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Stort gasskraftverk
NVE har mottatt melding om Hydro-
Krafts planer om å bygge gasskraftverk
på Karmøy. I følge planene vil gasskraft-
verket få en installert effekt på rundt
1300 MW. Planene er at CO2-utslippene
skal leveres som drivgass til olje-
produksj on i Granefeltet. Prosjektet er
imidlertid avhengig av kjøps- og salgs-
avtaler av gass, for at det skal la seg
realisere. Side 3

Høyt forbruk
Vi bruker mer elektrisitet enn noen
gang tidligere. Foreløpige anslag viser
at det alminnelige forbruket har økt
med 4,2 prosent i forhold til i fior og at
vi importerte 3 TWh i 1998. Side 4

Kompensasjons-
ordning fra år 2000
NVE har valgt å utsette kompensa-
sjonsordningen for ikke levert energi til
år 2000. Forslaget om en kompensa-
sjonsordning har møtt en del motstand
og flere av høringsinstansene ønsker yt-
terligere utredninger. NVE vil bruke
1999 til å forbedre eksisterende forslag.

Side 5

Reduserte inntekts-
rammer
Fra nyttår må nettselskaper med regio-
nal- og sentralnettsanlegg bli mer ef-
fektive. NVE innfører nemlig individu-
elle effektivitetskrav. Beregninger viser
at inntektsrammene i gjennomsnitt vil
bli redusert med 2,39 prosent per år i
inneværende reguleringsperiode.

Side 8

Slutt på flimrende
lys
Beboerne på Helgeland har lenge måt-
tet leve med ustabilt og flimrende lys
fra glødelamper. Grunnen er en smel-
teovn for skrapjern i Mo i Rana. NVE
har plassert ansvaret hos netteier og
har varslet at de blir nødt til å investere
20 millioner kroner i reaktor og filter-
anlegg. Side 8

Flere «shopper»
strøm
Mer enn 90 000 får i dag strøm fra en
annen leverandør enn den som domi-



nerer i nettet. Dette kommer fram av
en undersøkelse NVE har foretatt blant
40 av de største distribusjonsnetteierne.

Side 9

Vente
på år III
Kraftforsyningen
arbeider for fullt
med å løse proble-
mer som kan opp-
stå i forbindelse
med overgangen til
år 2000. -Bransjen
trenger den tiden
som er igjen til å
forberede seg, sier
rådgiver i NVE,
Truls Sønsteby, som
er glad det fortsatt
er vel ett år igjen.
Dersom alle benyt-
ter tiden og gjør
jobben sin i året
som kommer, har
han tro på at vi kan
ønske det nye årtu-
senet velkommen.

Side 4

Epupa Falls i Kunene-elva. Foto: Sverre Sivertsen

NVE i Namibia
For å sikre videre sosial og økonomisk utvikling i
Namibia er landet helt avhengig av tilgang på sikker
og konkurransedyktig kraft. NVE er for tiden invol-
vert i et institusjonelt samarbeid med det namibiske
energidepartementet og målet er å styrke institusjo-
nene slik at landet kan ta hånd om sin egen utvik-
ling på området. Vann & Energi har vært i Namibia
og har med seg en fyldig reportasje hjem.

Side 6-7

Nytt Skjerka
kraftverk
NVE går inn for utvidelse av Skj erka kraftverk i
Mandalsvassdraget og tilleggsregulering av
Skjerkevatn og Nåvatn. Prosj ektet vil øke kraftverkets
produksjon med omkring 160 GWh per år. Ny regule-
ring vil gjøre det mulig å overføre noe av produksj o-
nen fra sommer til vinter. NVE har sendt sin tilråding
til Olje- og energidepartementet som vil ta en ende-
lig avgjørelse i saken.

Side 3

Slik kan en ny clam i Hedclersvika bli seende ut.
Visualisering: Agder Opprnåling AS



Stopper omorganiseringen?NVEs internasjo-
nale engasjement i
sterk vekst
Den såkalte Norgesaksen er de senere årene blitt en
sentral del av offisiell norsk bistandspolitikk. Den
innebærer at NORAD i stadig større omfang trekker
andre norske institusjoner, bedrifter og organisasjo-
ner direkte inn i bistandsarbeidet. Det betyr at også
norsk forvaltning ved direktoratene stilles til dispo-
sisjon for samarbeidspartnere i bistandslandene. For
NVE har dette ført til at vi i økende grad har inngått
bindende 2-3 årige kontrakter
innen våre fagområder med en
lang rekke institusjoner i land i
Afrika og Asia. I tråd med norsk
bistands prinsipp om mottaker-
ansvar, er det NVEs samarbeids-
institusjon som disponerer mid-
lene, og som sammen med NVE
som rådgiver, står for de løpende
aktiviteter.
Vi har i dag ti kontrakter med in-
stitusjoner i ni land - seks i det
sentrale og sørlige Afrika, to i Asia,
samt en i Palestina - og fire nye
kontrakter med institusjoner i Angola, Sør-Afrika,
Vietnam og Kroatia ventes å bli undertegnet meget
snart.

NVE er meget positiv til tankene som ligger bak
Norgesaksen. Det er utvilsomt en forutsetning for
en balansert utviklingi de landene Norge gir bistand
til, at også lovverk og forskrifter styrkes i en tid hvor
det frie markedet og ønsket om fri konkurranse vin-
ner stadig større innpass. Landene ønsker utenland-
ske investeringer, men investorene krever sikkerhet
i lovverket for at drift og uttak av fortjeneste er ri-
melig garantert. De fleste av NVEs samarbeidspart-
nere er derfor institusjoner og direktorater som har
en viktig forvaltningsfunksjon som regulerende
myndighet. Med den erfaring NVE nå har fra mange
land - med vidt forskjellig styresett - er vi blitt en
stadig mer ettertraktet samarbeidspartner.

Vi ser det også som positivt at institusjons-
samarbeidet på forvaltningsnivå ofte resulterer i at
norske konsulentfirmaer kan konkurrere om
utredningsoppdrag. Derved stilles norsk ekspertise
både fra forvaltningen og den private sektor til dis-
posisjon for bistanden på områder hvor Norge reg-
nes å ha særlig ekspertise. Et eksempel på dette er
nasjonal vannressurs- og energiplanlegging hvor
både NVEs og norske konsulenters assistanse er blitt
meget etterspurt. Det norske "samla plan" konsep-
tet synes meget interessant i mange land, og omfat-
tende prosjekter er nå under planlegging iVietnam
og Etiopia. Andre områder hvor vi registrerer stor
interesse for NVEs assistanse, er konsesjonsbehand-
ling og innen lovgivning.

En konsekvens av institusjonssamarbeidet er at NVE
vil utstasjonere stadig flere rådgivere i 2-3 år for å
arbeide i samarbeidsinstitusjonene. Dette anser vi
nødvendig for å oppnå den varige styrking av sam-
arbeidende institusjon som alltid er det overordnete
målet.

Vi holder aktiviteten på et nivå hvor det ikke skal gå
utover norske forvaltningsoppgaver samtidig som
den enkelte medarbeider føler at deltakelse i den
type virksomhet ikke er belastende, men gir spen-
nende utfordringer i det daglige arbeidet.

Regjeringen  foreslo i
statsbudsjettet å fjerne
ordningen med at
kraftselskaper får re-
fundert  dokumentavgif-
ten  ved  omstrukturer-
inger i  bransjen.

Til nå har Stortinget fritatt ener-
giverk fra dokumentavgift i for-
bindelse med overgang fra for
eksempel kommunalt selskap
til aksjeselskap, konsern eller
andre sammenslutninger. For-
slaget har ført til stor økning i
antall henvendelser til NVE. -I
løpet av høsten har vi gitt
tilrådning til departementet i
over 40 søknader om refusjon,
sier rådgiver Asle Selfors, og for-
teller at mange av søknadene

Regiontjenesten i NVE
har fått  ny ledelse. Fra
å være underlagt  Vass-
dragsavdelingen  har
regionkontorene fått
egen  regiondirektør i
stab.

Sjefene ved NVEs fem region-
kontorer vil nå rapportere di-
rekte til nytilsatt regiondirektør
Are Mobæk. Han kommer fra
stillingen som regionsjef ved
Region-Øst på Hamar.

Regiontjenesten er en viktig del
av NVEs virksomhet. Til
sammen utgjør den vel en fi er-
dedel av de ansatte og holder
direkte kontakt utad i sine lo-
kale- og regionale miljøer. -Dette
blir en riktig og viktig endring
som kan bidra til at vi sentralt
får et tettere og bedre forhold
til regionkontorene, sier avde-

Fra nyttår blir  det  skilt
ut  en ny seksjon i Hy-
drologisk avdeling i
NVE. Seksjonssjef Arve
M. Tvede  kan forsikre
at  skilsmissen  er ønsket,
og at det  skjer i full
enighet med de berørte.

Den nye seksjonen springer ut
fra seksjon for miljøhydrologi
(HM) og skal arbeide spesielt
med geodata. I dag er HM en stor
seksjon med 20 stillinger. Åtte
og en halv stilling flyttes over i

bærer preg av hastverk. Nor-
malt behandler NVE rundt 20
saker i året der refusjon av do-
kumentavgift har vært et ele-
ment. Fristen for å sende inn
søknader etter dagens retnings-
linjer var 31. oktober og saksbe-
handlere i NVE har arbeidet
skjermet og på spreng for å
klare å gå gjennom alle.

Dokumentavgiften er på 2,5
prosent av selskapets antatte
verdi. Bare i fior sparte ener-
giverkene 291 millioner kroner
på dette fritaket, som har bi-
dratt til endringen som har
skjedd i bransjen de siste årene.

Energiforsyningens fellesorga-
nisasjon (EnFO) er bekymret for
forslaget om å fierne ordningen
med refusjon av dokumentav-

lingsdirektør i Vassdragsavde-
lingen Bjørn Wold, som har tro
på at regionkontorene nå får en
bedre posisjon i organisasjo-
nen. Han påpeker at det også
er viktig at de ansatte ved
regiontjenesten skjønner betyd-
ningen av å ha sterke sentrale
faggrupper og at den nye ord-
ningen kan bidra til bedre sam-
arbeid mellom de ulike delene

Regiondirektør Are Mobæk.

den nye seksjonen som fra
nyttår vil ta seg av alt som har
med geodata og gjøre. Dette
innebærer blant annet dybde-
kart, nivellementer, GIS, Vass-
dragsregisteret og flomsone-
kart.

Bakgrunnen for delingen, var
ønske om å samle arbeidet med
geodata. -Det har vært uklart,
særlig for folk utenfor NVE, hvor
man skal henvende seg med
slike spørsmål, forklarer Tvede.
Opprettelse av ny seksjon ble
aktuelt i 1996 da NVE begynte
å planlegge arbeidet med flom-
sonekart. Høsten '97 ble det be-

gift. De mener ordningen har
vært et godt virkemiddel for å
få til en omstilling i en sektor
som både næringslivet og for-
brukere er avhengige av. EnFO
skriver i sitt meldingsblad at fri-
taket gjør det lettere for bedrif-
ter i bransjen å skifte eierform
og å kjøpe og selge andeler i
egne eller andres energi-
selskaper.

