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Vannkrafthistorie
Vassdrag og vannkraft har betydd
mye for samfunnsutviklingen i
Norge, og NVE har ansvar for å iva-
reta og formidle historie knyttet til
sin virksomhet. Direktoratet har
dannet et samarbeidsforum med
fire museer og har engasjert en his-
toriker som vil gjøre historisk ma-
teriale tilgjengelig.
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Lønnsom enøk?
Vår gjesteskribent, Eimund
Nygaard i Lyse Energi AS, har inn-
trykk av at NVE som myndighets-
organ bryter med alle tilløp til
kommersiell tankegang, og sna-
rere er i ferd med å organisere enøk-
arbeidet i hjel. Han mener at ar-
beidet bør organiseres og drives slik
at det er kommersielt interessant
for både kunden og energi-
selskapet.
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Vanskelig enøk-
arbeid
NVE har et overordnet ansvar for
det myndighetsbaserte enøk-arbei-
det. Frivillighet og manglende
motivasjon hos områdekon-
sesjonærene skaper problemer i
enøk-arbeidet, skriver avdelingsdi-
rektør i NVE, Jan Moen som mener
arbeidet bør legges om.
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Norge
eksporterer kraft
Det er mye vann i landets magasi-
ner og fyllingsgraden ligger 5,5
prosentenheter over det normale
for årstiden. Til tross for økt innen-
lands forbruk det siste året, har si-
tuasjonen ført til at Norge fra og
med august i år har eksportert
kraft. Dette er første gang siden
oktober i fior.
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Penger til gode
NVE går årlig gjennom økonomisk

s,og teknisk rapportering f a nett-
selskapene for å kontroller t ret-
ningslinjene blir fulgt. En gjen-
nomgang av regnskapstallene for
1997, viser at selskapene har 261
millioner kroner til gode hos kun-
dene.
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Stabile investe-
ringer i nett-
selskapene
Det er NVE som fastsetter inntekts-
rammene for netteierne, som ikke
lenger automatisk kan overføre
økte kostnader på brukerne.En un-
dersøkelse viser at selskapenes in-
vesteringer har holdt seg stabile
første året etter at ordningen ble
innført i 1997.
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VE kommenterer
nergiutredningen

Dyr opprydding Høringsfristen for NOU 1998:11 «Energi og
kraftbalansen mot 2020» er gått ut. NVE
er en av høringsinstansene til utredningen
som skal danne grunnlag for en energimel-
ding til Stortinget neste vinter. Avdelings-
direktør Kristian Løkke har ledet arbeidet
med NVEs høringsuttalelse og innrømmer
at det kan være en utfordring å være visjo-
nær, samtidig nied at det praktiske arbei-
det i NVE skal f rtsette.

Uønsket fisk
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Energiselskapet Asker og
Bærum Nett AS og Ber-
genshalvøens Kommunale
Kraftselskap har nylig
fått konsesjoner for å
legge eksisterende luft-
ledninger om til jord-
kabelanlegg. NVE har
ikke funnet spesielle grun-
ner for å pålegge bruk av
kabelanlegg. Everkene får

derfor ikke utvidet inn-
tektsrammene sine og må
dekke kostnadene til ka-
belanleggene med opp-
spart kapital eller ved re-
dusert avkastning. Når
myndighetene pålegger
kabling, kan imidlertid
kostnadene veltes over på
brukerne.
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Foto: O.T. Ljøstad, Norsk Skogbruksmuseum

Ved første øyekast er den ikke helt ulik
småørret, og utsetting i nye vassdrag har
mange steder vært utført i god tro. Det har
imidlertid vist seg at den har gått ørreten
i næringen og spist opp viktige nærings-
dyr. Den klarer seg godt i lave vann-
temperaturer og slår til i høyfjellet. Vi
snakker om ørekyten, som mange steder
har ført til en kritisk situasjon for ørret-
bestanden.

Side 12



Energi-Norge Vassdragshåndboka endelig i salg
mot 2020
I alle år etter krigen har vi kunnet møte etterspørse-
len etter mer kraft med utbygging av ny vannkraft.
Vi er nå inne i sluttfasen av denne perioden. Energi-
utredningen under ledelse av kommunalråd Anne-
Grete Strøm-Erichsen har på imponerende kort tid
utredet mulige framtidige veivalg.

Vi slutter oss til utredningens hovedkonklusjon om
å legge samfunnsmessig effektivitet til grunn for et
energimarked der kostnader - inklusive miljø-
kostnader - for produksjon, overføring og bruk av
energi skal refiekteres i prisene som alle aktørene
stilles overfor.

Fra mange hold hevdes det at vi
nå må kunne greie oss med det
energiforbruket vi allerede har.
Myndighetene har i mange år
drevet en enøk-politikk i form
av informasjon, opplæring mv.
for å sette store og små forbru-
kere i stand til å bruke energien
mer effektivt. Likevel øker
energiforbruket år etter år. Det
betyr ikke at enøk-politikken
har vært feilslått, men at forbe-
dret energieffektivitet alene
ikke er tilstrekkelig til å stabilisere energiforbruket
i et land der vi blir rikere år for år. Dersom det er
ønskelig å få til en utfiating av energiforbruket un-
der slike forhold, trengs skarpere lut. Antagelig skar-
pere enn hva som er politisk gangbart. I så fall må
vi også vurdere ulike tilgangsalternativ for å møte
økt etterspørsel. Og da er vel alternativene vann-
kraft, nye fornybare energikilder og gasskraft.

Mange år er gått siden
NVE-veteranen Bård
Andersen første gang
luftet id&n om å samle
all kunnskap om flom-
og erosjonssikring og
andre tiltak i vassdra-
gene i ett bokverk. Nå
er prosjektet realisert
med vellykket resultat.

Bjørn Wold i NVE.

Boka er primært tilrettelagt for
fagfolk og vil danne et godt
grunnlag for kvalitetssikring
og internkontroll på ulike om-
råder som boka omtaler. Den
vil også være et nyttig opp-
slagsverk for blant annet kom-
muner og konsulenter og bør
kunne brukes i undervisning.
Samtidig er boka lagt opp så-
pass oversiktlig og tilgjengelig
at den kan leses av alle som har
interesse for vassdrag og
vassdragsmiljø.

Boka omtaler tema som flom-

og erosjonssikring, ras- og ras-

ulykker, isgang og isdammer,
vassdragsteknikk og vassdrags-
miljø og forvaltning og lovgiv-
ning. Den er rikt illustrert og
har også med nyttige forklarin-
ger på ord og begreper innen
fagområdene.
Vassdragshåndboka er utgitt på
Tapir forlag i Trondheim, og
prosjektleder for arbeidet har
vært Einar Sæterbø ved NVEs
regionkontor i Midt-Norge.
Boka koster 350 kroner.

Av Sverre Sivertsen

Boka ble presentert for en lyd-
hør forsamling av pressefolk,
representanter for forsknings-
milj øer, kommuner og fylker på
et presseseminar i Stjørdal 7. ok-
tober.

-Med utgivelsen av denne boka
markerer NVE den betydelige
faglige satsingen som har skjedd
innen vassdragsmiljø, vass-
dragsteknikk og flomsikring
etter flommen på Østlandet i
1995, uttalte avdelingsdirektør

-
F.v. Dr. ing. Einar  Tesaker, regionsjef i  NVE Midt-Norge Einar Sæterbø,
avdelingsdirektør i NVE Bjørn  Wold og Torbjørn Lefstad fra Tapir forlag.

Forslag til statsbudsjett for 1999
Rent prinsipielt bør ny energiproduksjon komme
inn på initiativ fra aktørene i markedet, etter even-
tuell konsesjon fra offentlige myndigheter og innen-
for de øvrige rammebetingelser myndighetene set-
ter, for eksempel i form av miljøavgifter.

Ut over dette bør myndighetene aktivt bidra til å
gjøre nye energiteknologier kjent, bidra til å utvi-
Ide dem videre, fa dem utprøvd og introdusert i mar-
kedet. Dette gjelder også vannbåren varme-
distribusj on som et alternativ til elvarme. Deretter
bør økonomi og eventuell konsesjonsmessig klare-
ring avgjøre de volummessige bidragene.

Hvor mye som vil bli realisert av det gjenværende
vannkraftpotensialet, er usikkert. Vi er tilfreds med
at overordnede myndigheter har tatt initiativet til
en ny gjennomgang av Samlet plan. Vi har tidligere
gitt uttrykk for at kategoriinndelingen bør opphe-
ves. Våre erfaringer tilsier at omtrent alle prosjek-
ter har miljøkonflikter. Disse kan best vurderes i
forbindelse med en konsesjonsbehandling. Dessu-
ten vil ingen i dagens kraftmarked søke om et dyrt
kategori I-prosjekt, så lenge det finnes billigere pro-
sjekter i kategori II.

Dersom det blir utviklet tilnærmet CO2-frie gasskraft-
verk, som er økonomisk konkurransedyktige, vil det
bli et interessant alternativ, som kan få betydelig
volum. Det kan vel heller ikke være riktig å avskrive
konvensjonelle gasskraftverk, dersom de blir bygd
og drevet innenfor de rammer Norge forplikter seg
til i medhold av Kyoto-avtalen mv. Men problemfrie
vil selvsagt heller ingen gasskraftverk være. De bru-
ker en ikke fornybar energikilde, og de har visse
lokale miljøvirkninger.

Det har fra flere hold vært framhevet som et mål at
Norge bør være selvforsynt med elektrisitet fra
fornybare energikilder i et nedbørsmessig normalår.
Vi er i dag en del av et internasjonalt kraftmarked.
Vi må forutsette at også alle de land vi utveksler
kraft med, overholder sine internasjonale miljø-
forpliktelser. I så fall er det vanskelig å finne noen
solid faglig begrunnelse for en slik sjølbergingslinje.
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I Regjeringens forslag til stats-
budsjett er NVEs driftsutgifter
økt med 14,9 millioner kroner. I
økningen er det blant annet for-
utsetninger om forsterket sat-
sing på monopolkontroll og
konsesjonsbehandling. Regj e-
ringen har også prioritert en
oppdatering av Samla plan og
det er satt av 3,9 millioner kro-
ner til NVEs del av arbeidet.

Forbygningsarbeider og opp-



ryddingstiltak er foreslått økt
fra 38 millioner kroner til 41,7

På riktig vei
Avdelingsdirektør i
NVE, TrondLjøgodt, vil
ikke garantere oss en
uavbrutt strømforsyn-
ing ved overgangen til
år 2000, men han ser
atskillig lysere på situa-
sjonen nå enn for bare
et halvt år siden.

NVE har pålagt alle kraft-
selskaper å forberede seg til
årtusenskiftet. Direktoratet skal
sørge for at selskapene kartleg-
ger mulige problemer som kan
oppstå når klokka tikker fra
1999 til 2000, gjennomfører
nødvendige tiltak og tester ut
nye tilrettelagte systemer.

millioner kroner. Økningen
omfatter ekstra midler til tiltak
i Kirkenær i Grue kommune i
Hedmark.

At Regjeringen ønsker å satse
på enøk, viser den foreslåtte
økningen på 30 millioner kro-
ner i «enøk-kapitlet» i budsjet-
tet. Dette innebærer en økning
fra 36 millioner kroner til 66
millioner kroner til forskning
og utredning. Det er forutsatt
at 10 millioner kroner blir nyt-
tet til forskning på nye for-

Godt i gang
Kartleggingenfasen ble innle-
det i vår og avdekket store for-
skj eller i kraftselskapenes forbe-
redelser. -I likhet med andre sek-

torer i samfunnet, viste det seg
at de største selskapene var
kommet lengre i sine forbere-
delser enn de små, hvilket er na-
turlig med tanke på størrelsen
på arbeidet som skal utføres.
Imidlertid kan vi nå slå fast at
alle selskapene er på god vei inn

Avdelingsdirektør Trond  Ljøgodt.

nybare energikilder og energi-
effektive teknologier. Tilskudd
til introduksjon av ny energi-
teknologi og bioenergi er fore-
slått økt med 46 millioner kro-
ner - fra 157 millioner kroner
til 203 millioner kroner. Det er
også oppført produksjons-
støtte til vindkraft på 1,5 mil-
lioner kroner.

