.
Det har vært behov for å klargjøre
rolle- og ansvarsforholdenei slike
situasjoner.
NVEs utkast til endrede retningslinjervar på høringhos alle omsetningskonsesjonærerog andre høringsparter.
Viktige kommentarer gjaldt forhold vedrørendesystemansvarligs
rollefor den fremtidigekraftbalansen. Andre kommentarerberørte
godtgjørelse for systemtjenester,
i stedet
bruk av motkjøpsordninger
for eller i kombinasjonmed kapasitetsavgifter,hensyn til revisjon
av energilovmed forskrift, arbeidet med regionale fellesnett og
sentralnettetsutstrekning.

Det kan oppfattes som uheldig i
utøvelsenav rollen som systemansvarlig.Systemansvarligsnøytralitet er derfor innarbeidet som et
viktigprinsipp.
De reviderte retningslinjenedefinererklarereinnholdetog forutsetningene med systemansvaret.De
tydeliggjør plikter og rettigheter
for myndighetene,den systemansvarlige og konsesjonærene.Systemansvarlighar fått et klarereansvar for å følge med i utvildingen
av kraftbalansenfremoveri tid, og
å involvereNVE dersom det kan
forventes en anstrengt kraftsituasjon.
Ved behovog etter nærmereavtale
med NVE kan systemansvarligfå
utvidedefullmaktertil å gripeinn i
aktørenes disposisjoner. Slik vil
ansvaret for hvilke virkemidler
som fillates brukt i en fremtidig
magasindisponering ligge hos
myndighetene mens den systemansvarligestår for praktiskgjennomføring.Det gir et nødvendig
skille mellom systemansvarlig
som nøytral driftskoordinatorog
NVE som myndighetsutøver.

Gir nødvendigskille
Det er viktig å skillemellomStatnett som systemansvarligog som
anleggseier.Statnett kan som anleggseierha motstridendeinteresser i forholdtil andreanleggseiere.

Motkjøpsordninger
En utvidet bruk av motkjøpsordninger i stedetfor kapasitetsavgifter må utredes nærmere før dette
eventuelt kan formaliseres i retningslinjene. Kapasitetsavgifter

Eventuellesenereendringer
Eventuelleendringeri forhold til
sentralnettetsutstrekning,og spesielt forhold vedrørendeeventuell
etableringav regionale fellesnett,
vil påvirke utformingen av retningslinjene.NVE kan imidlertid
ikke forskuttereeventuellelov- og
forskriftsendringeri retningslinjene.
Arbeidet som er gjort med regionale fellesnett har så langt ikke
medført bred enighet om etablering av landsdekkenderegionale
fellesnettsom vil ivaretaet enhetlig ansvarfor en rasjonelldriftskoordineringav regionalnettene.Det
har da heller ikke vært grunnlag
for å vurdereendringeri retningslinjene i forhold til dette i denne
omgang.
Krav til måleutrustningfor registreringav feil og avbrudder nå regulerti retningslinjene.Rutinerfor
en enhetlig feil- og avbruddsregistreringvil kommepå plass.

Omkring 5000 strømkunder
har i dag en annen leverandør enn sitt lokale everk.
Stadig flere husholdningskunder reduserer strømregningen ved å fmne en rimeligere kraftleverandør. Også
dette markedet begynner å
bli en realitet, sier Konkurransetilsynet.

En ny prisundersøkelsepr 3.juni
viser at mange kan spare opp til
etpar tusen kronerved å velge en
annen leverandørenn det lokale
everket.
Konkurransetilsynethar undersøkt hvilke kraftpriser landets
200 leverandørertilbyr til kunder
utenfordereslokalenettområde.
Det er lagetoversikterovertilbud
på variabelkontrakt,ett års fastpriskontrakt og to års fastpriskontrakt.
For kunder i hele landet som vil
binde prisen, tilbyr Meganor
Energi i Sandefjord ett årskontrakt til 27,6 øre/kWh.For kunder som ikke vil binde prisen er
det mulig å få tilbud helt ned i
23,5 øre/hWh. Men det er ikke
mangeleverandørersom betjener
hele landet.
Prisenetil lokalekundervarierer.