I det Vann & Energi går i trykken
får vi opplyst at Stortinget har
sluttet seg til Regjeringens forslag
om å avvikle refusjonsordningen
med virkning fra 1999. Samtidig
henstilte Stortinget til Regjeringen
å forlenge fristen for søknader om
refusjon av dokumentavgift fram
til 31.12.98. For at søknaden skal
bli tatt opp til endelig behandling,
må all nødvendig dokumentasjon
være innkommet Olje- og energi-
departementet innen 31.12. i år.

av NVE både regionalt og sen-
tralt. -NVE må ikke framstå som
et mangehodet troll som sier og
gjør forskjellige ting i ulike de-
ler av landet. Dette blir en vik-
tig utfordring for den nye
regiondirektøren.

Med seg i stab får Mobæk en
koordinator for resultatenhet-
ene (anleggsvirksomheten) og
en koordinator som skal hjelpe
ham med de daglige oppga-
vene.

Vassdragsavdelingen som nå er
slanket ned fra 150 til vel tredve
personer, kommer nok til å
savne den daglige regionale
kontakten, innrømmer Wold,
selv om det faglige samarbeidet
ikke skal bli dårligere. Samtidig
mener han at det blir bedre for
begge avdelingene å ha ledere
som har tid og mulighet til å
følge opp det ansvaret som hø-
rer med til en slik stilling.

vilget penger til dette arbeidet,
samtidig som det ble gitt poli-
tiske signaler om at bevilgnin-
gene ville fortsette framover. Det
ble nedsatt en arbeidsgruppe
som vurderte flere alternativer,
men konkluderte med å foreslå
en ny seksjon for geodata.

Tvede ønsker skilsmissen vel-
kommen. Han vil fortsette som
seksjonssjefi HM og kan nå kon-
sentrere seg i enda større grad
om arbeidsområder som ero-
sjon og isforhold, vanntempe-
ratur og konsekvenser av inn-
grep i vassdrag.

Under nye vinger

Skilsmisse i
Hydrologisk avdeling



Utvidelse av Skjerka kraftverk
NVE anbefaler konse-
sjon for utvidelse av
Skjerka kraftverk i
Mandalsvassdraget og
tilrår overfor Olje- og
energidepartementet at
Vest-Agder Energiverk
får konsesjon for
tilleggsregulering av
Skjerkevatn og Nåvatn
med henholdsvis 30 og
7 meter høyereenn
dagens høyeste regu-
lerte vannstand.

NVE anbefaler også at det blir
gitt tillatelse til å øke over-
føringskapasiteten fra Lange-
vatn til Nåvatn og til å øke ka-

pasiteten med en ny turbin i
Skjerka kraftverk. Utbyggings-
området ligger i Åseral kom-
mune iVest-Agder fylke.

Tilrådingen viser til at prosjek-
tet vil føre til en bedre utnyt-
telse av vannkraftressursene i
det allerede utbygde vassdraget.
De negative virkningene vil ho-
vedsakelig være knyttet til end-
ring av reguleringsgrensene i
eksisterende magasiner og redu-
sert vannføring på elve-
strekningen nedenfor Lange-
vatn. Det blir derfor foreslått
minstevannføring fra Lange-
vatn i Monnvassdraget for å iva-
reta hensynet til landskapet og
muligheten for kalking av
denne delen av vassdraget.

Ønsker laks
Hvert år blir det satset betyde-

lige ressurser på å reetablere en
laksestamme i Mandals-
vassdraget. For å sikre tilstrek-
kelig vannkvalitet er det blant
annet satt i gang et større
kalkingsprosjekt. Tilleggs-
reguleringene øverst i vassdra-
get vil medføre endret vannfø-
ring også i de nederste delene.
Av hensyn til laksens vandring
har derfor NVE fore-
slått et det settes økte
krav til minstevann-



føringer og lokke-



flommer i den nedre
delen avvassdraget.

Økt kraft-
produksjon
Total kraftproduksjon
i Mandalsvassdraget

er i dag 1047 GWh. Pro-
sjektet vil øke produk-
sjonen med rundt 160

GWh per år. Det blir også bedre
muligheter for å spare vann i
magasinene, noe som vil føre til
overføring av produksjon fra
sommer til vinter. Vinter-
produksjonen i vassdraget er
beregnet å øke med 302 GWh.

NVE anbefaler at konsesjonen
blir gitt på ubegrenset tid med

mulighet til å revidere vilkå-
rene etter 30 år, og at det opp-
rettes et næringsfond på seks
millioner kroner til Åseral kom-
mune.

Konsesjon for høyspenningsan-
legg vil bli behandlet av NVE
etter at søknaden om kraftut-
bygging er avgjort.

De gamle dammene i Nåvatn må jernes  før vannstanden  heves og Nåvatn og  Skjerkavatn
blir  til ett magasin. Foto: Knut  Gakkestad

HydroKraft
i startgropen

Møtte lokalbefolkningen
på Karmøy

En delegasjon fra HydroKraft, SFT og  NVE fikk omvisning  på  området  hvor
HydroKraft  ønsker å  bygge  gasskraftverk. Foto: Nils Ole Kristensen

Norsk Hydro har meldt
planer om å bygge
gasskraftverk på Karm-
øy til NVE. Prosjektet,
HydroKraft, er basert
på en ny teknologi som
vil reduserer CO2 utslip-
pene med 90 prosent.

Gasskraftverket kan fa en instal-
lert effekt på i størrelsesorden
1300 MW og gi en årlig kraft-
produksjon på ca. 10,5 TWh.
CO2-produksjonen vil være på
hele fem millioner tonn per år,
men CO2-utslippet vil bli på
rundt en halvt million tonn.
Utslipp av nitrogendioksyd vil
være så stort som 3000 tonn per
år. Kjølevanns-utslipp er bereg-
net til ca. 25 kubikkmeter per
sekund.
Norsk Hydro har i flere år bear-
beidet planer for å bygge gass-
kraft i Norge. Dette har det imid-
lertid vært vanskelig å realisere
på grunn av store CO2-utslipp.

Det planlagte gasskraftverket
skal levere CO2 som drivgass for
oljeproduksjon i Granefeltet.
Prosjektet er basert på at ca. 90
prosent av den CO2 som normalt
vil slippe ut fra et gasskraftverk,
skal inj iseres i oljefeltet. Tekno-
logien for å utvinne olje vil ba-
sere seg på enten avgass fra gass-
kraftverket eller naturgass. Be-
slutningen om Grane-utbyggin-
gen skal tas på senhøsten 1999.
Det ønskes derfor en rask be-
handling av saken, slik at be-
slutningen om utbygging av
kraftverket og utbygging av
Granefeltet kan samordnes.
Produksjonen på Granefeltet er

planlagt fra 2003 og innen den
tid må også gasskraftverket stå
ferdig.

HydroKraft er imidlertid avhen-
gig av at det inngås kjøpsavtale
for gass med Gassforhandlings-
utvalget og salgsavtale for CO2
med Grane-eierne. Disse avta-
lene skal forhandles i løpet av
våren 1999 og vil avgjøre det
kommersielle grunnlag for å
realisere prosjektet.

Et eventuelt gasskraftverk gir
ifølge Statnetts analyser ikke
behov for å bygge nye ledninger
utover det som eksisterer i dag
og det som allerede er under
konsesjonsbehandling.

Meldingen er ute på høring, og
konsekvensutredningsprogram
er planlagt fastsatt i midten av
mars. NVE forventer å motta en
konsesjonssøknad i mai og kan
ha en avgjørelse klar i oktober
1999.

3. desember arrangerte
NVE møter med lokal-
befolkningen på Karm-
øy. Anledningen var
HydroKraftsplaner om
å bygge gasskraftverk
på øya.

Det ble holdt møter med Hau-
gesund og Karmøy kommuner
og med Fylkesmannen og
Luftforurensningsrådet i Roga-
land. Beboerne i området og
andre interesserte var invitert
til folkemøte om kvelden, hvor
rundt 60 deltakere møtte fram.

-Bakgrunnen for møtene har
vært å orientere om HydroKrafts
planer og NVEs behandlings-
prosess, samt å åpne for spørs-
mål og kommentarer, forteller
saksbehandler og avdelingsin-
geniør i NVE, Tormod Eggan.
Målet er å gi høringsinstansene

et bedre grunnlag til å uttale
seg. Statens forurensningstilsyn
var også tilstede for å orientere
og svare på spørsmål.

De frammøtte under folkemø-
tet hadde mange spørsmål
både til NVE og HydroKraft.
Stemningen ga
inntrykk av at
befolkningen
ønsker mer in-
formasj on før
de kan ta stil-
ling til om de
ønsker gass-
kraftverket vel-
kommen eller
ikke. Eggan for-
teller at det var
mange spørs-
mål knyttet til
forurensning.
Dessuten lurte flere på om det
er mulig å utnytte energien som
vil gå ut med gasskraftverkets
kjølevann. En annen problem-
stilling som dukket opp, var
levetiden på gasskraftverket.
Hva skjer med CO2-utslippene
når oljeressursene på Grane-

feltet tar slutt? Kritiske spørs-
mål om gasskraftverk som ledd
i framtidig norsk energi-
forsyning uteble på dette mø-
tet, men siste ord er vel neppe
sagt i den forbindelse.
Gjennom høringen ønsker NVE
kommentarer til HydroKrafts

melding og forslag til temaer
som skal utredes spesielt i
konsekvensutredningen.

NVE behandler gasskraft:
Industrikraft Midt Norge meldte i november 1997 et gasskraft-
verk på Skogn. Gasskraftverket er planlagt med installert ef-
fekt på ca. 800 MW og årlig kraftproduksjon på ca. 5,6 TWh. CO2-
utslippene vil bli på ca. 2 millioner tonn per år, og nitrogen-
dioksid-utslipp vil være 960 tonn per år. Saken har av utbygger
vært utsatt fra mai til november i år og konsekvensutrednings-
program antas fastsatt før nyttår. NVE venter en konsesjons-
søknad i februar og regner med å ha klar en avgjørelse høsten
1999.

HaltenKraft AS meldte i sommer et gasskraftverk på Tjeldberg-
odden. Det er planlagt med installert effekt på 400 MW og årlig
kraftproduksjon på ca. 3,2 TWh. CO2-utslippene er beregnet til
rundt en million tonn per år og nitrogendioksid-utslippene er
550 tonn per år. Et konsekvensutredningsprogram er beregnet
fastsatt i midten av mars, og en konsesjonssøknad er ventet
høsten 1999. NVE regner med å ha en avgjørelse klar på sensom-
meren år 2000. Naturkraft AS har tidligere meldt et tilsvarende
kraftverk samme sted, og bekrefter at dette prosjektet fortsatt
vurderes som aktuelt.

Gasskraftverket er planlagt ved  siden  av Hydro
Aluminium AS.



Forberedt på år 2000
Venter  du med spen-
ning og lengsel på den
store festen ved  årtusen-
skiftet?  Vær  glad det er
nesten  400 dager igjen.
Kraftforsyningen  tren-
ger tiden  til å  forberede
seg så godt den kan.

Av Vibeke Hoff Norbye

-Hadde årtusen-skiftet kommet
i morgen, kunne kraftforsyn-
ingen fått store problemer, sier
rådgiver Truls Sønsteby som
har tro på at det vil gå bra der-
som alle gjør jobben sin i året
som kommer.

Arbeidet med å løse år 2000-pro-
blemet pågår for fullt i kraftfor-
syningen. Det gjenstår nemlig
betydelig arbeid med å få gjen-
nomført nødvendige oppdate-
ringer av prosessanleggene i
mange driftssentraler.