Videre er tilskudd til investerin-
ger i ledningsnett foreslått økt
fra 20 millioner kroner i 1998
til 35 millioner kroner i 1999.

i gjennomføringsfasen, og en-
kelte er allerede i gang med ut-
testing av nye systemer, fortel-
ler Ljøgodt.

Bevisst bransje
-Det er stor velvilje i bransjen
når det gjelder å få løst år 2000-
problematikken, fortsetter
Ljøgodt og forteller at de aller
fleste er bevisste på proble-
mene og meget motiverte for å
løse dem.

Det er en fornøyd avdelingsdi-
rektør som har forventninger til
at overgangen til et nytt årtu-
sen skal gå bra. Likevel minner
han om at dette er komplekse
systemer der små feil kan få
store konsekvenser. -Vi gir in-
gen garantier og forventer at
de som er sårbare for brudd i
kraftforsyningen tar sine for-
håndsregler, avslutter Ljøgodt.

mot årtusenskiftet



Melding om
. fortsatt etterinjesering?

Vanninfiltrasjon eller

gasskraftverk Det lekker fortsatt i
Romeriksporten.

Nytt modelleringsverktøy

Nordenfjeldske Energi
A/S (NE) har meidt byg-
ging av et gasskraft-
verkbasert på natur-
gass på Tjeldbergodden
i Aure kommune.

NE er et samarbeidsorgan for 10
energiverk i Midt- og Nord-
Norge. Tiltakshaver er Halten-
kraft AIS som er under stiftelse.
Ni av de ti aksjonærene i Halten-
kraft er også aksj onærer i NE.

Planene viser at gassen skal
ilandføres fra Haltenbanken og
fraktes gjennom en eksiste-

rende rørledning til Tjeldberg-
odden. Anlegget er planlagt
med et aggregat på rundt 400
MW Beregnet årlig produksjon
er på ca. 3.2 TWh. Investerings-
kostnadene for gasskraftverket
er anslått til 1,7 milliarder kro-
ner og årlige driftskostnader er
foreløpig anslått til 80 millio-
ner kroner. Gasskraftverket har
et arealbehov på åtte daa.

NE har foreløpig ikke tatt stil-
ling til hvilken metode de skal
benytte for å håndtere CO2-ut-
slippet fra gasskraftverket, men
ser på Tjeldbergodden som en
velegnet lokalisering både med
hensyn til deponering og utnyt-
ting av CO2.

I forbindelse med det planlagte
gasskraftverket melder NE sam-
tidig bygging av en 300 (420) kV
kraftledning fra det planlagte
gasskraftverket til Trollheim i
Surnadal. Ledningen vilbli om-
kring 50 kilometer lang, og går
gjennom Aure, Surnadal og
Rindal kommuner i Møre og
Romsdal og Hemne kommune

i Sør-Trøndelag. Meldingene
orienterer om de planlagte pro-
sjektene og foreslår hvilke
konsekvensutredninger som
bør gjennomføres. Meldingene
er sendt ut på høring med frist
til 9. desember.

Naturkraft AS meldte i 1995 et
tilsvarende gasskraftverk på
samme sted.

Av Vibeke Hoff Norbye

For at NSB Garder-mobanen AS
(GMB) skal oppnå NVEs kon-
sesjonskrav er det nødvendig å
etterinjesere tetningsmateriale
eller infiltrere vann. GMB ba i
slutten av september om NVEs
faglige vurdering av den siste
metoden.

Vanninfiltrasjon innebærer
pumping av vann tilbake i fiel-
let for å opprettholde vann-
trykket i fiellgrunnen, for på
denne måten å opprettholde
vannbalansen. -Vi har tidligere
sagt et klart nei tilbruk av vann-
infiltrasjon som permanent
løsning for Romeriksporten,

Problemene i Romeriksporten
har ført til at NVE nå er i ferd
med å utvikle en ny matematisk
modell for simulering av grunn-
vann og grunnvannsstrøm-
ninger i oppsprukket fiell. Dette
er et samarbeid med det inter-
nasjonale Schlumberger Geo-
quest og SINTEF Anvendt Mate-
matikk.

Modellen tar utgangspunkt i en
eksisterende modell som blir
brukt for offshore- og oljevirk-
somhet. Denne skal nå tilpasses
hydrologiske forhold. -Det fins
allerede modelleringsverktøyvi
kan bruke, forteller overinge-

niør Tor Simon Pedersen, men
legger til at de arbeider alt for
langsomt for den kompleks-
iteten modellering i opp-
sprukket fiell representerer.

anses å ha bedre kompetanse
enn private konsulenter og
everkene på enøk og enøk-ar-
beid.

Av de spurte prioriterer RSene
enøk høyest i sin virksomhet,
mens everkene prioriterer enøk
lavest. Når de blir spurt om eget
engasjement, ser vi at det følger
prioriteringsmønsteret.

Det er utbredt enighet om at
enøk-påslaget bør være obliga-
torisk. Nasjonal samordning av
lovpålagt ENØK er det mer delte
meninger om. 83 prosent av

RSene ønsker dette, mens bare
45 prosent av everkene er helt
eller delvis enige.

Flertallet av de spurte mener at
en større del av lovpålagt enøk
bør overføres til RSene på be-
kostning av everkene. En titt på
undergruppene viser at det er

sier prosjektleder i NVE Haavard
Østhagen. GMB har fått en ek-
spertgruppe til å vurdere ulike
løsninger, og gruppen har kom-
met fram til en bedre løsning
for vanninfiltrasjon. -Det stem-
mer at konseptet nå er bedre
enn det var i våres, bekrefter
Østhagen, men understreker at
NVEs prinsipielle holdning er at
tetting av tunnelen er den aller
beste løsningen.

NVE har ikke hjemmel i lovver-
ket til å regulere inngrep i
grunnvannet, så sant slike inn-
grep ikke har konsekvenser for
overflatevann. GMB står derfor
fritt til å benytte de tiltak de
måtte finne hensiktsmessig for
å oppnå konsesjonens krav. -Det
overordnede mål i denne saken
er uansett en tilnærmet natur-
lig vannbalanse i Østmarka, sier

Modellen trenger å vite hvor-
dan vannet beveget seg gjen-
nom grunnen før tapping av
grunnvannet oppsto. -Når det
gjelder Romeriksporten er det
dessverre mangelfullt observa-
sjonsgrunnlag, slik at vi blir
nødt til å legge en del forutset-
ninger til grunn, forteller Peder-
sen.-Ut i fra påvirkningene som
har skjedd, kan vi justere para-
metre slik at det blir en overens-
stemmelse mellom det obser-
verte og modellen, forldarer han
videre. -Med dette som utgangs-
punkt forsøker vi å forutse hvil-
ken virkning inngrep i grunn-
vannssystemet kan ha.

Vanninfiltrasjon
NSB Gardermobanen har signa-



lisert at de ønsker å erstatte vi-



dere tetting av Romeriksporten

et klart flertall for dette i alle
gruppene. 86 prosent av RSene
er helt eller delvis enige. Det
samme gjelder for 58 prosent av
everkene.

Det reises tvil om everkenes ob-
jektivitet ved utøvelse av lov-
pålagt enøk, og mange er skep-
tiske til everkenes forvaltning av
lovpålagte midler. Her har
everkene et langt mer positivt
syn på seg selv enn de andre
gruppene. Blant de spurte
RSene mener 36 prosent at
everkene er objektive og nøytrale
i utøvelse av lovpålagt ENØK.
Blant de spurte i everkene, me-
ner 77 prosent det samme. På
spørsmål om everkene sjelden
eller aldri benytter lovpålagte
midler til å profilere seg eller
kryss-subsidiere sin øvrige virk-
somhet, er 19 prosent i RSene
helt eller delvis enig. 77 prosent
av de spurte everksansatte

Østhagen.

NVE mener at det nye forslaget
til vanninfiltrasjon er vesentlig
grundigere gjennomarbeidet
enn det første, og det vil etter
direktoratets faglige vurdering
ha større muligheter til å kunne
lykkes enn tidligere foreslåtte
løsninger. Østhagen påpeker
imidlertid at etablering og drift
av et slikt anlegg vil represen-
tere en utfordring og vil kreve
en innkjøringsperiode. Han
understreker videre at jo min-
dre lekkasjene er før et slikt an-
legge settes i gang, desto bedre
vil anlegget fungere. -NVE står
ved at tetting en gang for alle
er å foretrekke framfor et anlegg
som krever kontinuerlig overvå-
king og drift i hele tunnelens
brukstid, avslutter Østhagen.

med vanninfiltrasjon og øn-
sker å få aksept fra NVE for
dette. -Nettopp i slike situasjo-
ner vil den nye modellen være
nyttig for oss, sier Pedersen.-Den
vil kunne illustrere effekten av
for eksempel vanninfiltrasjon,
og om dette er hensiktsmessig
eller ikke. -Modellen vil være et
av flere hjelpemidler som dan-
ner grunnlag for vårt syn på
vanninfiltrasjon. Vi vil primært
gjøre en helhetsvurdering med
hensyn på vannbalansen og
vurdere geologien i området.
-Det gjenstår enda betydelig ar-
beid med å utvikle modellen,
men vi regner med å få stor

nytte av den både i forbindelse
med forvaltning og oppdrag,
sier overingeniøren.

svarte det samme.

I dag eies RSene av e-verkene.
35 prosent av alle de spurte me-
ner at dette er en god ordning.

Men svaret preges av at halv-
parten av de everksansatte støt-
ter opp om everkene som eiere.
Et klart flertall i de øvrige un-
dergruppene mener at eier-
forholdet bør endres. Størst
oppslutning blant disse opp-
når kombinasjonsalternativet,
detvil si at både everk, NVE/stat,
kommuner, fylkeskommuner
og private virksomheter bør
være eiere av RS.

Undersøkelsenviser også at det
er delt syn på om lovpålagt og
kommersiell enøk kan drives
under samme tak. Videre er det
utbredt enighet om at alle
energibærere bør ilegges sam-
me lovpålagte enøk-påslag.

Skisse av det planlagte gasskraftanlegget på Tjeldbergodden.

Evaluering av
lovpålagt enøk
Markeds- og Media-
instituttet AS (MMI)
har gjennomførten
spørreundersøkelsefor
NVEfor å få synspunk-
ter på hvordan lov-
pålagt enøk fungerer.
Undersøkelsen er et
ledd i evalueringen av
modellen for lovpålagt
enøk.

Dataene er samlet inn ved
telefonintervjuer med 160 per-
soner fra fire sentrale mål-
grupper. 36 kommer fra regio-
nale enøk-sentere (RS), 80 fra

everk, 40 fra private konsulen-
ter innen enøk og fire fra NVEs
enøk-operatører. De forskjellige
målgruppene veier veldig ulikt
og det er derfor interessant å gå
i dybden og veie de spurte
målgruppenes svar opp mot
hverandre.

Konklusjoner fra
undersølkelsen
75 prosent av de spurte mener
at det er meget viktig å drive
enøk-arbeid i Norge. Represen-
tanter for everkene trekker svar-
prosenten ned fordi de ikke i
like stor grad som de andre
målgruppene mener det er vik-
tig å drive enøk-arbeid.

Undersøkelsen viser at RSene



NVE ivaretar historie
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I NVEs arikvfins blant annet  dette håndtegnede  kartet fra 1878.

NVE har ansvar for å
ivareta  og formidle
historie tilknyttet  egen
virksomhet. Derfor
danner etaten nå  et
eget samarbeidsforum
med fire museer og
engasjerer en  arkiv-
kompetent historiker
for å registrere, syste-
matisere og tilgjenge-
liggjøre historisk mate-
riale.

