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Endringsforslag
for NVE er klare
Siden høsten 99 har ei intern
gruppe i NVEjobbet med å utarbeide ny målstruktur for etaten og revidere de strategiske
planene. Nå foreligger prosjektgruppas forslag til endringer.
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Hardere kamp om
vannet

Side 10

Merverdi for
norsk vannkraft?
Kan EUs mål for klimapolitikken gi norsk vannkraft
større verdi? Vår gjesteskribent,
cand.oceon Kjell 0. Kristiansen
analyserer situasjonen.

Side 5

Fra Alexandria
til Solbergfoss

Brudd på konsesjonsvilkårene: Her ser vi eksempelpå ei elv der regulanten ikke har latt det gå nok vann i elva. Foto:Jan Henning L'Ab&Lund
-

Steinhoggeren Christer Karlsen
har to viktige oppdrag, biblioteket i Alexandria og Solbergfossanlegget.
Med gammel
håndverkstradisjon sørger han
for at den nye delen av Solbergfossanlegget glir naturlig inn i
landskapet.

Side 12

Krafttak for
kompetanse
Etter initiativ fra NVE har representanter for NTNU, NVE,
Enfo og NNCOLDvært samlet i
Trondheim for å gjennomgå
status og utviklingstrekk for
utdanning og videreutdanning
av sivilingeniører til vannkraftsektoren.

Side 3

Siden 1996 har NVE vurdert nærmere 30 saker der det er mistanke om brudd på
konsesjonsvilkårene.
Økokrim er nå trukket inn, og så langt er en regulant ilagt bot
og en annen anmeldt. NVE vurderer å anmelde flere, men lovgivningen på området er
mangelfull og det er få sanksjonsmuligheter.
I to av sakene har det har vært klare brudd på konsesjonsvilkårene,
men NVE har ikke
hatt anledning til å anmelde regulantene fordi lovverket ikke legger til rette for det.
Side 3

Kraftka mp
i Rosenda I
Etter sju-åtte år med Samla Plan behandling, etterfulgt av fem år med
konsekvensutredninger,
høringsuttalelser og intern saksbehandling i
NVE forelå endelig innstillingen om
opprusting/utvidelse
av Muradalen
Kraftverk i Rosendal 23. mai. NVEtilrår opprusting/utviding etter alternativ fem i søknaden det vil si at Kraftstasjonen skal plasseres innerst i Muradalen i fiell med utløp om lag 100
meter nedenfor det nåværende kraftverket.

Side 6-7
Rosendal: Det omstridte kraftverket ligger i Muradalen innenfor bygda Rosendal Foto:Kåre Eik

EU vil leie utviklinga
på kraftmarknaden.
EU har no sett fart i arbeidet med å opne kraftmarknaden
i medlemslanda.
Ei god stund hadde el-direktivet lite å seie for utviklinga,
var heller ikkje særleg
og påtrykket fra kommisjonen
sterkt. Berre nokre få land arbeidde aktivt med reformar
EU hadde fort
på dette området. Det einaste forumet
løpande dialog mellom medlemslanda i, var det såkalla "
Firenzemøtet" som vart arrangert to gonger i året for å
drøfte iverksetting av el-direktivet.
Nye initiativ kom først då kommisjonen la fram ein rapport om korleis handelen med
kraft mellom landa kunne
organiserast. Då starta debatten
for alvor, og Firenzemøtet vart
Ikkje berre
ornorganisert.
kont;rollstyresmakter og energidepartement møtte, men også
..systemoperatørar. Kørt tid seinare vart også krafthandlarar,
og forbrukerkraftbørsar
grupper representerte.
Kommisjonen onskte eit klarmellom partane, og
are
ei rad nye orga nisasjon ar dukka
opp, til dømes ETS0 for systemopeiatø rane, CEERfor kontrollstyresmaktene, EFET for krafth andlarane og FUROPEX for kraftbørsane.
•

NVE er medlem
--

Kommisjonen hadde iio eit effektivt forum for å drøfte
opninga av kraftmarkedet i Europa, og det har også vorte
trukt aktivt. Nyleg vart eit framlegg om nye tariffar mellom4anda sendt til EU-parlamentet etter først og ha vore
drofta i Firenze-møtet.
Både OED og NVE har vore til stades på desse møta, men
ffvEsin status har vore uklar sidan vi ikkje er medlem av
EU. NVE har derimot vorte fullverdig medlem av CEER
( Council of European Energy Regulators), og var faktisk
blant dei forst e landa som skreiv under protokollen. Dei
aller fleste landa i EU er no medlemmer. Berre Tyskland,
Osterrike og Luxembourg manglar. Gjennom medlemskapet sitt i CEER,ar NVE gode utsikter til å verke inn på
utviklinga av kraftmarknaden i Europa.