-Et lyspunkt er at det ser ut til å
være mindre feil av kritisk be-
tydning i standard komponen-
ter og integrert elektronikk enn

det man en stund fryktet, fort-
setter en optimistisk Sønsteby
og forklarer at dette gjelder vern

og øvrige komponenter i kraft-
stasj oner, transformatorsta-
sjoner og fordelingsnett.

År 2000 - et
beredskapsproblem?
NVE antok opprinnelig at år
2000-problemene var noe som
bare ville ramme eldre adminis-
trative IT-systemer uten vesent-

lig betydning for kraftforsynin-
gens tekniske drift og sikkerhet.
Først for vel et år siden fikk di-
rektoratet de første indikasjon-
ene på at problemet kunne
være større enn antatt. NVE fore-
tok derfor en analyse for å vur-
dere hvilke situasjoner som

kunne oppstå hvis kraftforsyn-
ingen ikke løser problemene på
en riktig måte.Risikoen ble vur-

dert som uakseptabel og det ble
nødvendig å prioritere for å for-
hindre feil i hovednettet. Det
innebærer at komponenter i
driftssentraler med data- og
talesamband, viktige kraftsta-
sjoner, transformator- og kobli-
ngsstasjoner samt kraftled-
ninger med tilhørende vern får
en skikkelig gjennomgang.

Foto: Arne Harnarsland

For å opprettholde en stabil le-
veranse av strøm og fiernvarme
og unngå skade på liv og
eindom ved høyspenningsan-
legg og i regulerte vassdrag, fikk
alle kraftselskaper, energiverk
og vassdragsregulanter i fjor
vinter pålegg om å starte eller
forsere arbeidet med å løse år
2000-problemene.

Leverandørene i bak-
leksa
I mai fikk Statnett utvidet

stystemansvar for å håndtere år
2000-problemene i kraftsys-
temet. I samarbeid med NVE
har Statnett satt frister for når
henholdsvis kartlegging, opp-
gradering og testing av kritisk
utstyr skal være ferdig. Det vil
også bli gjennomført større un-
dersøkelser for å kartlegge sta-
tus og framdrift. Situasjonen i
hovednettet prioriteres. Forelø-
pige svar på undersøkelsen ty-
der på at kraftbransjen på ve-
sentlige områder greier å kom-
me i mål.

Et skjær i sjøen kan imidlertid
være at mange leverandører
helt fram til det siste har levert
produkter som ikke vil klare
overgangen til år 2000. Dessu-
ten er de kommet sent i gang
med å løse problemene dette
kan skape. Det er derfor en ri-
siko for at noen av leverandø-
rene ikke rekker å levere nød-
vendige oppgraderinger.

EnFO opprettet vinteren -98 et
år 2000-prosjekt som informe-
rer og veileder de enkelte aktø-
rer i bransjen i år 2000-arbeidet.
Et av prosjektets hovedoppga-
ver er å følge opp alle relevante

utstyrs- og tjenesteleverandører
til kraftforsyningen.

Viktig med nødstrøm
Det kan selvfølgelig oppstå pro-
blemer som det ikke er mulig å
løse innen tidsfristen og i en si-
tuasjon med full-last kan flere
simultane feil forplante seg og
gi store problemer.
-Samfunnet bør derfor uansett
ha beredskap mot uregelmes-
sigheter og utfall av elektrisk
kraft, påpeker Sønsteby. -Abon-
nenter som er kritisk avhengig
av stabil strømtilførsel bør som
prinsipp skaffe seg reservestrøm
- enten det gjelder år 2000- pro-
blemer eller andre hendelser
som kan føre til ustabil kraft-
leveranse.

NVE fornøyd
NVE er så langt tilfreds med den
tilsynsfunksjon Statnett utfører
og samarbeidet med EnFOs år
2000-prosjekt. -Men, sier Sønste-
by, jeg understreker at det er sel-
skapenes eget ansvar å hånd-
tere problemene innenfor eget
område.

Økt inntektsramme
Etter initiativ fra EnFO har NVE
gitt nettselskapene en særskilt
økning av inntektsrammer for
1999 for å håndtere år 2000-pro-
blemene. Økningen er på ca.
200 millioner kroner.

Vil drenere mer vann

I høst var vannstanden i Puttjern tilnærm
imidlertid ført til at mange trær nå står

I det avisen går i trykken er NVEs
innstilling i saken klar. NVE til-
rår ikke økte lekkasjer i Lutvanns-

sonen og mener ut i fra en faglig
vurdering at permanent tetting,

NSB  Gardermobanen
AS (GMB) søkte 16.  nov-
ember om å få øke
dreneringen til Rome-
riksporten.
Tetningsarbeidet i høst
har  så  langt ikke gitt
de ønskede resultater.

For å nå de konsesjonskravene
NVE har fastsatt, nemlig å opp-
rettholde vannbalansen på et
tilnærmet opprinnelig nivå i
Østmarka, vil kostnadene, etter
GMB sin mening, bli for høye.

Av Per Tore JensenLund

Foreløpige anslag for 1998 gir
en økning i det innenlandske
totalforbruket på nesten 5
TWh, fra 115,6 TWh i 1997 til
120,5 TWh i 1998. Dette er det
høyeste forbruket noensinne og
vel 4 TWh mer enn den gamle
rekorden fra 1995.

Den totale kraftproduksjonen

Det er sonene under Lutvann og
Puttjern som fortsatt volder
problemer. I Lutvannsonen sø-

ker GMB om å få øke lekkasjene
fra 400 til 500 liter per minutt
og i Puttjernsonen fra 100 til 220
liter per minutt. Målingene den
15. november viste lekkasjer på
henholdsvis 438 og 176 liter per
minutt i disse sonene.

I søknaden påpeker GMB at selv
en lekkasje på 500 liter per mi-
nutt vil gi små konsekvenser for
omgivelsene. Variasjonen i
vannstanden i Lutvann vil øke
med 10 cm i et tørrår. Avren-
ningen fra vannet vil bli noe la-

i Norge blir 117,5 TWh i 1998
som er nær 6 TWh mer enn i
fjor. Til sammenlikning er
midlere årsproduksjon for det
norske kraftsystemet beregnet
til omkring 113,6 TWh.

Kraftutvekslingen med utlan-



det vil gi en nettoimport på 3
TWh i 1998, mot 4 TWh i 1997.

Det innenlandske totalforbru-



ket av elektrisitet blir 120,5

vere, særlig ved midlere tilsig.
Minstevannføringen i tørrår vil
ikke påvirkes. Under Puttjern
foreslår GMB å etablere et vann-
infiltrasj onsanlegg for å holde
grunnvannstanden (og Put-
tjern) på et tilnærmet normalt
nivå.

GMB har søkt om endring av
konsesjonsvilkår etter vass-
dragsloven. Loven inneholder en
bestemmelse som gir Kongen
anledning til å frafalle eller
lempe på vilkår når erfaring el-
ler nye forhold gir grunn til det.

TWh, en økning på 4,2 prosent
i forhold til 1997. Dette er det
høyeste forbruket noensinne, og
nesten 7 TWh mer enn midlere
årsproduksjon.

Det alminnelige elforbruket i
Norge økte med 4,9 prosent i
forhold ti11997, mens den kraft-
intensive industrien brukte 5,3
prosent mer kraft enn året før.

1998 var imidlertid noe varmere
enn normalt, og korrigert til
normale temperaturforhold
var økningen i det alminnelige
forbruket på 3 prosent i forhold
til 1997.

et normal. Tidligereutrasinger har
under vann. Foto: Haavard Østhagen

en gang for alle, er å foretrekke i
Puttjernsonen. Dersom GMB går

inn for et vanninfiltrasjonsanlegg
i Puttjernsonen, må det gjeldende

konsesjonvilkåret omdefineres.

anslag basert på normale
temperaturforhold.

Det må presiseres at tallene for
1998 er noe usikre, da det for
desember måned er gjort egne

Rekordforbruk
av elektrisitet Produksjon og forbruk av elektrisitet. Twh.




1997 1998 I) Endr. i %
Produksjon 111,6 117,5 5,3

4- Import 8,8 7,5




- Eksport 4,8 4,5




= Brutto totalforbruk 115,6 120,5 4,2
- Uprioritert kraft3) 6,1 6,5 7,0
- Pumpekraft 1,8 0,9




- Tap på eksport (7 %) 0,3 0,3




Innenlandsk bruttoforbruk
ekskl. uprioritert kraft 107,4 112,8 5,0

-Kraftintensiv industri 30,1 31,7 5,3

= Alminnelig forsyning 5) 77,3 81,1 4,9

Alminnelig forsyning,
temperaturkorrigert a 79,2 81,6 3,0

"Foreløpigetall 2)Inklusiv 7 % tap 3)AnslåttavNVE 4)Inklusiv3% tap 5)Inklusiv10%tap



NVEs forhold til bransjen og bransjens
forhold til NVE
Fra det øyeblikk Viken
Energinettble sponsor i
Vålerenga Fotball, fikk
vi på godt og vondt
Vål'engas supportere,
Klanen, med på kjø-
pet.... Relevansfor
Vikens forhold til
NVE  eller snarere
NVEs forhold til Viken?
Tja

NVEs "paranoia"...
Norges vassdrags- og energi-
direktorat har de siste årene ut-
vildet en regulator-rolle i for-
hold til norsk energiforsyning
som har vært preget avvisjoner,
konkrete ambisi-
øse mål, en god
porsjon skepsis og
nysgjerrighet. Be-
undringsverdig
altomfattende,
særlig hvis vi
et kort øyeblikk
"glemmer" at NVE - slik vi i
bransjen oppfatter dem - er pre-

get av mistenksomhet til oss,

en uhemmet lyst til å detalj-
regulere, og til en viss grad po-
litisk overvåking og styring!
NVEs "paranoia" er at "alle sier
seg enige i intensjonene, men
ingen vil virkemidlene"? For
blir virkemidlene for tunge å
bære, er aktørene mange og
opptreden vel så rølpete som de
trofaste tilhengerne av Våle-
renga; Klanen.

Dyktige interesse-
organisasjoner eller
svakt direktorat?
Jeg er ydmyk i forhold til NVEs
rolle og ansvar, som jo avviker i
forhold til oss øvrige ved at NVE
i alle sammenhenger har krav
på seg til å tenke samfunn-
økonomi. Enhver som har opp-

levd LVK, PIL ,
NHO/KS, EnFO,
SFO og så videre
vet at dette er or-



ganisasjoner som
har god kompe-



tanse innen sine
interessesfærer,

men som verken må eller alltid
vil tenke helhet. Alle har de jo

én eksistensberettigelse det vil
si å tjene sine medlemmers in-
teresser. NVE er satt til å tjene
landets samlede interesser.

Morten Grødahl
adm.  dir. i Viken Energinett  AS

Så langt et forsprang
til NVE?
Hvis de nevnte interesseorg-
anisasj onene var de eneste ak-
tive, ville nok NVEs mange for-
slag hatt større gj ennomslags-
kraft. Men i tillegg til disse har
vi altså over 200 energi-
selskaper, vi har lokalsamfunn
og grunneiere og vi har aktø-

rer som opererer mer eller min-
dre på egne vegne direkte mot
NVE. I dette mylderet av ulike
interesser er det avgjørende vik-
tig for energibransjen at NVE
holder fast på sine mål og vi-
sjoner. Disse gjel-
der fortsatt. Inten-
sjonen med energi-
loven er fortsatt
like riktig og aktu-
ell! Bransjen er av-
hengig av at NVE
utøver sin rolle
med kompetanse
og fast tro på fremtiden. Så får
vi heller leve med at vi har ulike
oppfatninger om utøvelsen
som regulator på enkelte om-
råder. Vi er ikke helt blinde for
at enkelte av NVEs kreative ser-
sjanter kan ha fått vel stor inn-
flytelse og handlingsrom i pe-
rioder, uten at det rokker ved
vårt hovedsyn; NVE tenker
riktigst når de tenker stort og
bredt.