Av Helena Nynås

Det er tidligere vedtatt at NVE
ikke skal etablerte et eget mu-
seum slik for eksempel Oljedi-
rektoratet har gjort -Norsk Olje-
museum. I Norge eksisterer det
36 museer som tar for seg te-
maene om vassdrag ogJeller
energi. Dessuten er det 14 un-
der planlegging. NVE ønsker å

styrke disse og har valgt å bygge

på eksisterende fagmiljøer.

Arbeidet med å utvikle en
museumsordning har pågått i
vel et år, og NVE er nå i dialog
med fire etablerte museer:
Norsk Skogbruksmuseum på El-
verum, Norsk Industri-arbeider-
museum på Rjukan, Vestnorsk
Industristadmuseum i Tyssedal
og Norsk Bremuseum i Fjær-
land. Også museumsprosjekt
Labro ved Kongsberg - som plan-
legger å åpne et spesial-
museum og kompetansesenter
for vassdrag, deltar i samarbei-
det.

I løpet av høsten 1998 skal det
utarbeides en plan for samar-
beidet og en plan slik at det his-
toriske materialet i etatens eie
blir forsvarlig ivaretatt.

Vassdrag og vannkraft har be-
tydd mye for samfunnsutviklin-
gen i Norge, og NVE sitter inne
med viktige bidrag til norsk na-
tur- og kulturhistorie. Etaten
har derfor en nasjonal forplik-

telse til å ivareta denne kunn-
skapen på en skikkelig måte.
I perioden 1990-94 bidro etaten
med 450.000 kroner til ulike
museumsformål samt faglige
bidrag til utstillinger og deltak-

else i styrer og utvalg. Dessuten
støttes historiske verdier mdi-
rekte gjennom etatens arbeid
med forbygninger, opprydding
i vassdrag og tilsyn med eldre
dammer. Et godt eksempel er re-

parasjon og restaurering av elve-
forbygninger etter antikvariske
prinsipper i Røros. Her er NVE
byggherre og har bidratt med
ca. fem millioner kroner.

Høyspentmast  rett ved siden  av en lekeplass i Undelstad borettslag i Asker.

Estetisk
opprydding
- redusert
avkastning
NVEhar nylig tildelt
konsesjoner i forbind-
else med overgang fra
eksisterende luftied-
ninger  til  jordkabel-
anlegg i  henholdsvis
Asker og  Bærum  og
Bergen.

Av Asle Selfors

Formålet med tiltakene har i
første rekke vært å foreta en es-
tetisk opprydding til glede for
beboerne langs luftledningene.
NVE har ikke funnet grunn til
å pålegge valg av slike løsnin-
ger og dermed åpne for utvi-
delse av inntektsrammen. Dette
betyr at ekstrakostnadene ved
kablingen vil resultere i redu-
sert avkastning for netteierne.

Energiselskapet Asker og Bæ-

rum Nett AS vil etablere et 10
km jordkabelanlegg for å er-
statte nåværende 48 kV luft-
ledninger. Bakgrunnen for søk-
naden var behov for tiltak knyt-
tet til nåværende luftledninger,
enten ved en midlertidig opp-
rustning på 48 kV eller ved et
nytt anlegg på 132 kV. I tillegg

var det nødvendig å velge mel-



lom luftledninger eller j ord-



kabel for de ulike strekningene.

Dagens luftledninger passerer
en rekke boliger, og ut fra den
estetiske opprydding som opp-
nås ved kabling, valgte
konsesjonssøker denne løsnin-
gen. Valg av kabel på hele strek-
ningen gir imidlertid ekstra-
kostnader på rundt 50 millio-

ner kroner sammenlignet med
midlertidig tiltak i 48 kV net-
tet, som utsetter overgangen til
132 kV i 10 år.

Regelverket
Dagens reguleringsregime inne-
bærer at netteier må håndtere
kostnadene innenfor inntekts-
rammen som er tildelt av NVE.
Kostnader ved enkelte utbyg-
gingsprosjekter påvirker nor-
malt ikke inntektsrammen, og
ekstrakostnader vil føre til re-
dusert avkastning for netteier.

Ved vurdering av kabling som
alternativ til luftledninger har
NVE valgt å skille mellom
myndighetspålagt kabling og
kabling valgt av utbygger selv
eller finansiert av en konkret
nyttehaver. Ekstrakostnader
ved kabling pålagt av NVE, god-

skrives utbygger ved at
inntektsrammen tillates økt
med et årlig beløp. Dette gir
igjen mulighet for å øke tarif-
fen tilsvarende, slik at ekstra-
kostnadene ved kabling i reali-
teten dekkes av nettkundene. I
tillegg til pålagt kabling kan
det gis konsesjon til selvvalgt

kabling. Det siste gjelder imid-
lertid under forutsetning av at
søker dekker alle ekstrakost-
nader med dette, enten ved å ta
av overskuddet eller ved bidrag

fra dem som har direkte nytte
av kablingen.

Myndighetspålagt kabling be-
tyr at nettkundene får økte
kostnader. Slike pålegg vil der-
for kun gis der NVE vurderer
samfunnets nytte av kabling
som større en kostnadene.

NVEs vurdering
NVE fant i Asker-saken ikke spe-
sielle grunner for å pålegge
bruk av kabelanlegg og dermed
åpne for å øke nettariffene til

dekking av ekstrakostnadene.
Det ble lagt vekt på at spen-
ningsomleggingen og kabling-
en skulle foretas før det teknisk
og forsyningsmessig var nød-
vendig, at tiltaket ga store
ekstrakostnader, og at belast-
ning på beboere ved å beholde
en oppgradert 48 kV luft-

ledning ikke var spesiell. Sna-
rere dreide det seg om en ordi-
nær 48 kV luftledning vi har
mange tilsvarende eksempler
på rundt i landet.

Miljøkabling i Bergen
BKK Distribusjon AS søkte om
konsesjon for et 400 m kabel-
anlegg ved Simonsvik i Bergen.
Anlegget vil erstatte en dobbel-
kurs luftledning på 132/48 kV
og prosjektet er kostnadsbereg-
net til vel seks millioner kro-
ner.

Begrunnelsen for søknaden er
et ønske om å ta større hensyn
til nærmiljøet i det eksiste-
rende linjenettet gjennom de
estetiske fordeler kablingen gir.
Tiltaket skal gjennomføres før
luftledningens tekniske levetid
er ute, og prosj ektet er ikke be-
grunnet i endret overførings-
behov. BKK har planer om flere
tilsvarende prosj ekter for este-
tisk opprydding.

Ut fra en tilsvarende vurdering
som for Asker og Bærum, fant
NVE ikke å ville pålegge ka-
blingen. Dermed må søker også
her forvente at kostnadene med
kablingen vil resultere i en re-
duksjon i avkastningen for sel-

skapet.



Enøk må være lønnsomt både
for kunden og bedriften

Enøk-arbeidet må orga-
niseres og  drives  slik at
det er  kommersielt
interessant  for både
kunden  og energi-
selskapet. Derfor bør
det legges mindre  vekt
på NVE-saksbehandler-
nes  krav til  oversiktlig-
het -  et hensyn som
antagelig  har vært
tillagt  vekt ved oppret-
telsen  av de regionale
enøksentrene -  og mer
vekt på kundens  behov.

Dersom energieffektivisering
skal fa et omfang avbetydning,
må dette være et alternativ som
velges av kunden. Det vi vet om
kundeatferd, er at kundene vel-
ger det alternativet som er mest
økonomisk
for ham el-
ler henne -
gjerne sett i
et kortsikt-
ig perspek-
tiv. Idealis-
me er vel og
bra, men
budskapet
fra egen
lommebok er mye sterkere enn
allverdens reklamekampanjer
ment for å framelske grønne
holdninger.

Marked i vekst
Selv med dagens ramme-
betingelser er det et marked for
effektive, fleksible og miljø-
gunstige energiløsninger. Vek-
sten i den norske energi-
etterspørselen, sammenholdt

med stadig sterkere miljøkrav
fra myndighetene, tilsier at
dette markedet vil være i vekst.

For et framtidsrettet energisel-
skap er det derfor nødvendig å
være i forkant og utvikle de pro-
duktene markedet etterspør.
For at produktet skal være salg-
bart, må den tekniske løsnin-
gen være tilfredsstillende. I til-
legg må produktet leveres til en
konkurransedyktig pris.

For mye organisering
Mitt inntrykk er dessverre at
NVE som myndighetsorganbry-
ter med alle tilløp til kommer-
siell tankegang, og snarere er i
ferd med å organisere enøkar-
beidet i hjel. De regionale enøk-
sentrene er sikkert godt ment,
men virksomheten som drives
der, kan antageligvis like gjerne
skje i regi av Miljøheimevernet
eller Naturvernforbundet, så
lenge NVE ikke tillater å drive
enøkvirksomheten slik at den

fremmer forret-
ningsmessige in-
teresser i marke-
det.

Det er gledelig at
Regjeringen i sin
energimelding
som er bebudet
før påske 1999,
vil drøfte forhol-



det mellom de regionale
enøksentrene og energiselskap-



ene. Tankene fra energiutvalget
som framkommer i NOU
1998:11, er imidlertid ikke lo-



vende: Enøkarbeidet synes igjen
i stor grad å bli gjort til et spørs-



mål om organisasjonsutvik-



ling, og ikke kunderettet
forretningsutvikling. Det skjer
ved at det stilles krav til
forvaltningsorienterte drifts-

modeller som ikke har kom-
mersiell bærekraft.

I NOU 1998:11 heter det:
«Enøkvirksomheten synes å
være fragmentert. Både sen-
trale myndigheter, energiverk-
ene, de regionale enøksentra,
fylkeskommunale og lokale

• •

Eimund  Nygaard,
adm. dir, Lyse Energi AS

myndigheter er involvert. Også
Forbrukerrådet er engasjert i
enøksaker. En større satsing på
enøk krever at organiseringen
blir mer målrettet. Det anbe-
fales at det gjennomføres en
evaluering av den nåværende
enøkorganiseringen.»

I neste avsnitt påpekes løsnin-
gen: »En bedre målretting av
enøkpolitikken kan skje ved at
det opprettes et sentralt enøk-
organ, som skal forvalte enøk-
virksomheten.» !!!

Med andre ord: Mer byråkrati
som resept for å lindre det mer-
byråkrati som myndighetene
selv har etablert ved oppret-

telse av regionale enøksentre.
Det synes å råde en oppfatning
av at enøk er et verneverdig,
statskalenderplassert tryllefor-
mular som når det bare blir ut-
talt høyt og tydelig, har kraft
til å reduserer energibruken. La
heller aktørene i markedet ko-
ordinere.

Lønnsomme løsninger
Det er mulig at vi rett og slett
bør avskaffe enøk-begrepet, og
heller introdusere begrepet
miljøgunstige energiløsninger.
Det er nemlig dette kunden er
opptatt av: En lønnsom løs-
ning. Det energiselskapet som
ikke innser at kundeløsningen
er nøkkelen til framtidig fortje-
neste, vil tape kampen. Redse-
len for at energiselskapene skal
drive kommersiell enøk vil falle
på sin egen urimelighet -
energiselskapene vil ikke over-
leve som rene strompushere. For
å medvirke til å oppnå en bedre
kraftbalanse, vil Lyse Energi ut-
forme sitt
tjenestetilbud
slik at det bi-
drar både til å
dempe veksten
i elektrisitets-
forbruket, og
fremmer pro-
duksjon av alternativ, fornybar
energi.

Myndighetene bør være mer
opptatt av å legge rammevilkår
som stimulerer miljøgunstige
energiløsninger. I så måte var
det positivt at investeringsavgif-
ten for alternative energi-
prosjekter ble fiernet tidligere i
år. Dette førte umiddelbart til
at en rekke spennende prosjek-
ter basert på lokal energi-
produksjon framsto som lønn-
somme, og nå er i ferd med å bli

realisert. Det gjelder blant an-
net et større boligprosjekt i Sta-
vanger sentrum, der forsynin-
gen bygges opp omkring en
varmesentral med sjøvann-
basert varmepumpe som hoved-
energikilde. Prosjektet har ikke
fått statlig enøk-bevilgning,
men forutsettes å stå på egne
ben.