Samarbeidet

i Norden

NVE har i lengre tid hatt eit godt samarbeid med søsterorganisasjonen vår i Sverige, STEM, når det gjeld opninga
av ein felles norsk-svensk kraftmarknad. Utviklinga har
gått veldig fi_)rt, og vi har fått nye kontrollstyresmakter
både i Finland og Danmark som saman med Noreg har
danna ei felles gruppe for Skandinavia. Gruppa har eigne
ø ter, og siste møtet vart arrangert i Noreg 14.-16. juni der
NVE var vert.

Utfordringar

for

samarbeidet

Den planlagde utvidinga av EU vil føre til at Firenze-møta
vert utvida med ei rad land som vil setje samarbeidet på
prøve. Desse nye søkjarlanda har ikkje ein kraftsektor som
utan vidare kan innlemmast i ein felles marknad. Dei har
heller ikkje noka erfaring med ein fri kraftmarknad. Landa
ønskjer likevel å bli fullverdige medlemmer så raskt som
mogeleg, noko som vil bety mykje for deira posisjon heime
og ute. Opplæring og vidareutdanning innan området som
gjeld regulering og kontroll vert difor ei stor utfordring.
har alt innleidd eit
Dei nordiske kontrolistyresmaktene
samarbeid med dei baltiske statane som også var til stades
på det siste nordiske møtet.
CEER vil drøfte eit liknande samarbeid med tidlegare
kommunistland på sitt neste møte, og ønskjer også eit samarbeid med kommisjonen.
Ei rekkje av dei nye søkjarlanda ser Noreg som eit førebilete dei gjerne vil samarbeide aktivt med om sentrale
reguleringsspørsrnål. Også her er det mogeleg for NVE å få
ein større innverknad på utviklinga.

Ny stiftelse skal ivareta
norsk vannkompetanse
i internasjonalt arbeid
NVE har på oppdrag
fra Utenriksdepartementet sett på utfordringer og muligheter
for norsk vannfaglig
miljø i internasjonalt
arbeid. På bakgrunn av
det vurderte materialet
anbefaler NVE etableringen av en "non
profit" stiftelse,for å
samordne og markedsføre en samlet norsk
vannkompetanse.
Av Aud K.Skaugen
Internasjonale arbeidsoppgai bistandsver, spesielt
er mange og
sammenheng,
økende. Norske fagmiljøer har
kompetanse og bred erfaring
fra internasjonalt samarbeid
og vanninnen vannkraft
Norge
har
tillegg
forvaltning. I
erfaring fra regionale samarbeidsprosesser, der forvalt-

ning av felles ressurser står sentralt. Norges erfaringer fra arbeidet med vann er verdifulle
og har mottatt god omtale i internasj onalt samarbeid.
ønsker å
Bistandsministeren
øke bistandsinnsatsen og inviterer til partnerskap med næringslivet og andre aktører.
Samtidig påpeker hun nødvendigheten av å koordinere det
internasj onale utviklingssamarbeidet. Samarbeid mellom de forskjellige aktørene
innen fagområdet vann gir nye
muligheter til å møte viktige
utfordringer hos utviklingsland. Dessuten tilfører det internasjonale samarbeidet oss
kompetanse som kan brukes
hjemme.
Konkurransen om de internasjonale prosjektene er stor, og
Norges representanter fra vannfaglige miljøer er lite synlige. I
internasjonale fora er land som
eksempelvis Nederland sterkt
inne med massiv markedsføring av sin samlede fagkompetanse innen vann.

I arbeidet med å synliggjøre den
norske kompetansen internasjonalt og for å koordinere arbeidet best, er det grunnlag for
å tro at et samlet nettverk, gjen-

nom en stiftelse, vil ivareta norske interesser bedre enn i dag.
Stiftelsen bør ha et styre med
representanter fra de viktigste
aktørene. Det er nødvendig
med faglig forankring i et departement, men stiftelsen bør
representere både offentlige og
private aktører. Den daglige
driften bør utføres av et lite sekretariat.
Noen av sekretariatets oppgaver kan være å markedsføre
norsk vannkompetanse internasj onalt, systematisere og informere deltakerene i nettverog sørge for internket
Sist, men
kommunikasjon.
ikke minst bør sekretariatet informere allmennheten om stiftelsens arbeidsoppgaver og resultater.