Ved inngangen til uke 22 (26.mai)
var energiinnholdet i landets magasiner 22,8 TWh, eller 27,4 prosent av fullt. Dette er to prosentpoeng under laveste observerte
fyllingsgrad til samme tidspunkt
for 10-årsperioden1982-91.
Høyest fyllingsgrad hadde VestAgder og Vestlandet (område 2)
med 31,1 prosent mens Østlandet
og Aust-Agder (område 1) hadde
lavest fyllingsgrad med 24 prosent. Midt-Norge og Nord-Norge
(område 3) hadde en fyllingsgrad
på 27 prosent.
De første ukene av mai måned var
forholdsvis kjølige, noe som førte
til at snøsmeltingen startet senere
enn vanlig. I magasinene er det
mindre vann nå enn til samme
tidspunkt i 1996, men mye mer
snø i fjellet. Det forventes derfor
at magasinene vil fylles kraftig
opp til sommeren, når snøsmeltingen er kommet i gang for fullt.

MAGASINER
I LANDETS
ENERGIINNHOLD
100 Maksimum

Registrert
1997
Registrert
1996
40
Minimum
•• .

NVE Region Midt-Norge satset
stort på sin stand på Trøndelagsutstillingen i anledning av Trondheims 1000års jubileum.KongHarald og Dronning Sonja, som besøkte utstillingen2. juni, viste stor
interessefor vår stand. Vi presenterte regionkontoretmed utgangspunkt i et stort kart over vassdraget
Nidelva-Nea,fra fjordtil fjell.Tekst
og bilder viste NVE-aktiviteteri
vassdraget.
Alle vannmålestasjonenevar avmerket, likeså alle de tretten kraftverkenesom tilsammenhar en årlig
produksjonpå 2300 GWh.
NVEs tilsyn innen sikkerhet og
miljø ved kraftverkeneble også forklart i ord og bilder. Andre viktige
emner var flom- og erosjonssikring,
arealplanlegginginntil vassdragog
NVE Anleggstjenester.
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Gjesdal Everk står øverst på listen med en pris på 28 øre/kWh
for en to års fastpriskontrakt.
Oslo Energifølgerettermed 27,1
øre/kWh,men har også et fastbeløp på 369 kroner.
Stavanger Energi tar tredjeplassen med 29,1 øre/kWh.
Stavanger Energi leverer i 65
nett, og Gjesdali 60 nettområder
rundt om i hele landet. Trønder
Energi tar forbehold om minimumsleveransei hvert område,
og levererfor tiden i fem nettområder.

NVEs stand på Trøndelagsutstillingen -97 i mai fikk hyggelig omtale
som den mest aktuelle. Foto: T.O. Sandnæs.

litevanni magasinene
Sensmelting,
100

Nestebyttedatoer 7.juli. Kunden
må gi beskjedtil sin lokale netteier minsttre uker før skiftetskal
skje, det vil si 16.juni.
Konkurransetilsynet poengterer
at det nå er både gratis og enkelt
å bytte leverandør.

omflom
Svarpåspørsmål

Av T.O. Sandnæs

Av Per Tore Jensen Lund

Gjennomsnittlig variabel kraftpris til norske husholdningervar
pr 1.mai29 øre/kWh.Fortsatthar
mangeeverk høye kraftpriser.
med et årEn husholdningskunde
lig forbruk på 20 000 kWh kan
ved å reduserekraftprisenmed to
til ti øre/kWh spare mellom 400
og 2000 kroner i året ved å bytte
til en rimeligereleverandør,sier
Konkurransetilsynet.