Ny strømregning
En ny, forbrukervennlig strøm-
regning utviklet i markeds-
avdelingen i tidligere Stavanger
Energi (nå Lyse Energi), er eksem-
pel på et markedsutviklet enøk-
produkt som er lønnsomt for
kunden. Regningen er utviklet
slik at den viser siste to måne-
ders forbruk framstilt i stolpe-
diagram og temperaturkor-
rigert sammenlignet med
samme periode året før. Dermed
kan kunden med et blikk på reg-
ningen følge eget forbruk. Må-
linger viser at kunder med
denne typen regninger reduse-

rer sitt forbruk
betydelig i for-
hold til kunder
som har en
«gammeldags»
regning.

NVE vil trolig
gjøre det aller best på denne
sektoren ved å holde fingrene
fra fatet, og i det minste tillatte
alternative løsninger når aktø-
rene så til de grader er interes-
sert. Tillatt gjerne en annen or-
ganisering hos Lyse Energi, mål
resultatene i forhold til de re-
gionale enøksentrene. Deretter
ser vi på hvilken modell som er
den beste.

"Det synes å råde en
oppfatning av at enøk
er et verneverdig,
statskalenderplassert
trylleformular..."

II ...energisel skapene
vil ikke ove rleve som
rene strøm pushere."

Dugnad
i NVE
Konsesjonsseksjonen i
NVEs vassdrags-
avdeling er  hardt pres-
set på grunn  av den
store pågangen av
saker. Avdelingsdirektør
Bjørn  Wold  innrømmer
at ventetiden for å  få
behandlet saker er alt
for lang og går nå i
spissen for en to måne-
der lang dugnad!

Av Vibeke Hoff Norbye

Den siste tiden har seksjonen
vært nødt til å foreta hard prio-
ritering i sin saksbehandling.
Ledelsen har valgt å prioritere
saker som har gitt ny kraft og
saker som er viktige av sikker-
hetsmessige årsaker. Fornyelser
av konsesjoner og revisjon av
konsesjonsvilkår og manøvre-
ringsreglementer er eksempler
på saker som nærmest blir lagt
i en skuff.

Pågangen av søknader har ført
til at saksbehandlingstiden i en-
kelte saker er blitt alt for lang.
Mange av søkerne er utålmo-
dige, noe NVE har forståelse for.
-Det å komme så på hælene, fø-
rer til at vi får mange henven-
delser fra søkere, advokater og
kommuner forklarer Wold. -
Dette blir en ond sirkel, fordi alle
henvendelsene spiser opp mye

av tiden vår som vi kunne ha
brukt til saksbehandling.

Felles innsats
1. oktober startet overtids-
dugnaden som vil vare ut no-
vember og alle saksbehand-
lerne i seksjonen er villige til å
gjøre en felles ekstrainnsats for
å komme mer på offensiven.
Under dugnaden kan de ar-
beide maksimalt 10 timer over-
tid i uken og maksimalt 30 ti-
mer overtid i løpet av en må-
ned.

-Vi vil foreta en fortløpende eva-
luering og gjøre opp status
midt i dugnadsperioden, fortel-
ler Wold som ikke ønsker at det
skalblir for stor slitasje på med-
arbeiderne. - Dem må vi nem-
lig ta godt vare på, fortsetter
han og forklarer at det er vel-

dig lang opplærings-
tid i forbindelse med
vassdragskonsesj o-
ner.

Presset fort-
setter
-Det er ingen ting
som tyder på at vi
får noe mindre press
framover, sier Wold.
-Selv om vi har fått
en viss ressurstil-
gang den siste tiden
er ikke det nok til å
holde tritt med øk-
ningen i antall sa-
ker, fortsetter han og
håper forståelig nok
på enda mer ressur-
ser for å få ned den
uakseptable be-
handlingstiden.

Avdelingsingeniør Tine  Grytnes deltar i dugnaden.
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Kraftba lansen
mot år 2020
I juli fikk Olje- og
energiministeren overle-
vert en energiutredning
som tar for seg energi-
og kraftbalansen mot
år 2020. Utredningen
har vært sendt på
høring, og NVEer en av
mange høringsin-
stanser.

I uttalelsen gir NVE sin tilslut-
ning til utvalgets anbefaling
om å legge samfunnsøkono-
misk effektivitet til grunn for

et energimarked der kostnader
gjennom hele kjeden fra pro-
duksjon, via overføring og til
bruk av energi reflekteres i pri-
sene. I prinsippet bør alle aktø-
rer stilles overfor priser som in-
kluderer miljøkostnadene i
denne kjeden. NVE ser på miljø-
avgifter og miljømessig riktig
konsesjonsbehandling, sam-
men med informasjon, som de
viktigste og mest korrekte vir-
kemidlene for å bidra til et ef-
fektivt energimarked.

NVE kan ikke se at det er et fag-
lig belegg for målet om at
Norge i et normalår skal være
selvforsynt med elektrisitet ba-
sert på produksjon fra for-
nybare kilder. Innenfor ram-
men av et fritt internasjonalt
kraftmarked der de enkelte lan-
dene har et selvstendig ansvar
for å ivareta sine miljømessige
forpliktelser, bør det åpnes for
at de til enhver tid gunstigste
alternativene velges.

Etterspørsel og enøk
Den totale energibruken i sam-
funnet er knyttet sterkt opp til
velstandsutvikling. Dette har
betydning for i hvilken grad det
lar seg gjøre å stabilisere, eller

redusere energibruken i sam-
funnet. NVE påpeker at virke-
midlene i energipolitikken i
svært liten grad styrer aktivi-
tets- og strukturendringer i
samfunnet. Målet med enøk
må derforvurderes realistisk og
ta hensyn til dette.

Formålet med enøk har vært
begrenset til å øke handlings-
kompetansen og ikke nødven-
digvis utløse handling. Energi-
sparing er heller ikke tydelig in-
kludert i utredningens defini-
sjon av enøk. Det mener NVE at
det bør være. Særlig sett i lys av
at enøk er tiltenkt en viktig rolle
for å bidra til energibalansen i
framtiden. NVE understreker i
høringsuttalelsen at det er vik-
tig med økt satsing på enøk så

lenge miljøkostnadene ikke
ftillt ut er reflektert i energi-
prisene. Enøk påvirker energi-
intensitetene, men ikke struk-
turelle forhold og aktivitetsni-
vået i samfunnet generelt. Det
er derfor mulig å oppnå gode
resultater av enøk isolert sett,
uten at dette medfører en reduk-
sjon i samlet energibruk. Orga-
nisering av enøk-virksomheten
avhenger av målet med og inn-
holdet i enøk-politikken. Enøk
utgjør en del av myndighetenes
samlede forvaltning av energi-
ressursene og det er derfor na-
turlig at virksomheten ko-
ordineres av NVE.

Enøk-begrepet og arbeidet med
enøk i offentlig regi er i dag knyt-
tet til stasjonær energibruk i
sluttbrukerleddet. NVE mener
at enøk i større grad enn i dag
også må sees i sammenheng
med tiltak knyttet til produk-
sjon og overføring av energi,
samt tiltak innen ikke-stasjo-
nær bruk av energi, dvs.
transportsektoren.

Utredningen mener det er store
effektiviseringsmuligheter i
kraftnettet i form av reduserte
energitap. NVE ser ikke de
samme mulighetene og kan

Her blir et system for  vannbåren
varme lagt i  gulvet. Foto: Evy Aker,
WS-informasjon

vanskelig se at nettapene skal
kunne reduseres samtidig som
vi har en forbruksvekst. NVE ser
snarere at nettapene kan øke
ved en samfunnsøkonomisk rik-
tig tilpasning av nettinveste-
ringene.

Styrking av produk-
sjonen
Ny energitilgang til kraft-
markedet bør skje på grunnlag
av aktørenes egne prioriteringer
mht. teknologi og kostnader.
Myndighetene vil gjennom
blant annet konsesjonsbehand-

ling og avgifter sette ramme-
betingelser for tiltakene. Der-
som myndighetene ut fra et
miljømessig synspunkt ønsker
å endre den sammensetning av
energiproduksjonen som følger
av markedet, bør dette bygge på
kunnskaper både om miljø-
virkninger og produksjonskost-
nader for aktuelle teknologier.
Dessuten må den miljømessige
gevinsten forsvare tilhørende
merkostnader.

NVE mener at utbygging av
vannkraft og gasskraftverk i
ulike varianter fortsatt vil være
de mest realistiske tilgangs-
alternativene i forhold til kraft-
balansen. I en overgangspe-
riode kan det imidlertid være
hensiktsmessig å gi økonomisk
støtte til energiteknologier ba-
sert på nye fornybare energikil-
der for å sikre en fornuftig in-
troduksjon ogvinne erfaringer.

NVE advarer mot tendensen til
å opphøye realisering av
fornybare energikilder til et
mål i seg selv. Ingen teknologi

eller prosjekter bør få støtte
bare fordi de tilhører kategorien
fornybare energikilder. Enkelt-
prosjekter og muligens hele
teknologier bør kunne få ekstra
støtte hvis de oppfyller kriteri-
ene om et godt forhold mellom
miljøvirkning og kostnader.
NVE kan imidlertid ikke ut fra
faglige hensyn se at det er til-
svarende behov for statlige til-
tak for å sikre en introduksjon
i stor skala av disse teknologi-
ene for å bedre kraftbalansen.

Vannbåren varme
Alternativet til direkte elopp-
varming er i praksis vannbåren
varme. Dette kan være sentral-
varme innen et bygg, nærvarme
der noen fa bygg varmes opp fra
en felles varmesentral eller
fiernvarme der varme distribu-
eres til et større område gjen-
nom rør med varmt vann.
Dersom man sammenligner
alle samfunnsmessige kostna-
der, er det ikke faglig grunnlag
for å anta at vannbåren varme
på kort sikt er å foretrekke fram-
for direkte elektrisk oppvar-
ming. NVE fraråder derfor å
gripe inne i markedet med til-
tak for å fremme denne formen
for energidistribusjon. Direkto-
ratet ser imidlertid at det er rik-

tig å legge betydelig innsats i å
utrede relative kostnader og
miljøvirkninger av vannbåren
varme. NVE vil selv styrke arbei-
det med å analysere mulighe-
tene for å innpasse nye
energiteknologier og distri-
busjonsformer i energisys-
temet.

Fra  Rana-vassdraget som er en del av Samla plan, kategori 1. Foto: Arne  Hamarsiand

Vindmølle på Andøya. NVE mener det er viktig å sikre en fornuftig
introduksjon og vinne  eifaringer av teknologier basert på nye fornybare
energikilder. Foto: Arne Hamarsland



Enøk-arbeidet bør legges om

Utfordrende oppgave
Avdelingsdirektør Kristian
Løkke har ledet arbeidet med
NVEs høringsuttalelse og inn-
rømmer at det har vært en ut-
fordring.
-I praksis viser det seg at det ikke
er så lett å være visjonær samti-
dig som vi skal fortsette det
praktiske arbeidet i NVE, fortel-
ler Løkke. -Dessuten må visjo-
nene ha grenser og rammer.

Høringsarbeidet har ført til
mange spennende diskusjoner
i NVE, forteller Løkke. -På den
ene siden er vi et myndighets-
organ med klare rammer,
regulerings- og konsesjons-
myndighet.Videre skal vi aktivt
bidra til introduksjon av nye
fornybare energikilder. Det er
klart at det er uffordringer knyt-
tet til dette, innrømmer han.

I vårt samfurm, hvor det er åpen-
bare konflikter forbundet med
å bygge ut ny kraft, er det helt
nødvendig å se på forhold som
kan begrense forbruket. Løkke

mener utredningen dekker et
langt videre felt med hensyn til
både produksjons- og forbruks-
siden enn tidligere offentlige
energiutredninger og -meldin-
ger. Utredningen har imidlertid
flere begrensninger, men tatt i
betraktning at energiutvalget
bare har hatt ett år på seg, me-
ner han det er imponerende å
lese hva utvalget har fått utre-
det.