Avduking av "Elektra"
-nasjonalt

vannkraftmonument

Tekst ogfoto: Per EinarFaugli

I første del av forrige århundre
betydde vannkraften enormt
mye for utviklingen av industristeder rundt om i landet. Etter hvert ble de tekniske problemene med å transportere elektrisiteten løst. Dermed forsvant
også avhengigheten i nærhet
og
mellom produksjonssted
I dagens
forbrukerområder.
samfunn er vannkraften bærebjelken innen elektrisitetsforsyningen, men fokus settes
ofte på dens negative sider.
Odda kommune tok for noen
Det nasjonalemonumentetfor
år siden initiativet til å hedre Elektra:
nettopp vannkraften gjennom
Finn Erik
billedkunstneren
byggingen av et nasjonalt
Modahl og symboliserer natur
vannkraftmonument. Elektras og industri. Det er laget for sol
plass ble Tveitatoppen i Tysse- og mørke og har innebygd lys
dal. Et klokt valg av plass med og er også en lydskulptur.
utsikt til Tyssedal kraftstasjon.
Det er også koblet til Internett.
Stasjonen ble nylig fredet av Vi kan kommunisere
med
myndighetene og er hjørnenettgjennom
"Elektra"
steinen i Norsk vasskraft- og adressen:
http://elektraDet er interact.com
industristadmuseum.
også ett av de fem museene i
NVEsmuseumsnettverk.
til monuHovedbidragsyter
mentet i tillegg til Odda komMonumentet "Elektra" laget av
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vannkraft ble avduketi Odda27.mai.

mune har vært Norsk kulturråd. Ellers har regionale mynog
digheter, energisektoren
ikke minst fagbevegelsen bidratt. Monumentet ble avduket 27. mai av lederen Stortingets energi- og miljøkomit&
Tore Nordtun.

Hardere kamp om vannet
Siden 1996har NVE
vurdert nærmere 30
saker der det er mistanke om brudd på

konsesjonsvilkårene.
Økokrimer nå trukket
inn, og så langt er en
regulant ilagt bot og en

annen anmeldt. NVE
vurderer å anmelde
flere, men lovgivningen
på området er mangelfull og det er få
sanksj onsmuligheter.
Av Haavard Østhagen

I to av sakene har det har vært
klare brudd på konsesjonsvilkårene, det vil si brudd på
minstevannsføringer
eller
manøvreringsreglementet,
men NVE har ikke hatt anledning til å anmelde regulantene
fordi lovverket ikke legger til
rette for det. NVEs eneste
sanksjonsmulighet
har her
vært å pålegge regulanten å
betale for biologiske undersøkelser for å avdekke skader i
vassdraget.

variere over året og
det kan være vanskelig å finne egnede
målesteder i en del
vassdrag. NVE har
selv etablert eller har
gitt pålegg om at det
skal etableres målestasjoner som registrerer løpende vannføring i mange vassdrag. På denne måten fører direktoratet et løpende tilsyn.
Vi vil i tiden fremover gå gjennom påleggene om måling
av minstevannsføringer for å se om
det er behov for supplerende pålegg. Videre gjennomfører
NVEsfolk stikkprøvekontroller. Etaten arbeider også med et Bruddpå
opplegg for internkontroll for konsesjonærene
som vi håper å ha ferdig når
den nye vannressursloven trer
i kraft.
NVE har også
omprioritert ressurser internt
for å styrke tilsynet.