Se fremover - stopp
detaljstyringen!
Målene, visjonen, intensjonene
i lov- og rammeverk er vi i ho-

vedsak enige om. Når vi nå for-
bereder neste regulerings-
periode må vi sikre at selska-
pene får den nødvendige konti-
nuitet og rammebetingelser
som gjenspeiler den langsiktig-

het som bransjen
må preges av.
Viken Energinett
mener bestemt
at effektiv drift
må være lønn-
som. Vi er silcre på
at dersom ikke
NVE sikrer ram-

mebetingelser med klare økono-
miske incitament til aktørene,
så kan dette hemme de nødven-
dige strukturrasjonaliseringer.
Fast, stø kurs er hva vi trenger
nå, ikke detaljregulering. De
gode løsninger på detaljnivå blir
vi alltid enige om!

NVE har utviklet et rammeverk
som jeg tror vil sette standard i
Europa. Det er viktig for Viken
Energinett at NVE fortsatt har
tro på seg selv og sin kompe-
tanse. Lykke til!

,,

NVE tenker
riktigst når
de tenker stort
ogbredt.  ,9

9,
Fast,stø kurs er
hvavi trenger
nå, ikke detalj-
regule ring. 55

KILE utsatt Mye å lære om
miljøhydrologi

NVE  utsetter innførin-
gen av ordningen med
kompensasjon for ikke
levert energi (KILE) til
år 2000.

NVEs forslag til en kompensa-
sjonsordning for ikke levert
energi har blitt møtt med mot-
stand blant nettselskapene, og
majoriteten av de som har av-
gitt høringsuttalelse, ønsker yt-
terligere utredninger. Enkelte
mener ordningen ikke bør inn-
føres i det hele tatt, mens et
mindretall som representerer
kundesiden, mener ordningen
bør iverksettes fra 1999, dog
med mindre justeringer.

Innvendinger mot
KILE
Hovedinnvendingene mot ord-
ningen er blant annet at
leveringskvaliteten ikke er noe
problem i energiforsyningen i
dag, og at ordningen vil med-
føre økt administrasjon og økte
kostnader for nettselskapene.
Mange mener at nytten av ord-
ningen ikke vil veie opp for de
økte kostnadene.Det blir dessu-
ten hevdet at de administrative
konsekvensene av ordningen
ikke er tilstrekkelig utredet, og
at ordningen ikke vilvære rime-
lig for nettselskapene fordi det

er nødvendig å kompensere for
forhold som ligger utenfor nett-
selskapets kontroll, for eksem-
pel uvær. Videre mener mot-
standerne at forholdet til tredje
part og alminnelig erstatnings-
og forsikringsregler ikke er iva-
retatt på en god nok måte og at
kompensasjonssatsene gir et for
dårlig bilde av den enkelte kun-
des avbruddskostnader. Fra en-
kelte hold blir det hevdet at ord-
ningen vil virke sentraliserende,
og dermed distriktsfiendtlig.Til
slutt argumenterer motstan-
derne for at metode og grunn-
lag for oppjustering av inntek-
tsrammene ikke er tilstrekkelig
belyst.

Krav til leverings-
kva I itet
Det er likevel bred prinsipiell
enighet om at det er nødvendig
å stille krav til leveringskvalitet
innenfor dagens regulering, og
at en kompensasjonsordning
kan være en god måte å ivareta
ett aspekt ved leveringskvalite-
ten på. Dette forutsetter at en
ordning representerer en rime-
lig avveining mellom nytte,
kostnader, rettferdighetshensyn
og praktisk/teknisk gjen-
nomførbarhet. Et flertall av
høringsinstansene er av den
oppfatning at NVEs forslag så
langt ikke tilfredsstiller disse
kravene.

Vil forbedre forslaget
Etter en samlet vurdering har
NVE valgt å utsette innføringen
av kompensasjonsordningen til
år 2000. Det er imidlertid regis-
trert en bred prinsipiell tilslut-
ning til forslaget, og NVE vil i
løpet av 1999 arbeide med å for-
bedre eksisterende forslag.

NVE ønsker i samarbeid med
bransjen å identifisere de kri-
tiske faktorene for utforming
og iverksetting av en framtidig
kompensasjonsordning. Dessu-
ten vil direktoratet arbeide for
et forslag til detaljert metode for
oppjustering av inntektsram-
mene og innhente bransjens
kommentarer til forslag om
nytt regelverk og metode for en
slik oppjustering. NVE vil også
utarbeide forslag til forskrift om
kompensasjon for ikke levert
energi, innhente og bearbeide
høringsuttalelser til forslag til
forskrift og utarbeide endelig
forskrift om kompensasjon for
ikke levert energi.

Dette er en viktig sak for NVE
som tar sikte på å involvere
bransjen både gjennom nye
høringsrunder og møter.

NVE holdt i oktober et
kurs i hydrologi som
var spesielt lagt til rette
for miljøsektoren på
statlig- og fylkesnivå.

Innholdsrike kurs-
dager
Hensikten med kurset var å gi
deltakerne et grunnlag for å løse
hydrologiske problemstillinger
knyttet til ferskvann. Kurset
gikk over tre dager og ga en in-
teressant blanding av teori, eks-
kursjoner og et besøk i NVEs la-
boratorier. Tjuefire kursdelta-
kere tilbrakte tre dager sam-
men. Deltakerne var fornøyde
med valg av tema som ga utfor-
dringer for de fleste i form av
oppgaveløsninger basert på
hydrologiske modeller, bereg-
ningsmetoder og analyser. Det
ble vistvideoer og holdt foreles-
ninger om det meste innen fag-
områdene ved Hydrologisk av-
deling. Konsekvenser av inn-
grep i vassdrag og innføring i
Vassdragsregisteret var også
sentrale temaer.

På grunn av dårlig vær ble besø-
ket ved målestasjoner i Leira og
flomskadesikringsanlegg
rundt Lillestrøm ikke så utbytte-
rikt som håpet. Den siste kurs-

dagen fant sted ved NVEs hoved-
kontor i Oslo. Deltakerne fikk
demonstrasjoner av kart-
produksjon ved hjelp av GIS og
se hvordan flomvarslingen bru-
ker sanntids dataoverføring fra
målestasjoner spredt over hele
landet. Deltakerne ble også vist
eksempler fra den hydrologiske
databasen Hydra II og fikk en
orientering i sedimentlabora-
toriet.

Positiv tilbakmelding
fra deltakerne
-Kurset ga interessant og viktig
informasjon om de ulike virk-
somhetene ved NVEs hydro-
logiske avdelingen, sier Vilhelm
Bjerknes og Steinar Kålås . Bjerk-
nes forteller at innslagene om
kartutarbeiding, kartfestede
data, flomprognoser og masse-
transport var det mest matnyt-
tige for ham. Han er ansatt ved
NIVA i Bergen og driver med
konsulent- og forskningsarbeid
knyttet til fiskebiologi, resulta-
ter av klimapåvirkninger og
ulike inngrep i vassdrag.

-Vi vurderer å holde et nytt
hydrologikurs hvis vi får sterke
anmodninger om det, sier sek-
sjonssjef og kursleder Arve
Tvede ved Seksjon for miljø-
hydrologi.



NVE i Narnibia Reporlasje av Sverre Sivertsen

Store omlegginger av
forvaltning og strøm-
forsyning
Norgehar ytt hjelp til
Namibia på energi-
siden siden 1991. Det
institusjonelle samar-
beidet mellom NVE og
det namibiske energide-
partementet startet
imidlertidfor tre år
siden og vil trolig bli
forlenget med nye tre
år.

Samarbeidet har som hoved-
mål å styrke institusjonene i
Namibia og bygge opp kunn-
skap slik at landet kan ta hånd
om sin egen utvikling.

Siden vinteren 1997 har Torodd
Jensen fra NVE vært rådgiver i
energispørsmål for regjeringa
med arbeidsplass i det nami-
biske energidepartementet. I
løpet av denne tiden har regje-
ringa laget en hvitbok om ener-
gipolitikken som skisserer
satsningen i et 15 års perspek-
tiv. Jensen har deltatt i dette ar-
beidet som rådgiver sammen
med et konsulentfirma fra Sør-
Afrika. Departementet har selv
styrt prosessen hvor ogsåviktige
interessenter fra ulike sam-
funnshold har gitt sine inn-
spill. Resultatet er blitt en im-
ponerende plan som trekker
opp visjoner og konkrete prio-
riteringer for energisektoren
bygd på nasjonal enighet.

Ny elektrisitetslov
Han har også stått sentralt i ar-
beidet med en ny elektrisitets-
lov. Loven er nå ferdig fra regje-
ringens side og skal behandles i
parlamentet i løpet av vinteren.
Loven gir myndighetene større
kontroll med effektiviteten i
energisektoren og bruken av
naturressursene gjennom en
konsesjonsordning. Den vil også
åpne sektoren for private inves-
teringer, noe som er helt nød-
vendig for å få tak i ekspertise
og kunne gjennomføre de store
investeringene som er påkrevet
de nærmeste årene.
Loven forutsetter at det etable-
res en uavhengig konsesjons-
myndighet i departementet, og
denne skal nå etableres under
Energidirektoratet. Konsesjons-
organet skal finansieres uten-
om departementet gjennom av-
gifter på strømtariffen og
konsesjonsavgifter.

Ros til NVE
Energiminister Andimba Toivo
Ya Toiva roser den norske bistan-
den i høye ordelag. Ikke bare er
han fornøyd med prinsippet
om at mottakerlandet får full

råderett over midlene. -Men
Norges unike kompetanse har
vært avgjørende for den store
omleggingen vi nå gj ennomfø-
rer, sier han. Samtidig beklager
han at Norge trapper ned bi-
standen til Namibia.

Energidirektør Paulinus Shi-
lamba understreker også at hjel-
pen fra NVE og NORAD har vært
megetverdifull. Han ser fram til
å fortsette samarbeidet med
NVE når de store omleggingene
av direktoratet og energi-
forsyningen skalbegynne.- Med
overføring av den tekniske ek-
spertisen til kontrollorganet,
må vi styrke kompetansen be-
traktelig innen ledelse og for-
valtning i departementet og i
direktoratet, sier han ogviser til
at den nye NVE-inspirerte
virksomhetsplanen allerede er
blitt et nyttig verktøy.

NVEs rådgiver i Namibia,
Torodcl Jensen.

Opplæring og overføring av
kompetanse vil derfor fortsatt
bli en viktig oppgave for NVEs
mann i tiden framover.

Departementet arbeider nå
med forslag til en ny treårsplan
for energisamarbeidet med
Norge hvor gjennomføringen av
de foreslåtte reformene står sen-
tralt.

Ingen ut-
vikling
uten
energi
I sin hvitbok om energi-
politikken slår den
namibiske regjeringa
fast at sikker tilgang
på konkurransedyktig
kraft er helt avgjørende
for den videre sosiale
og økonomiskeutvik-
lingen i landet.

På energisektoren er avhengig-
heten av Sør-Afrika fortsatt stor,
selv om myndighetene planleg-
ger åbil mer selvforsynt på len-
gre sikt.