AvcIelingsdirektør Kristian Løkke.

Frivillighet og mang-
lende motivasjon hos
områdekonsesjonærene
(«everkene») skaper
problemer i enøkarbeid-
et. I framtiden bør
virksomheten i enøk-
sentrene basere seg på
bedre koordinering mot
myndighetenes strategi
og mål.  Det  går fram
av NVEs evaluering av
den lovpålagte
enøkvirksomheten, som
nå er  under  arbeid.

AvJan Moen

Da energiloven ble innført i
1991, var mesteparten av lan-
dets enøk-kompetanse samlet i
everkene. Myndighetene ønsket
å utnytte denne kompetansen
og la derfor ansvaret for det lo-
kale og regionale enøk-arbeidet
til everkene. Andre viktige argu-
menter var selskapenes nærhet
til brukerne og mulighetene for
å få til en langsiktig og stabil
finansiering.

Everkene har siden hatt stor fri-
het til å velge hvor mye de vil
satse og hvordan de vil organi-
sere virksomheten. I retningslin-
jene fra NVE heter det imidler-
tid at everkene bør samarbeide
om virksomheten gjennom re-

gionale enøk-sentre, blant an-
net for å ivareta hensynet til
nøytralitet. Arbeidet finansieres
gjennom et påslag i nettariffen
på inntil 0,2 øre/kWh. Fra 1997
ble enøk-påslaget økt med 0,1
øre til 0,3 øre/kWh. Hensikten
med økningen var å styrke sam-
arbeidet og koordineringen
mellom statlig, regional og lo-
kal enøk-virksomhet. Midlene
fra det siste påslaget skal benyt-
tes til samarbeidsprosjekter
gjennom enøk-sentrene.

På landsbasis utgjør potensia-
let for lovpålagt enøk nærmere
200 millioner kroner i året. I
1997 benyttet everkene 123 mil-
lioner kroner til lovpålagt enøk.
Til sammenligning brukte sta-
ten 37 millioner kroner til
enøk-informasjon og opplæ-
ring samme år.

De regionale enøk-
sentrene
Enøk-sentrene, som stort sett er
organisert som aksjeselskaper
med everkene som eiere, har en
sentral rolle i det lovpålagte
enøk-arbeidet. I løpet av inne-
værende år regner NVE med at
vi får et landsdekkende nett-

verk med ett senter i hvert fylke.

Sentrene ivaretar hensynet til
nøytralitet, og gir grunnlag for
tilstrekkelig store og tverrfag-
lige kompetansemiljøer. Når
enøk-midlene fra de ulike everk-
ene slås sammen, øker også
muligheten for rasjonell drift.
Brukerne kan regne med bedre
rådgivning enn om hvert enkelt
everk utfører alt enøk-arbeid
selv. Enøk-sentrene er også vel-
egnet som samarbeidspartnere
for NVE i det nasjonale enøk-ar-
beidet. Det er lettere å koordi-
nere nasjonal, regional og lokal
enøk-virksomhet med 20 enøk-
sentre enn med 200 nett-
selskaper.

Manglende motivasjon
Everkene har i dag ikke nødven-
dig motivasjon til å utføre enøk-
virksomheten på en offensiv og
målrettet måte. Tvert imot kan
everkene ønske å stimulere til
økt forbruk i situasjoner der det
er ledig kapasitet i nettet. Der-

Avdelingsdirektør Jan Moen.

som everket inngår i konsern
med omsetningsselskap, kan li-
keledes ønsket om økt salg/for-
bruk være overordnet ønsket om
å satse på enøk.

Markeds- og Mediainstituttet
(MMI) har nylig utført en under-
søkelse for NVE basert på inter-
vjuer med 160 personer i enøk-
miljøet. (Se nærmere omtale på
side 3.)

Ser vi bort fra respondenter
som selv er ansatt i everkene, er
det en utbredt skepsis til
everkenes motivasjon og objek-
tivitet i forhold til å utføre lov-
pålagt enøk. Et klart flertall
mener at everkene betrakter
enøk-midlene som egne midler
og benytter dem til å profilere
seg selv eller til å kryss-subsidi-
ere sin øvrige virksomhet.

Everkenes manglende vilje til å
stille de såkalte 0,1 øre midlene
til disposisjon for enøk-sentrene
er videre et klart signal om at
de er lite motivert for å bidra til
samarbeid over fylkesgrensene
og i det nasjonalt rettede enøk-
arbeidet.

Frivilligheten
I regioner som har enøk-sentre,
deltar 152 av 171 everk i sen-
trene gjennom eierskap/samar-
beidsavtaler. De øvrige everk-
ene står uten samarbeidsavta-
ler og skaper problemer i for-
hold til ønsket om å gi slutt-
brukerne et ensartet enøk-til-
bud. Men også blant everk som
deltar i et enøk-senter, er det
betydelig variasjon både i stør-
relsen på enøk-påslaget og i an-
delen av påslaget som videre-
føres til enøk-senteret. Videre
utsettes enøk-sentrene i varier-
ende grad for detalj styring fra
everkenes side. Resultatet for
brukerne blir et svært varier-
ende enøk-tilbud, både i omfang
og innhold.

Overordnet ansvar
NVE har et overordnet ansvar
for det myndighetsbaserte
enøk-arbeidet som lovpålagt
enøk er en del av. Målet er å
utnytte de samlede enøk-mid-
lene best mulig. Modellen gir
ikke NVE nødvendig mulighet
til å styre og kontrollere den
lovpålagte enøk-virksomheten.
Også koordineringen mot den
statlige enøk-virksomheten li-
der under dette.

Det er vanskelig å måle resul-
tater av informasjonsbasert
virksomhet. Everkene skal imid-
lertid årlig rapportere bruken
av 0,2 øre midler til NVE. En
analyse av regnskaps- og
aktivitetstallene for 1996 og
1997 avdekker vesentlige feil og
mangler i everkenes rapporte-
ring, noe som gjør resultat-
vurderingen vanskelig. Det må
imidlertid legges til at mange
everk synes å utføre virksomhe-
ten i tråd med myndighetenes
intensjoner. Men bildet skjem-
mes av de mange som ikke føl-
ger opp intensjonene.

Framtiden
Myndighetene har selv utfor-
met modellen for lovpålagt
enøk som baserer seg på frivil-
lig medvirkning. Samtidig sit-
ter myndighetene med nøkke-
len til en framtidig modell som
gir bedre effektivitet i det
lovpålagte enøk-arbeidet.

De regionale enøk-sentrene bør
bli den viktigste pilaren i det
framtidige enøk-arbeidet. Men
virksomheten må få klarere
mål, det må stilles betingelser
til utøverne lokalt og regionalt
om bruken av midlene, og
resultatkontrollen må styrkes.



Støtte til energieffektiv Slutt-
teknologi befaring

ved TyinNVE har siden 1994
gitt støtte til bedrifter
som produserer og
selgersåkalt energi-
effektiv teknologi.

Støtten går til konkrete pro-
sjekter knyttet til markeds-

introduksjon av produktet.

Hovedmålet for bedrifts-
spesifikk introduksjon, BSI, er
å styrke mulighetene for nor-
ske bedrifter til å nå ut med
salg av energieffektiv tekno-
logi i markedet.

Siden 1994 er det gjennom BSI-
programmet, gitt støtte på
rundt 75 millioner kroner. Pro-
sjektene som har fått støtte,
arbeider innenfor et bredt spek-
ter av teknologier. Bedriften
Interfil er et eksempel på en
bedrift som fikk støtte i 1997.

Interfil produserer energi- og
miljøeffektive ventilasjons-

Fordelingav antall prosjekter i 1997

Av Tore Langset

ECONs analyse er basert på en
sammenligning med Svenska
Kraftnåt. Prosjektet har vært le-
det av NVE og er gjennomført i
nær dialog med Statnett, SFO,
PIL og Statkraft.

Høye byggekostnader
ECONs rapport viser at det først
og fremst er byggekostnadene
fram mot slutten av 80-tallet
som har vært for høye hos Stat-
nett SF. Effektiviteten i bygging
av nett på 70- og 80-tallet lå

filter (SuperFlow) og fikk i 1995
en delt førsteplass i NUTEKs kon-
kurranse om energieffektive fil-
ter. Disse har et lavere trykkfall
enn de fleste konkurrentene, og
NUTEKs rapport hevder at det er
mulig å spare opp til 30 prosent
av elforbruket ved å velge riktig
filter. I filterrammene bruker
Interfil materialer som kan gjen-

vinnes eller forbrennes.

Økt bruk av energieffektive fil-
ter kan bidra til å redusere
energiforbruket i ventilasjons-
anlegg. Ved å støtte markeds-
introduksjon av energieffektive
og miljøvennlige posefilter, øn-
sker NVE å påvirke markedet slik
at etterspørselen etter energi-
effektive filter øker. Dessuten
håper NVE at flere konkurren-
ter ser et markedspotensial og
vil satse på energieffektivitet.

Det er vanskelig å innarbeide
seg i et marked når man ikke
kan konkurrere på pris. Det er
derfor NVE har støttet nettopp
markedsintroduksjonsfasen.
Prosjektet er ikke avsluttet.

Elektro, automasjon, kommunikasjon

Bygg

Industri

Kulde/varmepumper

ffi Varme, ventilasjon

fa Solenergi

Bioenergi

Vann-, vind-, bølgekraft

stort sett mellom 60 og 70 pro-
sent. På slutten av 80-tallet steg
effektiviteten i byggevirksomhe-
ten, og fra 1992 har den vært
opp mot 100 prosent. Fra 1963
til 1995 var effektiviteten gjen-
nomsnittlig 71,6 prosent. Dette
betyr at avskrivningene og
avkastningselementet i Stat-
netts inntektsramme ville ha
vært 28,4 prosent lavere enn de

er i dag, dersom Statnett hadde
vært kostnadseffektive under
byggingen av de nettanlegg som
inngår i balansen. Effektiviteten
i drift og vedlikehold, basert på
kostnadene i 1994 og 1995, er
av ECON anslått til å være 79,2
prosent. Siden hovedtyngden av
Statnetts kostnader er knyttet
til kapital (ca. 72,5 prosent) veier
kapitaleffektiviteten tyngst i
analysen.

Klima og topografi
Statnetts størrelse og særegen-
het som netteier gjør at det ikke
er mulig å foreta gode sammen-
lignende analyser med andre
nettselskaper i Norge. Det har
derfor vært nødvendig å gå over
grensen til Sverige. Svenska

NVEhar hatt slutt-
befaring i forbindelse
med Norsk Hydros
søknad om nytt Tyin
kraftverk i Årdal og
Vang kommuner.

Norsk Hydro inngikk 1995 av-



tale med staten om foregrepet

HydroKrafthar gjort
det klart overforNVE
at de kan ha en mel-
ding klar om planene
for et gasskraftverk på
Karmøy allerede i be-
gynnelsen av november.
Men mye må klaffe for
at prosjektet skal kom-
me i havn innen fristen.

Av Sverre Sivertsen

Det er utbyggingen av det nye
Granefeltet i Nordsjøen som
bestemmer tempoet i dette pro-
sjektet. Det planlagte gasskraft-

Foto:Statnett SF

Kraftnåt, som er den eneste
sentralnettseieren i Sverige, har
bidratt med en betydelig
mengde data for å gjøre analy-
sene mulig. Det er korrigert for
ulike normer og regler, ulik ut-
vikling i lønnskostnader, ulik
avgiftspolitikk og ulik valuta i
ECONs analyse. Det viktigste
forholdet det er korrigert for, er
imidlertid forskjeller i klima og
topografi.

hjemfall av rettighetene i Tyin
og kjøpte rettighetene tilbake
for drift av kraftverket i nye 50
år. Avtalen ga grunnlag for in-
vesteringer i en modernisering
og utvidelse av kraftanlegget.
Det eksisterende kraftverket ble
bygget for levering til kraft-
intensiv industri og er dermed
dimensjonert for lang brukstid.
Søknaden gjelder nytt kraftverk
i fjell med utvidetevannveier og
større slukeevne. Det søkes også
om tilleggsprosjekter, blant

annet økt regulering av Tyin-
magasinet og pumping av
vann fra lavereliggende områ-
der opp for lagring i Tyin.

verket skal nemlig levere CO2
som drivgass for oljeproduksjo-
nen i det nye oljefeltet, og
produksjonsstart er beregnet til
begynnelsen av 2003. Innen den
tid må altså gasskraftverket stå
ferdig. Normalt vil en konse-
sjonsbehandling ta om lag to
år. Tar man med nødvendig tid
for prosjektering og bygging, er
det ikke mer enn tiden ogveien
for prosjektet. NVE og Hydro-
kraft har nå kontakt om hvor-
dan konsesjonsbehandlingen
av selve anlegget og nettilknyt-
ningen skal legges opp.