Ferskeprognoser
Mest interessant for publikum var
kanskje videoene fra flommen i
Moksa og flommenpå Østlandet i
1995forøvrig.
Mange spurte om vi har ny flom i
vente. Ved hjelp av ferske prognoser fra Hydrologisk avdeling og
TrondheimEnergiverkkunne vi gi

svar. I tillegg hadde vi PC med hydrologiske målestasjoner hvor de
besøkende selv kunne klikke på
målestasjonog få ut vanndata- noe
som viste seg megetpopulært.
Adresseavisenpåpekte også at vi
gjennom fokuseringen på aktuell
flomfare var den mest aktuelle utstilleren.
De besøkendefikk også med seg en
rykendeferskbrosjyreom virksomheten ved regionkontoret.Dessuten
hadde vi fått laget både T-skjorter
og caps.
Deltagelsenkrevde store ressurser,
men vi følte at den var innsatsen
verd.
Trøndelagutstillingen hadde stor
oppslutning med 100 000 besøkende totalt - og et virkeligstorinnrykk med omkring 20 000 første
juni. Blant mange interesserte på
NVE-standen denne dagen så vi
statsråd Bendik Rugaas som også
gjerneville vite noe om flomfarepå
hjemligekanter.
Trøndelagutstillingen-97 var den
størstei sitt slag siden 1930.Her så
man alt som forbindesmed Trøndelag: næringslivet i landsdelen,
forskning og undervisning,kulturliv, forsvar, reiseliv og offentlig
virksomhetpå mange områder.
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Under møtet i Asker ble det også
NVEarrangerte3.juni
redegjort for at helsefare fra krafti
åpentorienteringsmøte
ledninger har vært nøye vurdert.
Askerom oppgradertforHelsemyndighetenes holdning er
bindelseFusdal-Berger-Ha- at slik helsefare ikke gir foranledmang.Møtetvar ledd i kon- ning til kabling. Kabling må evengjøres ut fra andre hensyn,
av en tuelt
sesjonsbehandlingen
som estetikk.
132kV-forbindelsesom er
omsøktav Energiselskapet Folkerike kommuner
Under diskusjonen ble det underAskerog BærumAS.
streket at Asker og Bærum er tettPå en vakkerjunikveld
bygde kommuner i sterk utvilding,
haddeikke møtetpåkalt
med svært mange mennesker som
mer enn et tredvetalldelta- er og vil bli berørt av en luftledgere.Men godtforberedte ning. Er ikke det grunnlag for å
og engasjertetalsmennfor legge kabel?
berørtevelforeningerfrem- Ole Falk Frederiksen sa på vegne
førteet klart budskap:
av Undelstad Vel at denne saken
har vært fulgt svært nøye, ut fra
det må bli kabel!
Møtet var det første med kabling
som tema etter at nytt reguleringsregime for nettvirksomheten er
trådt i kraft.
I forskjelligeinnlegg gjorde NVEpanelet rede for at utgifter til kabling ikke uten videre kan tas inn
igjen med økt nettleie, altså en
høyere strømpris for kundene.
NVE har tidligere i år fastsatt regler for hvordan ekstraordinære
miljøkostnader skal behandles.
Når en kabling er pålagt av myndighetene (NVE eller OED) blir
kostnadene godskrevet i form av
økt inntektsramme for nettselskapet.

w

•

-

miljøhensyn og strålingsfare.
- Dette er spørsmål om trivsel - og
om sikkerhet. Nå har vi klare forventninger om at saken blir vurdert ut fra noe mer enn tekniskøkonomiskebetraktninger,poengterte talsmannentil applaus.