Hele 60 prosent av det innen-
landske forbruket av elektrisi-
tet importeres, og i et normalår
kommer mesteparten fra kull-
kraftverkene i Sør-Afrika og en
mindre del fra Zambia. Strøm-
men fra Sør-Afrika føres gjen-
nom en 225 kV kraftledning
som nå skal suppleres med en
ny 900 km lang ledning på 400
kV. Det statlige kraft- og nett-
selskapet NAMPOWER kjøper
kraften direkte fra Eskom i Sør-
Afrika før den distribueres til de
21 lokale nettselskapene.

Ruacana
Namibias egen store kraftkilde
er vannkraftverket i Ruacana i
Kunene-elva som har en mak-



simal produksjonskapasitet på
249 MW. Dette verket var opp-



rinnelig bygd med en
reguleringsdam i Angola som
aldri ble tatt i bruk på grunn
avborgerkrigen i landet. Resul-



tatet er at Ruacana drives som
et vanlig elvekraftverk med
store variasjoner i produksjo-



nen som følge av den årstids-



avhengige vannføringen. I til-



legg har landet et nedslitt
kullfyrt kraftverk i ho-



vedstaden Windhoek

på 120 MW som bare brukes i
nødsituasjoner og et mindre
oljefyrt kraftverk i Walvis Bay.
Når vannføringen er lav i Kun-
ene-elva, er derfor Namibia full-
stendig avhengig av Sør-Afrika
for å dekke sitt kraftbehov.

Namibia er medlem av SAPP
(South African Power Pool) som
har et mål om at medlemslan-
dene skal en større selvdekning
enn landet har i dag.
Derfor ønsker nå regjeringa å
bli mer selvforsynt med elek-
trisk kraft, og stilles overfor
mange vanskelige valg når det
gjelder framtidig satsing. Myn-
dighetene har regnet ut at for-
bruket av strøm vil firedobles i
løpet av en 10-årsperiode og reg-
ner ikke med å få kjøpt nok
strøm fra Sør-Afrika som nå sat-
ser sterkt på egen utvikling. Pro-
blemet er dessuten at strøm-
men fra Sør-Afrika er så billig
at enhver innenlandsk utbyg-
ging vil fa strømprisene til å fyke
i været.

Gasskraft
Det beste alternativet regnet i
produksjonspris er i følge regje-
ringa det planlagte KUDU-gass-
kraftverket i den sørlige delen
av landet. Dette skal kjøres som
et grunnlastverk og vil produ-
sere 4 TWh, som er om lag dob-
belt så mye strøm som dagens
samlede forbruk i Namibia. Bak
prosj ektet står NAMPOWER, det
sør-afrikanske Eskom, Shell og
britiske National Power. Proble-
met er at produksjonen ikke
kan konkurrere i pris med kull-
kraften fra Sør-Afrika, siden
kraftverket må finansiere en dyr
utbygging av gassfeltet som lig-
ger 170 kilometer utenfor
Oranjemund. Forhandlingene
om en kjøpsavtale for kraften
har foreløpig strandet fordi
Eskom ikke har vært villig til å
betale en pris som er minst dob-
belt så høy som kullkraften.
Dersom KUDU-kraftverket trek-
ker ut i tid, rykker et annet al-
ternativ stadig nærmere, nem-
lig utbyggingen av Epupa i
Kunene-elva. To alternativer er
utredet: Baynes-prosjektet som
vil kreve en 200 meter høy dam
og en reguleringsdam inne iAn-
gola. Dette prosjektet er så risi-
kofylt rent teknisk og geologisk
at utbyggeren, NAMPOWER, har
mer tro på det andre alternati-
vet som ligger sju kilometer len-
ger opp i elva, selve Epupa Falls.
Her vil store landområder i et
av Afrikas siste villmarks-
områder bli demmet ned med
betydelige sosiale og økono-
miske konsekvenser for den lo-
kale befolkningsgruppen,
himbaene. Rent miljømessig er
prosjektet også omstridt, noe
som blant annet kan gjøre fi-
nansieringen vanskelig.
For øvrig setter nå myndighe-
tene i gang en større undersø-
kelse av sol- og vindressursene i
landet.

Namibia
Namibia har om lag 1,7 millioner innbyggere på et om-
råde like stort som Norge og Sverige. Landet består stort
sett av steppe og ørken. I nordøst er nedbøren noe større,
og området har savannevegetasjon.

Landet er rikt på mineraler og diamanter, uran, kobber,
og sink. Fisk og kjøtt er viktige eksportvarer. De viktigste
inntektskildene er mineralråvarer, fisk og turisme. Lan-
det har svært lite småindustri. Maskiner, transportutstyr,
oljeprodukter, kjemikalier og mat er viktige importva-
rer.

Namibia var tidligere tysk protektorat, ble okkupert av
britiske og sørafrikanske tropper, men fikk sin selvsten-
dighet i 1990.

NORAD og SIDA finansierte d
dende studien med om lag 4(
ner kroner. Noreonsult utfor
det sammen med Swedepow
angolansk og namibisk selsb
planlagte kraftverket får en I
hoy dam som vil bety at 3001
kilometer land blir lagt und(
Enna gjenstår flere studier on
og okonomiske konsekven
Himba-folket. Prosjektet vil be
lag 5000 mennesker. Myndi
ma få i stand en avtale med
som sikrer vannrettighetene
skal de forhandle med himbac
komme fram til gode kompen
ordninger, og her skal norske
ger fra tilsvarende vannkraftpr
legges til grunn. Ingen kan
en eventuell utbygging kan k
gang eller om anlegget no(
kommer i drift. For Namibia
fortsatt usikkerhet om stron
ingen.

En stolt  eier av solcelleanlegg i  Oshikuku.



Område som  kan  bli neddemmet, Kunene ved Epupa  Falls.  Regjeringa  ønsker nå NVEs hjelp til å utarbeide en samlet  plan  for vassdraget.

Elektrisk
kraft til
landsbygda

Selv om tettstedene
vokser raskt,  bor fort-
satt flertallet  av befolk-
ningen i  Namibia på
landsbygda. Bosetting-
en  er  uhyre  spredt og
utbyggingen av
ledningsnettet blir
derfor  svært kostbar.

I mange tilfeller vil ikke salget
av strøm kunne dekke drifts-
kostnadene, langt mindre de
store investeringene. Derfor sat-
ser regjeringa på alternative
løsninger utenom nettet.

I dag har under ti prosent av
folket på landsbygda tilgang på
elektrisk kraft, men også i by-
ene er en fierdedel av hushold-
ningene uten strøm. Elektrisk
kraft til folket er derfor blitt et
politisk slagord for regjeringa.
Målet er at 25 prosent av lands-
bygda skal tilkobles nettet i lø-
pet av de neste ti åra. NORAD
har så langt bidratt med 40-50
millioner kroner årlig til et
elektrifiseringsprogram, men
har varslet at bevilgningen vil
gå ned. Regjeringa ser seg nå
om etter andre finansierings-
kilder og vil innføre en avgift på
strøm som skal gå til et fond for
elektrifisering.

Utenlandske everk
velkommen
Distribusjonen har til nå skjedd
gjennom 21 kommunalt eide
nettselskaper. For å øke effekti-
viteten ønsker nå regjeringa å
slippe private interesser inn i
elektrisitetsomsetningen og har
gitt det private selskapet
Northern Electricity retten til å
drive og vedlikeholde strømnet-
tet i de nordlige regionene i lan-
det. Det er det første trinnet i en
større omlegging av distribusjo-
nen, hvor også NVE er med som
rådgiver. Ifølge Torodd Jensen er
erfaringen med Northern
Electricity så positiv at myndig-
hetene tenker seg å etablere fire
regionale selskaper som skal
dekke strømforsyningen i lan-
det. Utenlandske everk ønskes
velkommen til gå inn som med-
eiere sammen med innenland-
ske private og offentlige inter-
esser.
Men uansett utbygging av net-
tet, vil Namibia måtte satse på
løsninger utenom nettet, sær-
lig solenergi, dersom majorite-
ten av folket skal få del i vel-
standsutviklingen. Med blant
annet støtte fra NORAD har
myndighetene etablert et selv-
finansierende fond for å fremme
introduksjonen av såkalte Solar
Home Systems, solcelleanlegg
som dekker de mest grunnleg-
gende behov for strøm til belys-
ning, radio og TV. Kjøperen be-
taler en del av kjøpesummen
kontant, og får finansiert resten
med et billig offentlig lån som
skal nedbetales over fem år.
I følge myndighetene har ord-
ningen vært en suksess. Tilba-

kebetalingen har fungert godt,
men med 450 installasjoner i
året, vil det gå lang tid før fol-
ket får strøm. Tyske interesser
står bak kommersialiseringen
av utstyret. Mange mener at
prisen på systemene er for høy.
NAMPOWER har derfor nylig be-
sluttet at de vil danne et eget
datterselskap som skal enga-
sjere seg sterkere på nye
fornybare energikilder. De er
særlig interessert i å utvikle et
konsept der solcellepaneler og
gassbluss til koking kan leveres
som en pakke.

Northern
Electricity
Prøveordningen med Northern
Electrisity er en del av regjer-
ingas politikk for å modernisere
strømforsyningen i landet. I lø-
pet av to år har selskapet bygd
opp en effektiv drift med fire
fullt utrustede 24 timers service-
sentre og 32 kundessentre om-
kring i hele regionen. Strømt-
apene har gått dramatisk ned
siden selskapet overtok vedlike-
holdet. Veksten i kunder og
omsetning har overgått alle for-
ventninger, og hver måned får

selskapet 150 nye abonnenter.

På kundesentret kan kunden
tegne abonnement og få veiled-
ning om eget strømbehov, tarif-
fer, installasjoner osv. Man kan
enten velge å betale etter-
skuddsvis eller kjøpe et strøm-
kort som man putter i en avle-
ser på veggen hjemme. Strøm-
men blir brutt når beløpet er
oppbrukt. Hele 25 prosent av
kundene har valgt denne løs-
ningen. Ellers utmerker North-
ern Electricity seg med en mer
kundevennlig strømregning
enn vi har sett i Norge.

NORTHERNELECTRICITy
Power For The People Of Northern Namibia

Medarbeidere foran servicesenteret i  Ombathi.



Flimmer i Mo i Rana må effektivisere
En smelteovn for skrap-
jern i Mo i Rana er
grunnen til ustabilt og
flimrende lys fra gløde-
lamper for mange
beboere på Helgeland.
For å redusere den elek-
triske støyen, vil NVE
pålegge netteier å inve-
stere 20 millioner kro-
ner i reaktor og filter-
anlegg.

AvTorMorten Sneve

Smelteovnen tilhører Fundia
Bygg AS, mens Mo Industripark
(MIP) eier nettet innenfor om-

rådet til det gamle jernverket
hvor smelteovnen ligger.
Strømforsyningen til industri-
parken, Mo i Rana og deler av
Helgeland, kommer fra Svabo
transformatorstasjon. Flimme-
ret har vært et problem i en
årrekke, uten at de involverte
parter har kommet til enighet
om hvem som er ansvarlig.
Frem til vinteren 1997 hadde
Mo Industripark et filteranlegg
i Svabo som reduserte  flimme-
ret betydelig. Etter to havarier
med påfølgende branntilløp i
anlegget vil ikke MIP sette det i
drift igjen. En brann i Svabo
transformatorstasjon vil være
katastrofal for strømforsyning-
en til Mo.