HydroKraft opplyser at gass-
kraftverket vil ha en kapasitet
på 1200 MW fordelt på tre gass-
turbiner og to dampturbiner.
Det tilsvarer en årlig energi-

Norconsult AS kon-



kluderte tidligere i år
med at byggekost-



nadene på linjer i
Norge i gjennomsnitt
var 41 prosent høyere
i Norge enn i Sverige
på grunn av disse for-



skjellene. Norconsult
anslår at drifts- og
vedlikeholdskost-



nadene er 40 prosent
høyere i Statnett enn
i Svenska Kraftnåt
som følge av forskjel-



ler i klima og topo-



grafi, men påpeker
imidlertid at under-



lagsmaterialet og do-



kumentasjonen for
denne faktoren er
spinkelt. ECON har
vurdert Norconsults
anslag vedrørende

drift og vedlikehold som for høyt
og argumenterer i sin rapport
for at forskjellen er 20 prosent.

Avslørt inef-fektivitet
ECON mener at det er mer me-
ningsfullt å snakke om avslørt
ineffektivitet enn målt effekti-
vitet. Årsaken er at de ikke har
en 100 prosent effektiv refe-
ranse å måle Statnett mot. Det
er derfor grunn til å tro at nett-

Foruten NVE og Norsk Hydro
deltok representanter fra Årdal
og Vang kommuner og repre-

sentanter for grunneiere og lo-
kale interesseorganisasjoner på
befaringen. Hensikten med be-
faringen var å invitere lokale
myndigheter, grunneiere og or-
ganisasjoner til å gi innspill før
NVEs sluttbehandling av søkna-
den.

NVE var godt fornøyd med be-
faringen og den informasjonen

som ble gitt om de vesentlige
momentene ved prosjektet. Be-
faringen ble arrangert i samar-
beid mellom Norsk Hydro og
Vang og Årdal kommuner.

produksjon på 10-11 TWh.
Selskapet er temmelig sikker på
at de har funnet en riktig tek-
nologi, men fortsatt gjenstår en
del tekniske verifikasjoner på
turbinteknologi og brenngass
før man er i mål. Anlegget vil
rense om lag 90 prosent av CO2-
gassen, slik at bare 10 prosent
blir sluppet ut.

Direktør Ole Rønning er opti-
mistisk, men sier at økonomien
blir selve akilleshælen i prosjek-
tet. CO2- gassen skal selges til
Granefeltet i konkurranse med
naturgass. -Lønnsomheten er
noe vi driver og utreder i disse
dager, sier Rønning.

selskaper som på eget initiativ
foretar en kritiskgjennomgang
av egen virksomhet, selv vil
kunne påvise et større effekt-
iviseringspotensial enn det som
fremkommer ved å sammen-
ligne effektivitetsanalyser.

Fra 1999 skal et individuelt
effektivitetskrav inngå i grunn-
laget for fastsettelsen av
inntektsrammene til nettsel-
skaper med regional- og sentral-
nettsanlegg. Individuelle krav
ble innført for distribusjons-
nettene i 1998. Effektivitets-
kravene er ikke eksplisitte krav
om effektivisering, men en re-
duksjon av inntektsrammene
som vil føre til lavere avkast-
ning, dersom selskapene ikke
senker kostnadene.

NVE vil legge ECONs rapport til
grunn når et individuelt effekt-
ivitetskrav for Statnett skal fast-
settes. NVE vil varsle Statnett SF

om enkeltvedtak om inntekts-
rammefor drift av egne anlegg
i 1999 i månedsskiftet oktoberf
november. Her vil også det mdi-
viduelle effektivitetskravet
komme fram.

Kostnadseffektiviteten
i Statnett
NVE skal i 1999 korri-
gere Statnetts inntekts-
ramme på bakgrunn
av informasjon om
kostnadseffektiviteten i
selskapet. ECON, som-
har utarbeidet en rap-
port for NVE,anslår
effektivitetentil 74
prosent.

HydroKraft lufter planer



Elva Horna ved Sluppen, like ovenfor samløpet med Modlaugselvi,vilfå

redusert vannføringved en eventuell utbygging.Foto:KnutGakkestad

Fravik fra manøy-
reringsreglement

Befaring
i Erdalen
Med vassdrags- og
energidirektør Erling
Diesen i spissen, var
NVE på befaring i
Erdalen 7. september.
Representanter fra  Oslo
Energi og  Lærdal kom-
mune  var også med.

Oslo Energi har søkt om tillat-

else til å overføre vann fra øvre
deler av Erdalen i Lærdal kom-
mune til Aurlandsverkene i Aur-

land kommune. Det er søkt om
flere alternativer hvor det
minst omfattende inkluderer

inntak i Modlaugsdalen, Flos-

vatn, Flåtevatn og Tissedøla.

Befaringen hadde som mål å

befare Modlaugsdalen og det
planlagte inntaksstedet. Videre
Erdalselva ned til utløpet i

Lærdalsfjorden. På grunn av
snøforholdene, ble ikke Mod-
laugsdalen befart i fior.

Oslo Energi orienterte om

detaljplanene og vannføringen
som var i elva under befaringen.

Lærdal kommune uttrykte be-
kymring for utbygging, uansett

hvilket alternativ som blir
valgt. Kommunen var spesielt
bekymret for vannførings-
forholdene i Erdalen, konse-
kvensene for friluftsliv og at
dette området er det siste i re-
gionen som ikke har kraftutbyg-
ging.

Som i alle saker, er det viktig for

NVE å ha best mulig oversikt
før innstillingen blir skrevet.
Dette er spesielt viktig i denne
saken som har tiltrukket seg
meget stor interesse. Befaringen

ga derfor et viktig supplement.
NVE vil sende over sin innstil-
ling til Olje- og energideparte-
mentet i løpet av året.

Tiltak  i vassdrag som
innebærer fravik  fra
bestemmelsene i manøy-
reringsreglement eller
naturlige forhold,  kre-
ver  tillatelse fra NVE.

Av Øystein Grundt

En del kraftverkseiere og

regulanter planlegger trolig
vedlikeholds- eller reparasjons-

arbeid ved anleggene sine på
ettervinteren og videre utover
våren og sommeren. Hvis det er
nødvendig å fravike bestemmel-

sene i manøvreringsreglemen-

tet eller naturlige forhold, må
man søke om tillatelse etter

vassdragslovens § 104, pkt. 4. For
å sikre at NVE ikke kommer
under tidspress ved behandlin-
gen av søknaden, er det svært

viktig at den senest blir sendt
inn ca. tre måneder før tiltaket
er planlagt.

NVEs veileder 1/98 gir en innfø-

ring i selve saksgangen ved til-

tak som faller inn under nevnte

paragraf NVE vil her bare kort
redegjøre for de opplysninger
som er helt nødvendige, for at
vi kan foreta en behandling av
søknaden. Nærmere opplysnin-
ger om hvordan en søknad skal
utarbeides kan man få ved hen-
vendelse til NVE.

Vassdragslovens § 104, pkt. 4 gir

bare anledning til å fravike et

manøvreringsreglement eller
de naturlige forhold når dette
er nødvendig «ved bygging i el-

ler ved vassdrag, eller ved
vølings- eller opprensknings-
arbeid.» Ved vedlikeholdsar-

beid, reparasjoner eller nødven-

dig ettersyn ved kraftverk

eller dammer kan NVE gi tillat-
else med hjemmel i denne be-
stemmelsen. Det kan fastsettes

vilkår til en slik tillatelse. Deri-
mot vil søknader om å fravike
et manøvreringsreglement som
er motivert ut i fra økonomiske
hensyn, (for eksempel produk-
sj onstap) bli avvist.

Det er en svært vekslende kvali-

tet på de søknadene som NVE

mottar. Søknaden skal gi opp-
lysninger om hva man søker

om tillatelse til, når tiltaket er
planlagt utført og at man sø-
ker om tillatelse i medhold av

§ 104, pkt. 4 i vassdragsloven.
Det skal følge med et kart i god
målestokk over det aktuelle om-
rådet.

Allmenne interesser som kan

tenkes å bli berørt ved det

omsøkte tiltaket, skal være

omtalt og vurdert. Tidsfristen
på tre måneder er satt både for
å gi NVE tid til kvalitetssikring
av søknaden og fordi fylkesman-
nen og kommunen skal uttale
seg. Loven fastsetter dessuten en
kunngjøring og høringsfrist på
minst 20 dager for søknader et-
ter vassdragsloven.

Fulle magasiner gir krafteksport
5. oktober var fyllings-
graden for landets
magasiner  91,9 prosent.
Det er 5,5 prosenten-
heter over det normale
for årstiden. Situasjo-
nen  har ført til  at
Norge fra og med au-
gust i  år har eksportert
kraft,  for  første  gang
siden oktober 1997.

Av PerToreJensenLund

Produksjonen i årets ni første
måneder var på i alt 83,7 TWh

mot 77,9 TWh året før. De siste
12 måneder er det produsert
117,4 TWh som er 12,4 prosent
mer enn i tilsvarende periode
ett år tidligere. Til sammenlig-

ning er midlere årlig produk-
sjonsevne for det norske kraft-
systemet beregnet til nær 113,6

TWh.

Kraftutvekslingen med utlan-
det i årets ni første måneder ga
en nettoimport på 2,3 TWh mot
4,1 TWh i tilsvarende periode i

1997. De siste 12 måneder har
nettoimporten vært 2,2 TWh
mot 8,4 TWh i foregående 12-
månedersperiode. Fra og med
november 1997 til og med juli
1998 har Norge vært netto-

importør av kraft.

Økt forbruk
Det innenlandske totalforbru-
ket i årets ni første måneder var
på i alt 86 TWh mot 82 TWh i

fior. De siste 12 måneder har for-
bruket vært 119,6 TWh. Det er
en økning på seks prosent i for-
hold til samme periode ett år
tidligere og seks TWh mer enn

midlere årlig produksjonsevne.

Forbruket i alminnelig forsy-

ning har de siste ni måneder ste-

get med 5,3 prosent i forhold til

samme periode i fior. For siste
12-månedersperiode var øknin-
gen den samme. Korrigert til
normale temperaturforhold

økte forbruket med h.h.v. 3,1 og
4,2 prosent for de samme perio-
dene.

Forbruket i kraftintensiv indus-
tri økte med 6,7 prosent i årets
ni første måneder sammenlig-

net med tilsvarende periode i
1997. For siste 12- måneders-
periode var økningen 6,9 pro-
sent, og forbruket 31,4 TWh.

Kjelkraft
Forbruket av uprioritert kraft
(kjelkraft) økte med 12,3 pro-
sent i forhold til samme periode
i fior. De siste 12 måneder har

økningen vært på hele 34,2 pro-
sent. Den sterke økningen i kjel-
forbruket har sammenheng

med relativt lav spotpris på

elektrisk kraft, både i år og i
store deler av 1997, noe som fø-
rer til at flere bedrifter fyrer kje-
lene med elektrisitet istedenfor
med olje.

Gjennomsnittlig spotpris på
elektrisk kraft gikk ned fra 16,1
øre/kWh i begynnelsen av året

til 10,4 øre/kWh i uke 40. Til

sammenligning var spotprisen
i fjor til de samme tidspunkter
h.h.v. 23,6 og 8,3 øre/kWh.