- Må ned i jorden!
Jan Løchen, forretningsfører i Ikke så mange fylte salen under folkemøtet om kabel eller ikke kabel i Asker. Men de som deltok fulgte nøye
Sameiet Hamang gård med 280 med i diskusjonen og hadde sine innlegg. Her er (f.v.) Erling Herland, Karsten Nordli og Finn Herlufsen.
medlemmer, påpekte at deres område vil bli særlig sterkt berørt.
kabelanlegg billigere enn for luft- energidirektørErling Diesen. Han relse i saken kan foreligge i okto- De tok ned en ledning i fjor. Det ledning? lød et annet spørsmål.
forsikret at alle innlegg var mottatt ber. En eventuell klage vil normalt
var vi glad for. Da må det ikke - Jo, sett over tid blir kostnadene og at de vil komme med under sa- kreve seks måneders behandlingskomme noen ny ledning. Den må redusert fra 4,5 til 3,5 ganger pri- kens vurdering, sammen med tid i departementet.
ned i jorden!
skriftlige uttalelser fra en tidligere
sen for luftledning, svarte NVE.
Fra salen ble det også minnet om
høringsrunde og en runde som nå
at de folkevalgte to ganger har Vedtak i oktober
er på gang.
vedtatt å legge kabel. - Det er ut- Møtene ble ledet av vassdrags- og Diesen så for seg at NVEs avgjøSelvvalgt kan godtas
Selvvalgtkabling kan godtas, men trykk for folks mening, og det må
da under forutsetning av at søker- NVE legge vekt på, ble det sagt
en dekker alle medfølgende kost- med ettertrykk.
nader, eventuelt med bidrag fra
noen som har nytte av kablingen. Redning for Askerkallene?
Det tidligere reguleringsregimet Tidlig på ettermiddagen var det
ga anledning til å velte økte in- holdt tilsvarende orienteringsmøte
vesteringskostnader over på nett- for ordføreme og administrasjoni
I siste halvdel av mai hadde
kundene. Nå vil en selvvalgt kab- Asker og Bærum kommuner.
NVE besøk av seks namibiere
Fra salen kom da et spørsmål om
ling redusere avkastningen.
og syv etiopere, alle tilknyttet
Kabling er dyrt, flere ganger dy- kabelen kan henges opp i taket til
landenes energidepartementer.
rere enn luftledning. Og NVE skal tunnelen for renseanleggetVEAS.
Bakgrunnen er at NVE tidligere
altså se til at kundene ikke betaler En representant for kulturetaten
har undertegnet institusjonelle
mer for strømmen enn nødvendig. ville være veldig glad om man på
avtaler med disse landene for å
denne måten kunne slippe å få en
styrke deres energisektor.
kabelgrøft nær innpå de gamle AsTo hovedgrunner
Avtalene går over flere år. Som
Et annet viktig hensyn er miljøet. kerkallene (eiketrær).
en del av avtalen med Namibia
Kabling kan bli pålagt ut fra to Energiselskapet sa det ikke har
har NVE sin medarbeider Tohovedgrunner.Den ene er at særlig vurdert den løsningen nærmere.
rodd Jensen stasjonert i landet
verneverdig natur - «en perle» - Selskapet så imidlertid betydelige
som langtidsekspert. Han var
står på spill. Den andre er at en ny tekniske problemer med løsningen
også med som deltager i seminaledning vil gå nær mange boliger. og framholdt at det er selve kaberet her hjemme.
Signaler fra sentrale myndigheter len som koster så mye, langt mer
Norplan AS i Ski har stått for
tilsier at vi skal ha en viss økning enn et sprengningsarbeid,ble det
gjennomføringen av seminaret,
av kabling her i landet i forhold til forklart.
etter å ha fått oppdraget i kon- Men blir ikke vedlikeholdetav et
før - men heller ikke mer.
kurranse med andre konsulentfirmaer. I løpet av 11 dager fikk
deltageme en serie forelesninger
med emner som lovverk, markedsregulering, metodikk for å
;1"t
fastsette energipriser, elektrifisering av distriktene og prosedyrer for konsesjonsbehandling.

Henter kunnskap om energi

Ole Falk Frederiksen (t.h.), Undelstad Vel, og Ole Jørgen Karud, Billingstad Vel, gikk i klar tale inn for kabling.

Det ble også tid til et besøk på
Nord Pool for å få en innføring
bl.a. i handel med elektrisitet, og
et besøk på Rånåsfoss kraftverk
i Glomma.
Deltagerne viste stor interesse
og deltok aktivt i diskusjoner.
De ga uttrykk for å ha fått mye
ut av seminaret, og syntes de
også hadde fått et visst inntrykk
av Norge under oppholdet.
Noen av deltagerne fra Namibia
fikk i en helg anledning til å se
Øvre Otta-prosjektet mens hele
den etiopiske gruppen besøkte
industrimuseet på Vemork foruten kraftverkene Mår, Såheim
og Mel.
Norplan skal ha ros for et godt
gjennomført program, og for
den fme måten de tok vare på
deltagerne.