Spesialregulering
Flimmeret er størst i perioder
når det er liten produksjon i
kraftverkene i området. For å
redusere flimmeret, benyttet
Statnett ordningen med spe-
sialregulering i 1997 og 1998,
og betalte Statkraft for å kjøre
generatorer i blant annet Rana
kraftverk. Denne ordningen
har kostet Statnett åtte millio-
ner kroner så langt i 1998. Stat-
nett ba i 1997 NVE om å plas-
sere ansvaret for situasjonen.
Foruten å innhente opplysnin-
ger og kommentarer fra de in-
volverte, har NVE vært på befa-
ring i smelteverket, vurdert
flimmerets nivå i forhold til
normer, gjennomgått betingel-
ser i gamle konsesjoner og ikke
minst foretatt en nøye vur-

OED ønsker at NVE i samarbeid
med Prosess- og foredlingsin-
dustriens Landsforening (PIL),
skal prøve ut et konsept om av-
tale-enøk. Departementet har
gitt grønt lys for å prøve ut ord-
ningen også i andre bransjer
enn de som inngår i PIL.

Smelteovnen som skaper. flimmer. Foto:

dering av hjemmelsgrunnlaget
for eventuelt å kunne gi pålegg.

10. november sendte NVE varsel
om vedtak til MIP. Det ble vist til
vilkår i MIPs områdekonsesjon,
som sier at anlegg skal holdes i
tilfredsstillende driftssikker
stand for å sikre pålitelig energi-
levering. En reaktor og et filter-
anlegg skal være i drift innen 1.
januar 2000. I tillegg vil det
komme pålegg om måle-
program for flimmer. I varslet
blir MIP orientert om at de er
ansvarlige for avbøtende tiltak
frem til nødvendige anlegg er in-
stallert. Dette betyr at MIP må
kjøpe tjenester fra Statkraft el-
ler andre produsenter i perioder
med lav kraftproduksjon.

Statnett er blitt informert om
at spesialregulering ikke er et
egnet virkemiddel ved vedva-
rende problemer av denne art.

Netteiers ansvar
Det juridiske ansvarsforholdet i
saken er etter NVEs oppfatning
klar. Områdekonsesjonæren har
plikt til å påse at egne kunder

Avtale-enøk bygger på at myn-
dighetene prioriterer bruk av
virkemidler i konkrete bedrifter.
Disse forplikter seg til å følge
opp den statlige støtten ved å
legge en plan for å gjennomføre
bestemte enøk-tiltak. NVEs mål
er at avtale-enøk vil avdekke
energi- og miljøgevinster. Tilta-

TorMortenSneve

ikke blir påført spennings-
messige problemer. Det faktum
at flimmerkilden ligger hos en
av MIPs kunder, endrer ikke det.
Nettleiekontrakt mellom MIP
og Fundia Bygg burde regulere
slike forhold, men det er ikke til-
fellet i denne saken. På samme
måte burde det vært en tilsva-
rende regulering i kontrakten
mellom Statnett og MIP.

Det er videre blitt hevdet at
markedsbasert omsetning og
produksjon av kraft har ført til
at produksjonsmønsteret har
endret seg slik at flimmer-
problemet er blitt verre. Fundia
Bygg forholder seg til det man
oppfatter som en "utslipps-
tillatelse" for flimmer, gitt av
NVE/Statkraftverkene i 1986.
Dette er imidlertid ikke noe
myndighetsvedtak, og er etter
NVEs oppfatning ikke relevant.

Etter mottak av varsel om ved-
tak har MIP tre uker på å kom-
mentere varslet. Kommenta-
rene vil bli tatt hensyn til når
NVEs endelige vedtak skal fat-
tes.

kene skal ikke ha negativ milj ø-
effekt og vil bli rangert etter
økonomisk lønnsomhet og
energigevinst.

NVE har foreslått fire aktuelle
pilotbedrifter for avtale-enøk.
Disse fremstiller ferrolegeringer,
papir og aluminium. Etter be-

NVE innfører fra 1999
individuelle effektivi-
tetskravfor nett-
selskaper med regional-
og sentralnettsanlegg.
Effektivitetskravene
ligger mellom 1,5 og
4,5 prosent per år
avhengig av kost-
nadseffektiviteten i det
enkelte selskap.

Av ToreLangset

Alle selskapene får et generelt
effektivitetskrav på 1,5 prosent.
I tillegg vil selskapene få indivi-
duelle krav på mellom null og
tre prosent. I 1998 gjelder det
individuelle kravet bare for
distribusjonsnettene, men skal
fra neste år også innføres for
regional- og sentralnettselska-
pene. NVE har utviklet en mo-
dell for å måle kostnads-
effektiviteten. Denne tar hen-
syn til at oppgavene er forskjel-
lige i distribusjonsnettet og re-
gional-/sentralnettet.

I alt er det 111 selskaper som eier
regional- eller sentralnettsan-
legg. En del har bare anlegg i
tilknytning til transformator-
eller koblingsstasjoner, og noen

NVE har sendt varsel til
alle netteiere om inn-
tektsrammenefor 1999.

Disse representerer grunnlaget
for overføringstariffene, og sel-
skapene må håndtere sine kost-
nader i nettvirksomheten inklu-
dert avkastning, innenfor ram-
mene. Inntektsrammene opp-
dateres årlig på bakgrunn av
forventet endring i prisnivået,
forventet spotpris og forventet
økning i levert energi.

Varsel om inntektsrammene
for neste år reflekterer i tillegg
til generelt effektivitetskrav og
individuelle krav for distri-
busjonsnett, også individuelle
effektivitetskrav for regional- og
sentralnett. Summen av alle
inntektsrammene for 1999 er
på 14 296 millioner kroner. 0k-

søk ved tre av de aktuelle bedrif-
tene har NVE foreslått å prøve
ut konseptet ved Globe Norge
AS Hafslund Metall i Sarpsborg
og Hunsfos Fabrikker AS i Venn-
esla. 19. oktober startet NVE et
pilotprosjekt ved Tine Vest-
landsmeieriet, avdeling Bergen.
Det tar omkring 18-20 uker å

har svært liten utstrekning på
nettet. 18 av selskapene har så
spesielle data at de foreløpig er
utelatt fra analysene. Effektivi-
teten er altså analysert for 93
selskaper.

Gjennomsnittlig kostnads-
effektivitet for de 93 selskapene
er 90,4 prosent. Dette gir et gjen-
nomsnittlig individuelt effek-
tivitetskrav per år på 0,89 pro-
sent. Når vi inkluderer det ge-
nerelle kravet, vil inntekts-
rammene bli redusert med gjen-
nomsnittlig 2,39 prosent per år
i inneværende regulerings-
periode.

Statnetts effektivitet er målt
gjennom en separat analyse, og
kostnadene er målt mot Sven-
ska Kraftnåt. Kostnadseffek-
tiviteten er beregnet til 74 pro-

sent. Når det tas hensyn til at
utenlandskablene ikke er om-
fattet av analysen, får Statnett
et individuelt effektivitetskrav
på 2,36 prosent per år. Det be-
tyr et effektivitetskrav på totalt
3,86 prosent per år i innevæ-
rende reguleringsperiode.

Kravene vil stå fast ut år 2001.
Nye inntektsrammer og nye
effektivitetskravvil da bli bereg-
net. I mellomtiden vil NVE følge
opp med analyser av utviklin-
gen i kostnadseffektiviteten i
nettselskapene.

ningen er på 557 millioner kro-
ner sammenlignet med 1998.
Inflasjonsjustert representerer
dette en økning av inntekts-
rammene på 0,1 prosent.

Nye krav til fakturering, som vil
gjelde fra 5.7.1999, har ført til
en økning i inntektsrammene
på 100 millioner kroner. Det er
også gitt en særskilt økning av
inntektsrammen for kostnader
knyttet til år 2000-problematik-
ken. Denne økningen er på om
lag 200 millioner kroner og vil
kun gjelde for 1999.

De samlede effektivitetskravene
for 1999 medfører en reduksjon
av inntektsrammene på 974
millioner kroner sammenlig-
net med inntektsrammer uten
effektivitetskrav.

gjennomføre et pilotprosjekt. I
samarbeid med en ekstern kon-
sulent, yter bedriftene egeninn-
sats ved å kartlegge potensialet
for å redusere energiforbruket.
Når erfaringene fra pågående
og planlagte pilotprosjekter er
samlet, vil disse bli formidlet
til OED.

Avtale-enøk

Inntektsrammen for 1999
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Resultatene fra  Gallups
Energibarometer for
andre  kvartal 1998
tyder på at  norske
husholdninger har  god
kjennskap  til hvilke
endringer  energiloven
medførte med  hensyn
på  kraftmarkedet og
hvordan kraftmarkedet
fungerer.

Av Kristin Kolseth

Gallups Energibarometer er en
landsomfattende undersøkelse

som blir gjennomført hvert
kvartal. Undersøkelsen henven-
der seg til den personen i hus-
standen som er ansvarlig for
strømregningen. Gallup hen-
vender seg til et representativt
utvalg på omlag 1000 personer.
Energibarometeret ble gj en-
nomført første gang i desember
1997.

Utvalget ble stilt følgende spørs-

mål for å kartlegge hus-
holdningenes kunnskap om
energiloven: «Norge fikk ny
energilov i 1991. Loven har ført
til vesentlige endringer for deg

Mange
bytter
leveran-
dør
Antall husholdninger
som  får strøm fra  en
annen leverandør enn
den dominerende i  net-
tet har  passert 90 000.
Antall  leverandør-
skifter  er noe høyere,
da enkelte  husholdnin-
ger  har byttet  flere
ganger.

Av Kristin Kolseth

NVE foretar hvert kvartal un-
dersøkelser for å se på hushold-
ningers skifte av leverandør. I
oktober kontaktet NVE 40 av de
største distribusjonsnettseierne
og spurte om hvor mange kun-
der som hadde skiftet kraft-
leverandør, hvor mange kunder
det var totalt i nettet og hvor
stor andel av kundene den do-
minerende kraftleverandøren
hadde. Dominerende kraft-
leverandør vil si den leverandør
i nettet som har høyest mar-

som strømkunde.Vet du hva de
viktigste endringene er?».
50 prosent svarte at en som for-
bruker fritt kan velge kraft-
leverandør. 12 prosent svarte
overgangen til fri konkurranse.
62 prosent kjenner dermed til
den viktigste endringen energi-
loven medførte for forbrukerne.

Videre ble utvalget spurt om
hvilkenvirkning overgangen til
fritt kraftmarkedet har hatt på
kraftprisene.
54 prosent var av
den oppfatning at
det frie kraftmar-
kedet har ført til re-
duserte kraftpriser.
Dette tyder på at
hovedandelen av

norske husstander
mener at markedet
fungerer.

For å kartlegge
kun- nskap om
strømregningen
ble utvalget stilt følgende spørs-
mål: «Dagens strømregning be-
står av to utgiftsposter. Den ene
gjelder forbruk av kraft. Vet du
hva den andre er?».

60 prosent av utvalget svarte
nettleie. At så mange kjenner
til skillet mellom nettleie og
kraft tyder på at husholdnin-
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kedsandel og er som oftest den
tradisj onelle leverandøren i et
område.

Undersøkelsen omfatter ca. 72
prosent av husholdnings-
kundene i Norge. Nøkkeltallene
fra undersøkelsen er skalert opp
med 1,4 for å representere hele
landet.

Økningen i antall skifter kan
forklares ut i fra at det er blitt
enklere å bytte leverandør.