Vannmagasinenes fyllingsgrad 1) (i prosent av fyllingsgrad)

Område Uke 41 Uke 41 Endring Median




1998 1997




1982-91

Sørøst-Norge

(område 1) 92,9 88,9 4,0 88,2

Vest-Norge
(område 2) 90,4 84,5 5,9 87,0

Midt- og





Nord Norge
(område 3) 92,5 95,6 - 3,1 90,2

Hele landet 91,9 89,4 2,5 86,4

1) Tallene gjelder pr. første dag i uken.



Ett år med inntekts-
rammeregulering

Nettselskapene har
penger til gode

NVEs  regulering  av
everkenes  nettvirksom-
het har  siden energi-
loven  trådte i kraft i
1991  og fram  til 1997
vært  basert på kost-
nadsdekning.  Fra 1997
har NVE fastsatt indivi-
duelle  inntektsrammer.

Av Christina  Septilveda

Fram til 1997 dekket tariff-

inntektene faktiske kostnader i

tillegg til å gi en rimelig avkast-

ning på investert kapital. NVE

fastsatte årlig en øvre grense på
rimelig avkastning. Systemet
ga svake økonomiske insentiver
til en mer samfunnsmessig ra-

sjonell nettvirksomhet.

Individuell tilpasning
Dagens regulering er derfor ba-
sert på at NVE fastsetter en in-
dividuell inntektsramme for

den enkelte netteier. Netteier

skal ikke lenger automatisk

kunne velte over økte kostnader

direkte på sluttbrukerne for å
oppnå full kostnadsdekning
samt rimelig avkastning. Innen-
for dagens regulering fører økte

kostnader til at avkastningen
reduseres og vice versa. Ved be-
regning av rammen for 1997 ble
rapporterte regnskapstall for
1994 og 1995 benyttet. Ram-

men skal over en femårsperiode

justeres for inflasjon, økte
energileveranser samt et krav

til effektivisering. Hvert femte

år vil NVE fastsette nye inntekts-
rammer for everkene basert på

en samletvurdering av nødven-
dige framtidige kostnader.

Etter ett år med inntekts-
rammeregulering har vi vur-
dert utviklingen i sentrale størr-

elser i perioden 1994 til 1997.
Samlede nettkostnader er rela-

tivt stabile i perioden. Etter en
økning på 11 prosent i 1996 fra
nivået i 1994/95, er kostnadene
i 1997 tilbake på samme nivå

som i 1994 og 1995. På kort sikt
er det kostnader som lønn, an-
dre driftskostnader og nettap
som er lettest å påvirke.
Kapitalkostnader i form av av-
skrivninger og avkastning kan
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påvirkes gjennom everkenes
investeringspraksis på lengre

sikt.

Antall årsverk går
ned
Lønnskostnadene i 1997 viser en

nedgang på 150 millioner kro-

ner fra 1996. Etter en økning på
210 millioner kroner fra 1994
til 1996, er lønnskostnadene
etter nedgangen i 1997 tilbake
på samme nivå som for 1994

og 1995.
I samme periode har antall års-
verk i nettvirksomheten gått
ned med 13 prosent.

Lønnskostnader 1994 - /997

Det er vanskelig å si noe defini-
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tivt om årsakene til reduksjo-
nene av antall årsverk i nett-

virksomheten. Nedgangen kan

delvis skyldes en gradvis ned-
bemanning på grunn av tidli-
gere overbemanning, i tillegg
til at everkene i økende grad kjø-
per tjenester eksternt i stedet
for å produsere dem selv.

på utviklingen i tapsvolumet i

perioden, som viser svært liten
variasjon.

Stabile investeringer
Investeringene i nettvirksom-
heten viser en noenlunde stabil

utvilding i perioden fra 1994 til

1997. Det er verdt å merke seg
at investeringene i 1997, til tross
for innføringen av inntekts-
rammereguleringen, ligger på
samme nivå som tidligere.

Fram til og med 1996 var alle
everkene i praksis garantert en
rimelig avkastning på investert
kapital. Fra 1997 er dette ikke

lenger tilfelle. For 1997 vil vi

derfor se en spredning i

everkenes avkastning, alt av-

hengig av hvordan kostnadsut-
viklingen i forhold til nivået i
1994/ 95 har vært. Det enkelte
everks avkastning er gitt ved
inntektsrammen fratrukket de

faktiske kostnadene, dividert på

den faktiske bokførte kapital.
Normalavkastning for 1997 var
gjennom inntektsrammen satt
til 8,3 prosent. Av figuren ser vi

at de fleste everkene fortsatt

oppnår en rimelig avkastning

på investert kapital noe som ty-
der på en stabil kostnadsutvik-
ling.

Enkelte everk har realisert bety-
delige kostnadsreduksjoner, og
har følgelig økt sin avkastning.
For et mindre antall everk er det
motsatte tilfelle. Mange av
everkene som har en avkast-

ning lavere en fem prosent, er

kraftverk med en relativt lav

nettandel med dertil hørende
lave kostnader og inntekts-
ramme. En tilfeldig økning i

kostnadene slår i disse tilfellene
kraftig ut og fører til lav avkast-
ning. For de everkene som har
oppnådd høyere avkastning, er
det ingen entydig trend i hvilke
kostnader som er redusert i

1997 i forhold til tidligere år.

En  gjennomgang av
regnskapene  til  norske
nettselskap viser at de
har til  gode 261  millio-
ner kroner hos  kundene
sine.

Av Eyri  Hillgaar Svellancl

NVE regulerer nettselskapenes
tariffer ved inntektsrammere-

gulering. Alle nettselskap har
fått tildelt en inntektsramme

basert på kostnader i 1994 og
1995 samt bokførte verdier på
driftsmidler per 31.12.95.

Denne inntektsrammen skal

dekke drifts- og vedlikeholds-

kostnader, avskrivninger, net-
tap samt en eventuell avkast-
ning. Kjøp av overførings-
tj enester kan dekkes inn uten-

for inntektsrammen.

Merinntekt oppstår når faktisk
inntekt blir høyere enn inn-
tektsrammen og mindre-
inntekt når faktisk inntekt blir

lavere. Merinntekt skal tilbake-

føres kundene i form av redu-
serte tariffer, mens mindre-

inntekt kan hentes inn ved å
øke dem. Merinntekt per 1.1.97
skal i 1997 renteberegnes med

8,3 prosent og mindreinntekt
renteberegnes med maksimum
8,3 prosent.

Mer-/mindreinntekt vil alltid
forekomme fordi det er svært

NVE anmeldte høsten 1996 Ber-
genshalvøens Kommunale
Kraftselskap til politiet for
manglende overholdelse av
manøvreringsreglementet i

Modalsvassdra-get i Vaksdal og

Høyanger kommuner i tiden
juli-oktober 1996. Økokrim har
nå utferdiget et forelegg, samt
inndragning av 150 000 kroner
som er antatt åvære vinningen

ved overtredelsen.

Boten omfatter også to tilfeller
av brudd på arbeidsmiljøloven

vanskelig å budsjettere nøyak-
tige inntekter. Mer-/mindre-
inntekt i regnskapsåret kan
motregnes tidligere budsjett-
avvik. Ved slutten av året skal

avvikene føres som gjeld/for-
dring i balansen.

NVE gjennomgår årlig økono-

misk og teknisk rapportering
fra nettselskapene for å kontrol-
lere at retningslinjene blir fulgt.
NVE har per 2.10.98 gått gjen-
nom 70 prosent av rapporter-

ingene for regnskapsåret 1997.
En foreløpig gjennomgangviser

følgende tall:

Alle tall i 1 000 kroner netto

merinntekt inkl. renter(+) netto

mindreinntekt inkl. renter (-)

(Statnett SF er ikke med i bereg-
ningene for 1997)

Saldo 1.1.97: 374 281

Tilbakeført i 97: 693 065

Mer-/mindreinntekt
+ renter i 97: 57 409

Saldo 31.12.97: - 261 375

Diagrammet under viser brutto

merinntekt, brutto mindre-
inntekt og netto mindreinntekt

inkludert renter per 31.12.97.
Brutto mer- og mindreinntekt
er beregnet per selskap. Et sel-
skap kan ha merinntekt på ett
nettnivå og mindreinntekt på
et annet slik at tall per nettnivå
blir høyere.

LII Merinntekt (-)
(gjeld)

• Mindre-
inntekt (+)
(fordringer)

Netto
mindre-
inntekt (+)
(fordringer)

som ikke har noen sammen-
heng med det forholdet NVE har
anmeldt.

NVE er fornøyd med at anmeld-
elsen er fulgt opp med et fore-

legg fra Økokrim. Dette er også
et signal til øvrige regulanter

om at krav om minste-
vannføring er en meget viktig
del av konsesjonsvilkårene.

Manglende vannføring kan
gjøre uopprettelig skade på fisk
og det biologiske mangfoldet i
vassdraget.
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Andre driftskostnader reduseres

med ca.300 millioner kroner fra
1996 til 1997, og har i forhold
til gjennomsnittet av 1994 og
1995 gått ned med 17 prosent i

1997. Kostnader ved nettap av-
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Strukturendringer Ti I leggssøknad
i kraftbransjen i Setesdalen
I forbindelse med søk-
nad om ny omsetnings-
konsesjon i 1997 ba
NVE om  opplysninger
om organisasjons-
endringer fra  1991  og
frem  til i  dag. Under-
søkelsen viser at det
har  vært en stor end-
ring i organiseringen
av kraftbransjen.

Av Svein Ivar Haugom

Den dominerende selskaps-
formen for bedriftene i under-
søkelsen er aksjeselskap (60 pro-
sent). Dette er uavhengig av
hvilke virksomheter selskapene
har, men nettselskapene har en
noe lavere andel som er aksje-
selskap. Omkring 25 prosent av
selskapene i undersøkelsen er
organisert som en del av et kon-
sern.

Dataene viser at det store fler-
tallet av bedriftene som endrer
selskapsform velger aksjesel-
skap som ny organisasjons-
form, uavhengig av hvilke type

Regjeringen  vedtok  18.
september at myndig-
heten  til å  gi tillatelse
til å  bygge  mikro-  og
minikraftverk  er dele-
gert til Olje- og energi-
departementet (OED),
som igjen  vil  delegere
den videre  til NVE.

virksomhet de har (nettdrift,
omsetning og/eller produk-
sjon). I perioden fra 1991 og
fram til i dag, valgte hele 90
prosent av dem som endret sel-
skapsform, aksjeselskap.

Et annet utviklingstrekk er
konserndannelser og overfø-
ring av omsetningsvirksomhet
til større enheter. En slik utvik-
ling fremmer en mer selvsten-
dig drift av nettvirksomheten
og er med på å lette monopol-
kontrollen. Det vil allikevel ek-
sistere en form for vertikal inte-
grering da nettvirksomheten
ofte inngår i konsernstrukturer
hvor de andre selskapene i kon-
sernet har omsetning og/eller
produksjon.

Undersøkelsen viser at energi-
forsyningen i Norge er sammen-
satt av mange selskaper som
driver både konkurranseutsatt
virksomhet (kraftomsetning/
kraftproduksjon) og monopol-
virksomhet (nettvirksomhet). Et
fåtall av selskapene har kun en
av virksomhetene. Bare 38 sel-
skaper har kun monopol-
virksomhet.

Totalt sett er salg av overførings-



tjenester konsentrert i et lite

-Etter departementets mening
vil det bety mer effektiv og ras-
kere behandling av slike saker
dersom NVE blir delegert myn-
dighet til å gi tillatelse til ut-
bygging, sier olje- og energi-
minister Marit Arnstad i en pres-
semelding.

I henhold til alminnelige
forvaltningsrettslige regler blir
OED klageinstans i disse sakene.
Departementet forutsetter at
saker hvor sterke samfunnsmes-

antall selskaper. Omkring 45
selskaper (20 prosent av selska-
pene) står for 70 prosent av det
totale salg av overførings-
tjenester. Om lag 40 selskaper
har 70 prosent av alle slutt-
brukere i distribusjons- og
regionalnettene som kunder.
Disse kundene representerer 63
prosent av den totale mengde
energi som transporteres.