Seminardeltagere fra Etiopia og Namibia med norsk ledsager i historiske omgivelser på Vemork ovenfor Rjukan. Fra venstre Daniel
Hailu Berham, Getachew Lemma, Meseret Bekele, Alf V. Adeler
(NVE) Tekola Shimelis, E.B.J. Siepker, Gebresemaiat Shenkul og
Yetmyet Berham.

Og stor takk til Hydro Energi og
Statkraft som tok så vel imot under besøkene våre på Såheim og

Mel, og på Mår kraftverker!
Alf V. Adeler, sjefmg.
Internasjonaltkontor, NVE.
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Forvaltningsplan
eri mål

Konsesjon for nettforsterkningi sør
NVE har gitt Statnettkonsesjonfor å byggeog
driveen 420 kV kraftledningmellomKristiansand transformatorstasjon
på Skåreheiai Birkenes kommune,for tilknytningtil eksisterende
300 kV ledningArendal-Solhom.Ledningenskal
byggesfor 420 kV spenning,men drivesmed 300
kV spenninginntil videreføringtil Holenkraftstasjoni Byklekommuneblir aktuell.

• ..

Smil og glede over at forvaltningsplanen for Gaularvassdraget er i mål, hos ordfører Aud Viken, Førde,
vassdrags- og energidirektør Erling Diesen, plansjef Arve Seger i Førde kommune, miljøvernsjef Ingrid
Bjørkum hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane, overingeniør Ivar Sægrov, regionkontoret i Førde og
tidligere miljøvernleder Sigbjørn Vereide, Gaular kommune. Foto Haavard Østhagen.

Av Haavard Østhagen
Gaularvassdraget
i Sognog Fjordaneble vemeti den siste verneplanenfra1993somet av de mest
omstridte vassdragenei denne
vemeplanen.Det er store verdier
knyttettil dettevassdragetsamtidig som det representereret stort
kraftpotensial(over 1000 GWh).
Selv om hovedformåletmed verneplanenhar værtå sikrevassdragene mot kraftutbygging,har
Stortingetsenesti vår understreket at verneverdiene
ikkemå ødelegges av andre typer inngrep.
Sikringenav verneverdieneskal
skje innenfor eksisterendelovverk, men bortsett fra dette har
Stortingetgittfå føringerforhvordan forvaltningenav de vernede
vassdrageneskal gjennomføresi
praksis.For å vinneerfaringerpå
området har NVE gjennomført
prosjektDifferensiertforvaltning
for å utprøveulike forvaltningsopplegg.

ner med ulike og kanskje innbyrdes motstridendeinteresser.
Utgangspunktetfor å lage en interkommunal forvaltningsplan
for vassdragetkunne såledesha
værtbedre settfra vår ståstad.På
den annensidevar utgangspunktet en utfordring.Hvisvi klarteå
kommei mål i Gaular,da måtte
vi ha en erfaringsomkunnebrukes på de fleste steder. Konldusjonen var da at Gaular kom
med i prosjektet Differensiert
forvaltning.

Milepelble markert
Ikke minst må vi takke våre
medarbeidereved Førde-kontoret for det. De har den nødvendige lokalkjennskapog det 10kale kontaktnettetsom skal til
for å gjøre en riktig vurdering.
Også denne saken viser derfor
hvor viktig det er for en landsdekkendeetat som NVE å ha lokal representasjonsom kan forene fagliginnsiktog lokal kunnskap. I vår kunne vi sette punktum for arbeidet med å lage en
Tre kommunerberørt
felles plan for differensiertforI tilleggtil å være omstridt,ren- valtning av Gaularvassdraget.
ner Gaulargjennomtre kommu- Planen er nå vedtatt av kommu-