Fra energiloven trådte i kraft i
1991, har alle forbrukere fritt
kunnet velge hvilken kraft-
leverandør de ville ha. I realite-
ten kostet det så mye å skifte
leverandør, at det bare lønte seg
for store kunder frem til 1995.
Norske husholdningskunder
var i 1995 de første i verden som
fikk tilgang til et fritt kraft-
marked. Da var kundens gebyr
for å bytte leverandør på 250

gene har god forståelse av hvor-



dan kraftmarkedet nå fungerer.

Vil redusere strøm-
utgiftene
30 prosent av utvalget svarer
«strømutgifter» på spørsmål
om hvilke poster man først og
fremst ville skjære ned på der-
som husstandens kostnads-
budsjett skulle reduseres. Hele
22 prosent nevner dette som før-
ste utgiftspost man vil kutte.

Først nevnt

• øvrig nevnt

10230

Prosent

Strømutgiftene ligger altså
langt fremme i folks bevissthet.
Undersøkelsen viser at 95 pro-
sent av utvalget kjenner til mu-
ligheten for å bytte leverandør.

Tallene tyder på at kjennska-
pen er økende:Andelen som vet
at de kan bytte, økte med åtte
prosent fra fierde kvartal i fior.

kroner. Kraftleverandøren
måtte betale en årlig avgift på
4000 kroner for hvert område
han leverte kraft i. Fra 1997 ble
det gebyrfritt å skifte leveran-
dør og den viktigste konkur-
ransehindringen i hushold-
ningsmarkedet ble dermed fier-
net. Fra 1998 ble det mulig å
skifte leverandør hver uke, noe
som har ført til en stor økning i
antall skifter.

I januar 1996 var det om lag 900
kunder med en annen leveran-

dør enn den dominerende i net-
tet. Tallet økte til 35 000 i løpet
av 1997. Hele 56 000 kunder har
skiftet leverandør en eller flere
ganger i løpet av 1998.

En  undersøkelse  NVE
har  gjennomført, viser
at det fremdeles er  ulik-
heter  mellom  priser
som  tilbys industri-  og
husholdningskunder.

Av Kristin Kolseth

Prisutviklingen i 1996 og 1997
kan tyde på at det er enviss treg-
het i markedet med å endre pris
til husholdninger i samsvar
med elspotprisen, og at marke-
det reagerer raskere overfor in-
dustrien.

NVE henter årlig
inn data for ener-
giverkenes virksom-
het gjennom everk-
enes regnskapsrap-
portering.Årets un-
dersøkelse bygger 2,00

på innrapporterte
data vedrørende
kraftomsetning for
1996 og 1997.

I rapporteringens
skjema for spesifikasjon av salg
til sluttbrukere blir det ikke
oppgitt salg fordelt på kon-
traktstyper. Vi kan derfor ikke
si noe om forskjellene skyldes
ulik porteføljesammensetning
eller forskjeller i prisfastsettelse
på kontrakter til de ulike kate-
goriene. En årsak kan være at
industrien har en gunstigere
uttaksprofil og mulighet til å
tilpasse forbruket til pris-
endringer over døgn og år. En
annen årsak kan være eldre
kontrakter som er lavt priset.

Gjennomsnittlig elspotpris var
lav i 1997 i forhold til i 1996.
Gjennomsnittlig spotpris var
på 13,5 øre/kWh i 1997 og 25,7
øre/kWh i 1996.

Utviklingen i prisene kan tyde
på at det går en viss tid før end-
ringer i spotprisen reflekteres i
prisen til sluttbruker, og at det
var en viss treghet i markedet
med å sette opp prisen til hus-
holdning og næring høsten
1996 og redusere den våren

Enøk-sjekk
7. november gikk startskuddet
for høstens enøk-kampanje.
Kampanjen var delt i to. 380
tusen husstander har mottatt
Enøk-sjekken som bilag til
Forbrukersamvirkets medlems-
blad, Vårt Blad. I samme periode
ble det ført en annonsekam-
panje i riks-, regional- og lokal-
aviser. Målgruppe var husstan-
dene generelt, men spesielt eie-
re av eldre småhus.

1997. Det kan se ut som om
markedet reagerer raskere over-
for industrien.

Utvikling i faktiske
marginer
Ser vi på utvikling i leveranclø-
renes faktiske marginer, ser vi
at marginen for leveranser til
industriltjenesteytende næring
var negativ, mens tilsvarende
margin for leveranser til hus-
holdninger var positiv i 1996.

I 1997 ser vi at begge marginer
var positive, men at marginen
fortsatt er høyere ved salg til
husholdning enn til tjenesteyt-

ende næring/industri.

Husholdninger

Industri/
næringskunder

1997

Differansen i marginene kan
tilsi at husholdningskunder
subsidierer næringskunder. En
mulig årsak til at marginen til
industri/næringskunder er la-
vere enn for husholdnings-
kunder kan begrunnes med ulik
uttaksprofil og volum.

En annen årsak til lavere mar-
gin ved salg til industrilnær-
ingskunder enn ved salg til hus-
holdninger i 1997 og negativ
margin ved salg til industri/
næringskunder i 1996, kan være
at industrien fortsatt har kon-
trakter som er lavt priset. Dette
kan være eldre kontrakter.
Den lave marginen ved salg til
husholdninger og den negative
marginen ved salg til industrien
i 1996, sammenlignet med de
relativt høye marginene i 1997,
kan tyde på at det går en viss
tid før endringer i spotprisen re-
flekteres i prisene til slutt-
bruker.

Prisene i artikkelen er ekslusive
el-avgift og moms.

Mediakampanjen fokuserte på
en «egensjekk» av boligen før
vinteren. Interesserte har kun-
net sende inn denne til nær-
meste regionale enøksenter for
vurdering. I retur har huseierne
mottatt relevant enøk-informa-
sjon, en enkel energioppfølg-
ings-kalender og et klistre-
merke med enøk-telfonnum-
mer til å feste på sikringsskapet
el.l.

Disse utgiftene vil de spurte skjære ned på.
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Revisjon av vilkår for Ny teknologi
vassdragskonsesjoner gir energi
En stor del  ccv konsesjo-
nene som  er gitt etter
vassdragsregulerings-
loven  av 1917, er gitt
uten  tidsbegrensning.
Endrede samfunnsfor-
hold og holdninger  til
natur  og  miljø  med-
fører at det  legges sta-
dig  større vekt  på
miljøhensyn i konse-
sjonsvilkårene.

Av Anne Hustveit

Mulighet for å endre
vilkår
For å oppnå miljøforbedringer
er det behov for å kunne pålegge
innehavere av eldre konsesjoner
plikter utover det gjeldende vil-
kår gir hjemmel for. Det er imid-
lertid i strid med vanlig retts-
og forvaltningspraksis å endre
vilkårene for allerede gitte til-
latelser. Ved lovendring 19.
juni1992 ble det likevel gitt
hjemmel som ga mulighet for
å revidere vilkårene for konse-
sjoner som er gitt uten tidsbe-
grensning, 50 år etter at konse-
sj onen ble gitt. På bakgrunn av
føringene so m er gitt i forarbei-
dene til lovendringen, har NVE
utarbeidet foreløpige saksbe-
handlingsregler.

Muligheten for vilkårsrevisjon
gjelder bare for konsesjoner gitt
etter vassdragsreguleringslo-
ven. De fleste kraftverk er byg-
get med tillatelse etter vass-
dragsloven eller uten spesiell
tillatelse, samtidig med eller
etter etableringen av regule-
ring. Det er uklart om revisjons-
adgangen gjelder utbyggings-
strekningen mellom kraftverk-
sinntak og utløp. Forskjellige
eierelkonsesjoner i samme vass-
drag medfører også komplika-
sj oner med hensyn til revisj oner.
Dessuten kan det være andre
former for regulanter i vassdra-
gene, som vannverk, jord-
vanningsanlegg og akvakultur-
anlegg. Ny vannressurslov vil
forhåpentlig gi avldaringer og
muligheter for en mer helhet-
lig revisjon.

Behov for endring
Revisjonsadgangen skal pri-
mært gi muligheter for å fast-
sette nye vilkår med tanke på å
rette opp miljøskader som er
oppstått som følge av utbyg-
gingene. Høyeste og laveste re-
gulerte vannstand er deler av
konsesjonen og kan dermed
ikke røres. Videre er behovet for
en oppjustering av årlige

konsesjonsavgifter, fond m.v.
ivaretatt ved lov av 3. juni 1983.
Mange avvilkårene følger dessu-
ten direkte av loven.

Vi tror at revisjonssakene i før-
ste rekke vil dreie seg om min-
stevannføring og fyllingsrest-
riksjoner. Forarbeidene presise-
rer imidlertid at pålegg om
minstevannføring må vurderes
restriktivt dersom det medfører
tapt produksjon, i første rekke
fordi det fører til redusert kraft-
tilgang og følgelig økt utbygg-
ingspress i andre vassdrag. An-
dre forhold som vil være natur-
lig å vurdere, er vilkår som gir
hjemmel for pålegg om terskel-
bygging og andre biotopjuster-
ende tiltak. Eldre konsesjoner
har også relativt detaljerte vil-
kår om fiskeutsetting som det
er naturlig å se nærmere på.

Saksgang
Før en revisjonssak kan starte,
må representanter for allmen-
ne interesser påpeke og be-
grunne behov for endringer
overfor NVE. Dette kan være or-
ganisasjoner, ikke-statlige myn-
digheter og andre som represen-
terer allmenne interesser, for
eksempel frilufts- og naturvern-
organisasjoner og kommuner.
NVE finner det mest praktisk at
slike krav koordineres og frem-
mes gjennom kommunene. Vi
forventer ikke presise forslag til
nye vilkår, men en enkel beskri-
velse av hva som bør være an-
nerledes, hvorfor og hvilke type
vilkår det eventuelt kan være be-
hov for.

NVE avgjør etter en skjønnsmes-
sig vurdering om en revisjons-
sak skal startes. Det er følgelig
ikke automatikk i at vilkårene
revideres etter krav. Hvilke ut-
redninger som er nødvendige å
utføre, blir bestemt av NVE.
Utredninger og forslag til end-
ringer sendes på høring til be-
rørte parter før NVE avgir sin
innstilling til Olje- og energide-
partementet. Revisjonen er ikke
ment å være en "mini-konse-
sjonsbehandling". Eksterne
høringsrunder vil derfor ikke bli
obligatoriske.

NVE har ennå ikke igangsatt
noen revisjonssak. De få inn-
spillene vi har mottatt forelø-
pig, har ikke hatt en slik form
at de egner seg som grunnlag
for videre saksbehandling. Der-
med har vi heller ikke noe ek-

sempel å vise dem som arbeider
med å fremme krav. NVE har
følt et behov for å komme i dia-
log med initiativtakerefkom-
muner om disse sakene. De
kommunene som til nå har
meddelt at de vil komme med
krav, ble invitert til et informa-
sjonsmøte 2. november.

Les mer om vassdragskonsesjo-
ner på NVEs internettsider:
http://www.nve.no.Velg: Fagom-
råder - Vassdragsforvaltning -
Kon-sesjonssaker.

Bedrifter som utvikler
og  tilbyr produkter  og
tjenester  som kan  bidra
til større  energi-
effektivitet  eller  økt
utnyttelse  av fornybare
energikilder,  kan søke
om offentlig  støtte.