For lite vann det
vanligste
problemet
Så langt er det særlig to typer
hendelser som har vist seg som
særlig alvorlige fordi de har
I de senere årene har det blitt store konsekvenser for livet i
flere konflikter
om vann- vassdraget. Det ene er hvis
ressursene, også der bruken av kraftverket må stoppes på kort
vannet i utgangspunktet
er varsel, det som på fagspråket
fastlagt. Det kan dreie seg om kalles "utfall". Grunnen til utoverholdelse av pålegg om fallet kan være tekniske probleminstevannføring,
manøvremer i kraftverket
eller
ring og vannslipping fra kraft- overføringsnettet på grunn av
verk. I stadig større grad ser vi for eksempel lynnedslag. I slike
at slike saker bringes inn for på- tilfeller kan vannet forsvinne
talemyndigheten og rettsvese- fra vassdraget fortere enn fisnet. Kampen om vannet hard- ken klarer å følge med, slik at
ner til også i Norge.
betydelige mengder fisk havner
på tørt land og dør. Slike henØkt kontrollbehov
delser er også uønsket sett fra
De aller fleste konsesjoner i for- konsesjonærens side, men som
bindelse med kraftutbygginger
det kan være vanskelig å garav noen størrelse inneholder
dere seg helt mot. Gode interne
bestemmelser
om minsterutiner og bevissthet hos driftsvannsføringer
på de elve- personalet om virkningen av
strekningene som påvirkes av utfall er viktig. Ulike tekniske
utbyggingene. Alle magasiner
løsninger for rask forbislipphar klart definerte nivåer for ing av vann kan være et alterlaveste regulerte vannstand
nativ, men dette er ofte kom(LRV) som
ikke
skal pliserte og kostbare løsninger.
underskrides uten etter spesiell I denne typen saker kan det
tillatelse, og høyeste regulerte
være vanskelig å skille mellom
vannstand (HRV). Sistnevnte
hva som må betraktes som
kan overskrides i visse situasjo- "hendelige uhell" og brudd på
ner, for eksempel under flom. vilkårene.
HRV og LRV skal være avmerket på stedet på en måte som I andre tilfeller dreier det seg
gjør det mulig for allmennheom for lav minstevannføring
ten å kontrollere vannstanden
som reduserer opplevelsestil en hver tid. Det vanligste er verdien og det biologiske livet i
bolter eller opplysningsskilt
vassdraget i større grad enn det
ved damstedet.
som er lagt til grunn ved
Minstevannsføringene
kan konsesjonsvurderingen.
I
være vanskeligere å kontrollere
denne
typen
saker
vil
for allmennheten. De kan ofte konsesjonæren vanligvisfå økt

Stranding av fisk er ofte et resultat av brudd på minstevannsføring. Foto:Jan Henning L'Abee-Lund

minstevannsføring:

loven kan man forenklet si at
kraftproduksjon og fortjeneste.
I slike tilfeller vil det etter NVEs brudd på konsesjonen er ulovoppfatningvære et brudd på vil- lige, men ikke straffbare. Etter
kårene. Dette gjelder også om vassdragsreguleringsloven
konsesjonæren har stilt seg i en (som er fra 1917!) har en noe
bedre muligheter, men også etsituasjon der det ikke er vann
nok til både å overholde kra- ter denne loven er det sterkt ønskelig med mer moderne
vene
om både
minstereaksjonsformer.
vannføring og LRV.
Utilstrekkelige
sanksjonsmuligheter
Et problem med oppfølgingen
avbrudd på konsesjonvilkårene
innenvassdragslovgivningen er
at sanksjonsmulighetene
er
dårlige. De er gamle og lite tilpasset dagens forhold. Det er
mulig å trekke tilbake konsesjonen, men det har liten hensikt.
For konsesjoner etter vassdrags-

Økokrim som har lang erfaring
med håndtering av miljøkriminalitet på andre felt.

Selv om NVE ikke skal være et
"vassdragspoliti", har vi som
konsesjonsgivende myndighet
et klart ansvar for å påse at
konsesjonæren overholder de
forpliktelser som følger med en
Straffeloven inneholder en ge- konsesjon gitt av NVE.Med det
nerell straffebestemmelse som økte presset vi ser på vannkan brukes dersom en ikke har ressursene i dag, er det viktig at
nødvendig konsesjon, men NVE blir mer aktive på dette
dennebestemmelsen er mindre feltet. Så får politi og påtaleegnet for brudd på en gjeldende myndighet
ta seg av etterkonsesjon. Når der gjelder opp- forskningen i nært samarbeid
følging og eventuelt forføyning med NVEsom faglig vassdragsav alvorlige brudd på vassdrags- myndighet.
lovgivningen, har NVEetablert
et nærmere samarbeid med