nestyrenei alle de berørtekommuner og er ført videre som
kommunedelplaner.Denne milepelenble markertmed et møte
i Sande i Gaular kommuneden
15.maider ordførerneog andre
fra de berørtekommuneneBalestrand, Førde og Gaular var tilstede. Fra NVE deltok vassdrags- og energidirektørErling
Diesenm.fl.
En prestasjon
Det er et betydelig nybrottsarbeide som her er gjort. Det kan
stå som et forbildefor det videre
arbeidet med forvaltningenav
de vernedevassdragene.A få de
stridendeparter til bli enige om
en felles forvaltning av dette
vassdraget- etter en lokalt styrt
prosessog på så kort tid - det er
en prestasjon! Forvaltningenav
vassdraget er ikke et avsluttet
kapittelmed denneplanen.Men
den gir et godt grunnlagfor den
videreforvaltningen.Det er god
grunn til å ønske Balestrand,
Førde og Gau1arkommuner,regionkontoret i Førde og ikke
minst Gaularvassdragttil lykke
med planen.

Nær kapasitetsgrense
En ny 420 kV ledning mellom Kristiansandog Evjeområdet er begrunnet med økningen i kraftutvekslingen
mellom Norge og Danmark
fra 1998, og økt lokalt forbruk i Kristiansand-området.
Ved høy eksport er kapasiteten på overføringsnettet til
Kristiansandalleredebelastet
opp mot sin grense. Fra 1998
vil eksportforpliktelseneover
kablene til Danmark øke betydelig. Med forventet økt
daglig forbrukkan dagens leveringspålitelighetbli svekket dersom nettet ikke forsterkes. Under en pressekonferanse i Kristiansand5.juni
poengterte vassdrags- og
energidirektørErling Diesen
at de planlagtetiltakenei nettet er knyttet til 1angsiktige
kraftutvekslingsavtaler med
utlandet som Stortingetåpnet
for i 1993.
Sett i sammenheng
Diesen sa at NVE hadde
valgt å se søknaden for en
420 kV kraftledningfra Kristiansandtransformatorstasjon
til Evjeområdet i sammenheng med øvrige forhåndsmeldte og omsøkte tiltak i
Sør-Norge som er utløst av
inngåtte utvekslingsavtaler.
Andre aktuelleforsterkninger
gjelder bl.a. fra Lista/Fedatil
Tonstad og UllafFørre-området, og videreføring av omsøkte anlegg til Holen i By-

Etter anmodning fra
NVE har Statnett laget en
sammenfatningsrapport for
disse prosjektene.
Omfattendeprosess
Behandlingenav søknaden
om 420 kV ledning Kristiansand transformatorstasjonEvjeområdethar vært en meget omfatende prosess med
mange engasjerte parter. Vi
har mottatt 130 høringsuttalelser, bemerket Diesen. Han
påpekte at NVE har gitt konsesjon for et trasalternativ
som gir merkostnaderpå 40
millioner kroner i forhold til
et annet omsøkt alternativ.
Denne tras&n går gjennom
kommuneneVennesla, Iveland og Birkenes.
Hensyntil natur
Hensynet til urørt natur og
målet om å samle tekniske
inngrep har veid tungt ved
dette valget. Dessuten mener
NVE at det valgtealtemativet
er best ut fra landskaps- og
landbruksmessige hensyn.
NVE har lagt stor vekt på uttalelser fra fylkesmannsembetene i Aust-Agderog VestAgder, fra Direktoratet for
naturforvaltningog fra Landbruksdepartementet. Det er
også fremsatt krav om tiltak
for å bedre det visuelle inntrykket av anlegget,bl.a. ved
valg av farge på master, liner
og isolatorer på enkelte delstrekninger.