Norges forskningsråd (NFR) og
NVE samlet 19. november rundt
100 deltakere til et seminar om
spørsmål rundt disse bedrifte-
nes hovedutfordringer og sam-
arbeidsformer med FoU-insti-
tuttene. NFR har et eget pro-
gram, NYTEK, som støtter pro-
sjekter i forsknings- og utvik-
lingsfasen, mens NVEs pro-
gram, Bedrifts Spesifikk Intro-
duksjon (BSI), konsentrerer seg
om markedsintroduksjon.
Seminaret ga bred informasjon
om de to programmene og fo-
kuserte på mulighetene i fram-
tidens marked. To bedrifter som
har mottatt støtte, var også til-
stede for å dele sine erfaringer.
Både John Rekstad i SolarNor AS
og Morten Berg i Energos AS har
mottatt offentlig støtte og var
opptatt av at myndighetene må
være tålmodige. -Når man utvik-
ler ny teknologi er det ingen
selvfølge at man kan drive lønn-
somt i løpet av fem år, under-
streket Rekstad, og fortalte at

NVE  samlet i november
Kraftforsyningens
beredskapsorganisasjon
(KBO) til to  dagers
landsmøte.

Organisasjonen er under NVEs
ledelse og trer i kraft ved krigs-
tilstand eller andre ekstrem-
situasjoner.

Blant møtets rundt 55 deltakere
var KBOs regionsjefer, fylkesre-
presentanter og vararepresen-
tanter og kraftforsyningens
sentrale ledelse. Videre var Olje-
og energidepartementet og
Direktoratet for sivilt bered-
skap representert. Også Bere-
dskapsrådet og representanter
fra NVE var til stede.
År 2000-problemet og konse-
kvenser for norsk kraftforsyning
var et sentralt tema. Kraftforsy-
ningens beredskap og rehabi-
literingsevne ved større havarier
ble også diskutert, og det ble re-
degj ort for isstormen i Canada
sist vinter. På bakgrunn av uvær
tidlig på 90-tallet, ble problem-

forskningsarbeidet som har lagt
grunnlaget for hans bedrift,
startet allerede i 1975. Først på
90-tallet var de i stand til å be-
gynne å tenke kommersielt.

Energos AS har mottatt nesten
30 millioner kroner i offentlig
støtte, men Berg kunne fortelle
at det var vanskelig å komme i
gang. - I startfasen ventet alle på
alle, så man må være tålmodig
og tåle å forholde seg til høy ri-
siko, bekreftet han. Han under-
streket videre at det er farlig å
basere seg på offentlig støtte, og
at det er viktig å følge med i
markedet. -Når selskapet først
er oppe og går, er det mye vikti-
gere med gode rammebeting-
elser enn tilskudd, avsluttet
han.

Siden NVE opprettet BSI-pro-
grammet i 1994, er det blitt gitt
støtte på rundt 75 millioner
kroner. Ved å støtte introduk-
sjon av energieffektiv teknologi
ønsker NVE atbedriftene skal ha
egeninteresse av å informere
eller markedsføre sin teknologi
overfor sluttbruker. Dersom
dette er vellykket, vil markedet
ta den i bruk og dermed forbe-
dre energieffektiviteten i Norge.
NVEs mål er altså ikke å drive
næringsvirksomhet, men å bi-
dra til økt energieffektivisering.

stillingen vinklet over på nor-
ske forhold.
Driftsradio, et prosjektsamar-
beid mellom nødetatene og
kraftforsyningen, var også oppe
til diskusjon. Kraftforsyningen
er knyttet opp mot nødetatene
(politi, helse og brann) i forbin-
delse med et nytt felles drifts-
radiosamband.
Et prosjekt kalt beskyttelse av
samfunnet (BAS3) ble presen-
tert av Forsvarets forskningsin-
stitutt og har på kort sikt mål
om å analysere konsekvenser av
svikt og vurdere tiltak som re-
dus erer sårbarheten innen
kraftforsyningen.

KBOs fremtidige rolle og ansvar
var også oppe til diskusjon og
deltakerene viste en positiv
holdning med kreative forslag
til løsninger på fremtidige ut-
fordringer.

På slike elvestrekninger er  det mange som  ønsker økt vannføringog
biotopjusterende tiltak. Foto: Anne Hustveit

Landsmøte i KBO
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Satser på lokalt
energiarbeid

"Utstillingslokalet" på hele 60m2 vakte  stor  interesse. Foto: Gro Ismar

Hun sa også
at kommunene
gjennom sin
rolle som aktør i
lokalsamfun-
net, som energi-
bruker i egen
virksomhet,
som forvalt-
nings- og plan-
myndighet og
som eier av en-
ergiverk, har
flere utfordrin-
ger når det gjel-
der å bidra til
at overordnede
miljø- og ener-
gispørsmål skal
nås.

Statsråd  Marit  Arnsta
Daniel Pedersen, adm
energi  og miljø Foto:

- Denne turneen er  et
ledd i myndighetenes
enøksatsing rettet mot
lokalt  energiarbeid.
Kommunal sektor er et
viktig  satsingsområde i
Regjeringens forslag til
statsbudsjett for 1999,
slo statsråd  Marit
Arnstad fast da  hun
åpnet "Fremtidens
energiløsninger".

Olje- og energiministeren kas-
tet glans over åpningen av
"Fremtidens energiløsninger" i
hjemkommunen Stjørdal 21.
oktober. Med et elegant økse-
sving kuttet hun det røde bån-
det og erklærte den ukelange
informasjonsturneen for åp-
net.

Arnstad sa at hun var glad for
at Bondevik-regjeringen i en tid
med betydelige budsjettinn-
stramminger har valgt å øke

sin satsing på enøk og for-
nybare energikilder.
-Dette er ikke uten grunn, fort-
satte hun. Vi står overfor vik-
tige og velkjente utfordringer
på energiområdet. I forslaget til
statsbudsjett har Regjeringen
valgt å videreføre en rekke sen-
trale mål for energipolitikken.
Et hovedmål er at forbruket av
elektrisitet skal begrenses sam-
tidig med at produksjons-
potensialet for fornybare ener-
gikilder skal stimuleres. Hun sa
videre at fleksibiliteten i
energisystemet også må styrkes
gjennom økt bruk av oppvarm-
ingssystemer som legger til
rette for bruk av andre for-
nybare energikilder enn elektri-
sitet.

Kommunalt arbeid
Statsråden pekte på at innsat-
sen mot kommunal sektor må
styrkes. Økt innsats rettet mot
kommunene vil i første om-
gang dreie seg om å tilpasse ek-
sisterende virkemidler og utvik-
le nye som er tilpasset kommu-
nenes behov og muligheter.

,

-En viktig utfordring for kom-
munene er å bygge opp nødven-
dig energikompetanse og ar-
beidsmetoder som sikrer inte-
grering av energihensyn i alle
løpende kommunale beslut-
ninger. Lokale myndigheter har
et selvstendig ansvar for å bi-
dra til effektiv og bærekraftig
energibruk, sa Arnstad.

Olje- og energiministeren ut-
trykte glede over å få åpne
informasjonsturneen.
-Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom NVE og de regionale
enøksentrene i Nord- og Sør
Trøndelag, og det er et spen-
nende initiativ, avsluttet hun.

d får omvisning i  enøk- traileren  av Per
. direktør for  Opplysnings-kontoret for
Ingunn  Grøtte

Enøk-budskapet
godt mottatt
I oktober la myndig-
hetene ut på  en  ukes
informasjonsturné i
Trøndelagsfylkene for å
nå profesjonelle energi-
brukere.

"Fremtidens energiløsninger"

var et samarbeidsprosjekt mel-
lom NVE, NVEs operatører og
enøk-sentrene i Nord- og Sør-
Trøndelag. Målgruppen var det
profesjonelle markedet, både
privat næringsliv og offentlig
virksomhet. En evaluering av
pilotprosjektet og budsjettet
for neste år, avgjør om det blir
en ny og større runde i 1999.

Turneen startet i Stjørdal, der-
etter gikk ferden nordover til
Namsos og Steinkjer i Nord-
Trøndelag. I Sør-Trøndelag var
stoppestedene Melhus, Orkan-
ger og Ørland.

-Ved siden av at vi i semitraile-



ren viste konkrete enøkprosjek-



ter og -produkter, avholdt vi en

serie seminarer på hvert sted,
forteller Per Daniel Pedersen,
adm. dir. i Opplysningskontoret
for energi og miljø. -Responsen
fra deltakerne var god, og det
ble lagt stor vekt på å motivere
dem til å sette enøk høyere på
dagsordenen.Tema for semina-
rene var energiledelse, energi-
fleksibilitet og enøk uten

investeringsbudsjett. Videre ble
det arrangert møter med leve-
randører av enøkprodukter og
håndverkere med fokus på plan-
og bygningsloven.

Ja til gasskraft Jordkabel eller luftledning?
Energipolitikken var et viktig
tema under Arbeiderpartiets
landsmøte i november. I følge
partiets program, bør Norge i
år med normal nedbør være selv-
forsynt med kraft produsert ved
hjelp av fornybare energikilder.
I et flertallsvedtak heter det li-
kevel: «Energiutredningen om
kraftbalansen mot år 2020 vi-
ser at vi selv med omfattende
tiltak for å begrense energi-
forbruket vil være avhengig av
import i lang tid framover. I en
slik situasjon kan gasskraft bli
en bro over til en tid der vi igjen
kan være selvforsynte med kraft
produsert ved hjelp av for-
nybare energikilder.»

Partiet ønsker videre å satse
mer på energisparing og utvik-

ling av nye miljøvennlige
energibærere, som for eksempel
vindkraft, varmepumper og
bioenergi. Dessuten vedtok
landsmøtet at industrien fort-
satt må sikres kraft til konkur-
ransedyktige priser og at det
haster med å få etablert et nytt
kraftregime.

Også saken om Øvre Otta
var oppe til behandling under
landsmøtet, men saken ble over-
sendt Stortingsgruppa for vi-
dere behandling.

Oslo Energi AS (nåViken Energi-
nett AS) søkte i januar 1996 om
konsesjon for dublering av en
132 kV kraftledning fra
Hanåveien til Abildsø under-
stasjon i Oslo kommune. Du-

bleringen vil medføre tre nye
traverser på eksisterende mas-
ter, og at det strekkes ett nytt
ledningssett på disse. I hørings-
uttalelsene til søknaden gikk
det fram at den omsøkte løsnin-



gen ble vurdert
som konfliktfull
i forhold til
verneinteresser i
Østensjøvann-



området og bo-



miljøet. NVE
ba derfor Viken
Energinett AS
om også å søke
om jordkabel
ved passering av
Østensjøvann-
området.

Viken Energinett AS søkte i høst
om konsesjon for å bygge og
drive to sett ca. 1,7 km lange 132
kV kabler mellom Bakkehavn
gård ved Skullerud og Abildsø
understasjon. Løsningen vil
medføre at eksisterende kraft-
ledningsmaster på denne strek-
ningen kan rives. Den tidligere
omsøkte løsningen er imidlertid
ikke frafalt. Tilleggssøknaden be-
handles av NVE etter energi-
loven. Den er sendt på høring
og lagt ut til offentlig gjennom-
syn i Oslo kommune.

NVE vil avslutte saken etter at
høringsfristen har løpt ut 11.
januar. NVE vil da ta stilling til
konsesjonsspørsmålet, og om
det eventuelt blir jordkabel el-
ler luftledning.Mast med Østens jøvannet i  bakgrunnen.

Foto: Randi M. Tornås