Hoveddelen av undersøkelsen
bygger på data fra 313 selska-
per med omsetningskonsesjon
per 16. juli. 98 og som har over-
føring, omsetning og/eller pro-
duksjon av kraft som hoved-
virksomhet. Opplysningene har
dannet grunnlag for en rapport
om organisering og organisa-
sjonsendringer (Rapport nr 21,
1998: «Omsetningskonsesj on-
ærer: organisering og organisa-
sjonsendringer»).

Virksomhet Antall

Distribusjonsnett 200

Regionalnett 108

Sentralnett 34

Kraftomsetning 242

Produksjon 158

sige interesser er involvert eller
saker av prinsipiell betydning,
kan bli avgj ort av Kongen i
statsråd, tilsvarende det som
gjelder for andre vassdragssaker.

I dag tar det omkring et halvt
år før NVE kan fastslå om et pro-
sjekt for mikro- eller mini-
kraftverk er konsesjonspliktig.
Dette medfører en lang saksbe-
handlingstid før tillatelsen kan
gis ved kongelig resolusjon.

En del av prosjektene innehol-
der mindre reguleringer, over-
føringer m.m. som medfører
konsesjonsplikt etter vass-
dragsloven uten at det innebæ-
rer store naturinngrep. NVE
fikk i 1990 myndighet tilå treffe
vedtak i alle andre vassdrags-

saker, som kan ha større konse-
kvenser for miljø og natur enn
hva disse mikro- og minikraft-
verkene medfører.

En rekke høringsin-
stanser  har  ytret  ønske
om alternative løsnin-
ger for Statnetts
omsøkte 420  kV kraft-
ledning i  Setesdalen. På
grunnlag av dette og
NVEs egne  vurderinger,
har NVEbedt Statnett
om å legge fram
tilleggssøknad og  utred-
ninger  på enkelte dels-
trekninger.

Av Vibeke Hoff Norbye

420 kV ledningen fra Skåreheia
i Birkenes kommune til Holen
kraftstasjon i Bykle kommune
er en av flere nettforsterkninger
som er planlagt i Sør-Norge.
Bakgrunnen er at kraftut-
vekslingsavtaler med utlandet
krever større kapasitet i det nor-
ske nettet.
NVE har tidligere
gitt konsesjon for
en omkring 50 ki-
lometer lang
kraftledning fra
Kristiansand
transformator-
stasjon i Vennesla
kommune til Skå-
reheia i Birkenes
kommune. Byg-
gingen av dette
anlegget ble forsert på grunn av
kapasitetsproblemer i Kristian-
sand transformatorstasjon.

Skåreheia-Holen
Delstrekningene som tilleggs-
søknaden og utredningen om-
fatter, er strekningen fra Skåre-
heia til Høgeli i Birkenes, Fro-
land og Amli kommuner, om-
rådet rundt Vøylevatn i Bygland

kommune, Uppstadgrenda og
vest og øst for Hylesdalen i Valle
kommune og Ljosådalen og
Hisdal i Valle og Bykle kommu-
ner.

Dessuten har NVE påpekt at
kryssingen av Setesdalen ved

Brokke kraftstasjon i Valle kom-
mune, vil bli synlig fra hoved-
dalføret med sin helårs-
bebyggelse og turisttrafikk. NVE
har derfor bedt Statnett om å
vurdere tiltak som i størst mu-
lig grad vil skjule ledningen.
Vegetasjonsskjermer og trase-
justeringer er i denne sammen-
heng aktuelle tiltak.

Befaring i Valle
I forbindelse med tilleggs-
søknaden har NVE vært på be-
faring i Valle kommune for å
studere nye, og tidligere om-
søkte traseløsninger. Det var
godt oppmøte både fra kommu-
nen og grunneierne. Også un-
der folkemøte om kvelden var
det godt oppmøte.

-Dette er en vanskelig sak, be-
krefter overingeniør Bjarte Gud-
dal. Konsesjonssøknaden omfat-
ter en strekning på ca. 100 kilo-
meter og er i følge Guddal tro-
lig den enkeltsaken i forbindelse
med nettforsterkningene i Sør-
Norge som har størst konse-

kvenser for natur, miljø og sam-
funn. Spesielt på strekningen
mellom Brokke kraftstasjon i
Valle og Holen kraftstasjon i
Bykle, hvor traseen vil gå gjen-
nom områder som i dag er lite
berørt av tekniske inngrep, er
det kommet mange innvendin-
ger mot den planlagte kraft-
ledningen.

Statnett sendte tilleggs-
søknaden til NVE midt i septem-
ber. Saken er nå på høring med
frist til 2. november. NVE vil da
umiddelbart ta saken opp til
sluttbehandling og tar sikte på
å fatte vedtak i månedsskiftet
november/desember.

Forenklet saksbehandling
for mikro- og minikraftverk Befaring ved  Sylvartunet  Sølvsmie. Foto: Ivar Sæveraas

Gilja minikraftverk i Gjesdal
kommune, Rogaland.  Utsiktfra  Sylvartunet.  Bevaring  av deler av  skogen på nedsiden av ledningene
Foto: Knut Svendheim vil skjerme for innsyn.. Foto: Ivar Sæveraas
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Dei størsteisbreane våre
held fram å vekse.
Framrykkjande brear
har vanlegvis ein høg
og bratt front der det
kan rase ut store
isblokker.

Det kan derfor vere svært risika-
belt å vere for nær brefrontane.
Det er særleg brearmane frå dei
største breane på Vestlandet og
rundt Svartisen i Nordland som
rykkjer fram. Dette skuldast at
det heilt tilbake til 70-talet har
vore nedbøroverskot på desse
kystnære breane.

Sidan i fjor haust har Enga-
breen på vestsida av Svartisen
rykkja 33 meter fram, og siden
1991 har han gått fram om lag
200 meter. Ein målestasjon for

Karpefisken ørekyt er
blant de fiskearter barn
først får kjennskap til.
Fordi den er lett å
fange, har den skapt
mye lek og atspredelse i
strandkanten. Men her
slutter også de positive
erfaringene.

Av Jan Henning L'Ab&-Lund

Sammen med majoriteten av
ferskvannsfiskene vandret
ørekyten inn i vassdragene fra
øst etter at isen trakk seg til-
bake og gjorde vassdragene til-
gj engelige. Den var naturlig ut-
bredt i lavereliggende strøk av
Østlandet og deler av Troms og
Finnmark. I løpet av dette år-
hundret og spesielt de siste 10-
årene har den spredd seg til en
rekke nye lokaliteter og nye
områder, og forekommer nå i
alle fylker med unntak av Vest-
Agder.

vassføring i Breelva er allereie
øydelagt av breen, og ein sta-
sjon for måling av sediment-
transport er flytta for ikkje å
lide samme skjebne. Engabreen
har ikkje vore så langt framme
på om lag 50 år.

Nigardsbreen i Jostedalen veks
også sterkt. Der har brefronten
gått fram 240 meter sidan 1988
og 33 meter sidan i fjor haust.
Snart kan ein av NVE sine
målestasjonar for sediment-
transport vere truga.

På Briksdalsbreen i Olden, ein
av dei mest kjende turistbre-
ane i landet, har den sterke
veksten avtatt. Brefronten er
omlag uendra sidan hausten
1997. Sidan 1987 har breen
gått fram over 400 meter og
dekkjer no det som tidlegare
var Briksdalsvatnet. Der
brefronten stod for 10 år siden

Ørekyt som fôr
Ørekyt er ved første øyekast ikke
så veldig ulik småørret, men
den mangler den lille fett-
finnen på ryggen mellom rygg-
finnen og halefinnen. Sam-
menblanding av de to, har der-
for ført til at folk feilaktig har
overført ørekyt til nye lokalite-
ter. Utsettinger i nye lokaliteter
har til tider vært utført i god
tro. Den er bevisst satt ut i inn-
sjøer for å danne fårbestander
for ørret fordi ørekyt blir fore-
trukket fremfor røye av mel-
lomstor ørret i ørret-røye-øre-
kytsamfunn. Erfaringer med
ørekytintroduksjon i rene ørret-
vann er imidlertid udelt nega-
tive. I Øvre Heimdalsvatn på
Valdresflya var effekten på
ørretbestanden meget betyde-
lig og negativ. Det tok om lag
10 år fra ørekyt ble registrert
første gang til den dannet store
stimer. De negative effektene på
ørretbestandene skyldes i første
rekke næringskonkurranse ved
at ørekyt er meget effektiv i ut-
nyttelsen av unge stadier avvik-
tige næringsdyr for ørret.

Engabreen, ein utløpar  frå  Svartisen.

Det er ulike oppfatninger om
hvordan denne omfattende
spredning har foregått. Hoved-
årsaken er trolig at den har vært
benyttet som levende agn.

NVE finansiert
prosjekt
Enkelte tror også at den har van-
dret via tunneler i forbindelse
med vassdragsreguleringer der
vann blir overført mellom vass-
drag. For å klargjøre om dette
kan være en av sprednings-
veiene, har NVE gjennom FoU-
programmet "Vassdragsmiljø"
finansiert et prosjekt for å teste
denne hypotesen. Resultatene

Begge foto: Haligeir Elvehøy

er breen no
nesten 100
meter tjukk.

Buerbreen på
austsida av Fol-
gefonna rykka
fram fem meter
i sidan hausten
1997. I løpet av
dei siste 10 åra

vil ha betyd-
ning for avbøt-
ende tiltak ved
overføringer av
vann mellom
vassdrag i frem-
tiden. Prosjek-
tet gjennomfø-
res ved Univer-
sitetet i Oslo.
Gjennom avan-
serte genetiske
analyser og
med innsam-
ling av ørekyt
både i kjerne-
og sprednings-
områder, kan
man rekon-

struere genetisk hva som har
skjedd.Vi regner med å få resul-
tatene inneværende år.

Ørekytbiologi
Ørekyt viser stor grad av tilpas-
ning. Den trives best i klare,
strømmende elver, men er også
vanlig i innsjøer og tjern med
stein- og grusbunn. I motset-
ning til de andre karpefiskene
klarer den seg utmerket ved lave
vanntemperaturer. Derfor slår
den til i høyfiellet slik at situa-
sjonen for ørretbestander på
Hardangervidda er svært kritisk.

*

har han gått fram omlag 150
meter.Ei rad andrebrearmar frå
Folgefonna, Hardangerjøkulen,
Jostedalsbreen og Svartisen har
også hatt framstøyt dei siste
åra.

Redusere bestanden
Partiell rotenonbehandlingkan
være svært vellykket, men ikke
nok til å fierne arten. Det vil li-
kevel minske bestanden til-
strekkelig slik at negative effek-
ter på ørretbestanden reduse-
res. Bruk av rotenon i forvalt-
ning av våre ferskvannsfisk er
imidlertid omdiskutert. Ruser
for ørekytfangst har også hatt
god virkning. I noen tjern i Hol
kommune ble 95 prosent av øre-
kytbestanden fisket ut i løpet av
50 netter, med en døgninnsats
som tilsvarte fem ruser per hek-
tar.

Informasjon er et virkemiddel i
å hindre ytterligere spredning
av arten, men den må være for-
ankret i kunnskap og forventet
endring av folks holdninger og
atferd. En stadig internasjona-
lisering også av våre friluftsom-
råder tilsier at dette er meget
komplisert. Eksempelvis er
bruk av fisk som levende agn
forbudt i Norge, men tillatt i
Sverige.

All erfaring så langt tilsier at
ørekyt er vinneren, til tross for
våre anstrengelser for åredusere
forekomst og utbredelse. De fy-
siske tiltakene må gjentas med
års mellomrom.

Vann & Energi

Breane
veks

••   •

ørekyt
- elsket eller fryktet?

Engabre eiv. Målestasjonen for sedimenttransport
blei redda i siste liten. Fram til mai stod  han  her.

ørekyt. Foto: O.T. Ljøstad, Norsk Skogbruksmuseum