Nettvirksomheten skal effektiviseres
Av Ketil Grasto
Fra nyttår innførte NVE en ny
måte å regulere nettvirksomheten, basertpå økonomiskeinsentiver i form av inntektsrammer.
Fram til da hadde energiverkene
automatisk kunnet dekke sine
økte kostnader ved å øke nettleien. Systemethar ført til liten
effektivitet og manglende omstilling i bransjen.Studier viser
at det ligger innsparingsmuligheter på mellom 20 og 40 prosent i nettdriften, avhengig av
tidsperspektivet.
NVE har siden 1993 fastsatt en
årlig maksimal avkastningssats
somi prinsippetbare kunneoppnås ved effektiv drift. I praksis
har det vist seg vanskeligå kontrollereordningen,og netteierne
har derfor kunnet beregne seg

maksimal avkastning, selv om
ikke alle har gjort det. Ordningen har hatt en rekke innebygde svakheter som bl.a. muligheten for overinvestering,
manglendeeffektiviseringog få
insentivertil utvildingav en mer
rasjonellbransjestruktur.
Ikke full kostnadsdekning
Hovedtankenbak den nye reformen er at netteiersavkastningog
dermed handlefrihet skal avhenge av evnen til å effektivisere. Ved at NVE fastsetterinntektsrammer, vil ikke netteier
lenger være garantertfull kostnadsdekning.Det er bare ved å
redusere kostnader at netteier
kan oppnå overskudd som er
høyere enn hva normal avkastning av kapitalentilsier.
Modellen behandler de om lag
200 netteiemeindividueltslik at
det enkelte everks rammevilkår

gjenspeiles i inntektsrammen.
Dermedblir selskapenesegenart
med hensyn til til geografi,bosettingsmønster og lignende
ivaretatt på en tilfredsstillende
måte. For å unngå for høy avkastning har NVE satt en øvre
grense.
Denne er for inneværendeår på
15,3 prosent av bokført kapital.
NVE vil hvert år innenforfemårsperioden 1997-2001 justere
inntektsrammenei forholdtil inflasjonen, utviklingen i levert
energi og de årlige kravene til
effektivitetsforbedring. Hvert
femte år vil NVE gå gjennom
grunnlagetfor rammeneog sette
nye rammer for neste femårsperiode.

vendig for kraftoverføringen.I
en monopolvirksomhetmed garantertfull kostnadsdekningstår
ikke kostnadsreduksjoner,omstillingog effektiviseringhøyest
på dagsorden. Eierne har også
vært mer opptattav lokal styring
enn å realiserestordriftsfordeler
gjennom f.eks. sammenslåinger
og samarbeid.
Med inntektsrammerog årlige
krav til effektiviseringer denne
situasjonen betydelig endret.
NVE vil ikke selv gå inn og diktere når og hvor sammenslutninger skal finne sted. Men med
de nye retningslinjeneer det lagt
til rette for endringeri bransjestrukturen der dette er samfunnsøkonomiskfornuftig.NVE
vil derfor regulere et fusjonert
Behovfor omstrukturering
selskapi forholdtil summenav
NVEsoppgaveer å ivaretasam- inntektsrammenefor de to selfunnets interesser slik at kun- skapene. Dersom det er kostdene ikke betaler mer enn nød- nadsbesparelserforbundet med

dette,vil det slå direkteut i form
av økt avkastning for det nye
selskapetseiere.
Den nye reguleringmodellenhar
generelt fått en positiv mottagelse i bransjen.Det syneså være
bred enighet om behovet for å
effektivisere nettvirksomheten.
Den nye reguleringeninnebærer
også store utfordringerfor NVE
som
regulerinsmyndighet.
Håndhevelse og kontoll av at
retningslinjene blir fulgt vil
være en sentralaktivitet.Videre
vil det fra og med 1998benyttes
individuelle produktivitetskrav
på bakgrunn av netteiers
effektivitet.NVE ser med stor
interessepå hvordanbransjenvil
utvikleseg framover.Vi er ganske sikre på at det nye systemet
vil ivareta samfunnetsinteresser
på en bedre måte enn det forrige
systemet.
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energiverkpostboks
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I 1
Av Wenja Paaske

- Sluttmed den mekIdngapå fasteinstallasjoner,fatter'n.D'ække
åsså ær' e faali!
Sånnmå foreldrei
Akershusværeforberedt
på å bli tatt i skole av
sine barn når det gjelder
sikkerhetog enøk.NesoddenEnergiAS har
nemligi 10 år satsetstort
på slik undervisningi
barne-og ungdomsskolene.
120skolermed 330klasserdeltar
nå i prosjektet,og det pågår forhandlingermed flere energiverk,
deriblantøstfold Energi,som vil
øke omfanget til nærmere 500
klasseri inneværendeår.
Per Yngvar Johnsen, mannen
somfikk det hele i gang,er hverken elektroingeniøreller lærer. Dette er fin fysikktime synes femteklassingene fra Fjellstrand skole på Nesodden. Mats Sandvik (t.v.) Demir Ligonja, Kristina Grønvold og
«Selvlært pedagog» kaller han Hanne Laurendz er samlet rundt en modell av everkets inntaksstasjon på Tangen. De får høre om høyspent og lavspent, om trafokiosker og
seg. Mangeårigbarne- og ung- brytere. Og de lærer ikke minst at det går an å spare på strømmen!
domsarbeidi menigheten - og i
lokalpolitikkmedformannsvervi har Johnsen fire heltidsansatte, - Vi skalværei tet hele tiden,sier deltapå foreldremøter.I prosjek- ikke skjul på at han er stolt av
styretfor everketpå Nesodden- deriblanten lærer med bakgrunn den glødende foregangsmannen tet inngår også informasjontil denneutvildingen.
LilleNesoddenEnergisamkjører
lærerne.
fra ungdoms-og barneskole.Han Per YngvarJohnsen.
var hansbakgrunn.
også sitt informasjonsopplegg
- Få ungene på parti! ivret han står for den pedagogiskesiden. Undervisningenforegårbåde på
når det var snakkom enøk-enga- En medarbeiderhar ansvar for skolene og på everket. Johnsen - I løpetav disseårenehar vi hatt med de store som EnFO og RåI den enøkfagligesiden,og en an- understrekerat de underviserpå besøk av nærmere60 everk som nåsfoss.
sjementog sikkerhetsforståelse.
startenble han møtt med skepsis nen har el-sikkerhetsdelen.Ny- vegneav det lokaleeverketog er har villetse hva vi gjøri skolene. - Vi er heller ikke begrensettil
i bransjen, men stemningen este medarbeiderer fra LM Erie- bindeleddmellomeverketog ele- De har sett oppleggetvårt. Etter Norge, men har kontakter mecl
snudde snart. Styreformannen son og dekker interaktivepro- vene og lærerne.Samarbeideter hvert har det fått mange avleg- everk både i Sverige og Danså godt at de blir invitert til å gere, fortellerJohnsenog legger mark,kan energilærerenberette.
ble «energilærer»på heltid. Nå grammer.

Lars Christian
Strålberg
8.klasse på Alvern ungdomsskole og klassekameraten
Ingvild Danielsen har fått utlevert materialer og verktøy.
Nå jobber de
med å sette
ledsammen
ning og støpsel.

NVEDialog- ny informasjonfra NVE

Informasjonsleder Ole Yngvar Johnsen viser den rikholdige undervisningspermen som Nesodden Energi har laget.
- Vi vil få det til å sitte i ryggmargen hos de unge at strøm er noe
man må omgås med forsiktighet. Og at det går an spare på den, sier
Johnsen.

NVE Dialog er et fakta-arkfra
Norgesvassdrags-og energiverk
som gir bakgrunnsinformasjon
om viktige saker NVE arbeider
med. Arkene behandleret tema
over to sider og utgis i forbindelsemed den aktuellesak.
NVE Dialog distribueresaktivt
til målgruppersom NVE mener
kan ha nytte av informasjoneni
hver enkelt sak. De legges også
ut på Internett sammen med
pressemeldingerog annet informasjonsmateriell.
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1Vannkraft og annen
1fornybar energi