Felles krafttak for
vassdragsteknisk utdanning
Etter initiativ fra NVE
har representanterfor
NTNU,NVE,Enfo og
NNCOLD
vært samlet
for å gå gjennom
status og utviklingstrekkfor utdanning
og videreutdanning til

vannkraftsektoren.
Av Trond Ljogodt

Vannkraftanleggene
representerer den største anleggsformuen i fastlandsnorge
samtidig som anleggene
langt inn i fremtiden vilvære
helt avgjørende for vår innenlandske energiforsyning. Med
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tyngdepunktet av anleggene
bygget for mer enn 30 år siden representerer anleggene
en stor utfordring hva gjelder
vedlikehold, opprustning og
fornyelse. Etter at professor
Dagfinn Lysne gikk bort har
Institutt for vassbygging stått
uten egen vassdragsteknisk
kompetanse ogvil med sin nåværende bemanningsplan
fortsatt stå uten slik kompetanse i de nærmeste årene.
Dette vil kunne forsterke bildet av et teknologiområde i
forfall. NVE kan som sektoransvarlig forvaltningsorgan
slå fast at vannkraftanleggene må drives, opprustes og fornyes med basis i
høy kompetanse og et levende
norsk vannkraftmiljø. En kan
vanskelig tenke seg et slikt

vannkraftmiljø uten pilarer i
NTNU-miljøet.
I møte med NTNU 25. mai ble
utfordringene drøftet med
NTNUs rektor Emil Spj øtvoll
og representanter for fakultets- og instituttledelsen. Det
ble enighet om å gjennomføre en kartlegging av det
fremtidige
kompetansebehovet hos anleggseierne. Det ble videre enighet
om å søke å finne eksternfinansiering for to professor
II-stillinger ved instituttet.
Stillingene som opprettes for
en femårs periode skal henholdsvis dekke undervisningsbehovet på områdene damsikkerhet og rehabilitering og
opprustning
av bestående
vannkraftanlegg.

EU-program skal redusere
klimagassutslippene
Bakgrunnen er beregninger som viser at 092utslippene i EU-området vil øke med åtte
prosent innen 2012 i
forhold til 1990dersom
landene ikke gjør noen
tiltak. Kyoto-protokollens mål er at EU-landene skal redusere
utslippene sine med
åtte prosent i perioden
2008 —2012.
Tekstog foto: Sverre Sivertsen

Utfordringene er betydelige, og
EU har derfor lansert et nytt
program for å redusere utslippene av drivhusgasser. Programmet ble lagt fram i mars
av den svenske kommisjonæren Margot Wallström. Under
et besøk i EU i mai fikk NVEs
ledelse en nærmere orientering
om programmet. Ifølge planen
vil EU arbeide både gjennom
tradisjonelle utslippsreduserende tiltak rettet mot enkeltkilder, men også gjennom en
ordning med salg av utslippsrettigheter.
Tiltakene er et ledd av forberedelsene med EUs ratifisering av
Kyotoprotokollen. Planen er at
EU skal utarbeide en hvitbok

om spørsmålene i første halvdel av 2001.

lite på felleskapet, sa han.
Samtidig anbefaler grønnboka
at man starter forsiktig, og da i
I en grønnbok som nå er på første omgang begrenset til
høring blant medlemslandene,
drivhusgassen CO2.EUvil nå se
foreslås et internt system for nøye på initiativ som er i gang
handel med utslippsrettigheter
for å etablere slik handel i land
for drivhusgasser innen energi- som Danmark og Nederland.
sektoren og mellom større in- Tanken er at handelen utvides
dustribedrifter. Grønnboka fyl- til stadig flere områder og tyler først og fremst et informa- per utslipp. Han så for seg at et
sjonsbehov der man forklarer
felles system kan være etablert
hva som menes med utslipps- og handelen i gang for EU-omrettigheter. Den tar også for seg rådet en gang mellom 2005 og
politiske og prinsippielle for- 2008.
hold.
Utslippsreduksjonene kommer
da til å skje på de områdene
EUs
ekspert
i
miljøsom er billigst. Det dreier seg
kommisjonen, Peter Vis, inn- ikke bare om at markedet får
rømmet overfor NVE at situa- bestemme, men at man lager
sjonen er krevende og at hvert strukturer som gjør at tiltakene
enkelt medlemsland må ta et kan fungere mest mulig effekansvar. Det nytter ikke å bare tivt, sa han.

Fritt el-marked i EU
EUgår nå inn for
større tempo i liberaliseringenav energimarkedene.Klaus
Thostrup fra Transport- og energidirektoratet antydet for
NVE at markedene

for gass og elektrisitet
vil værefullt
liberalisertinnen
2006.I hvertfall er
det et mål for den
nåværende energikommissæren,Loyola
de Palacio.
Av Sverre Sivertsen

En rekke oppgaver må løses
før dette er en realitet, blant
annet oppbygging av børssystemer, gjennomgang av
handelshindrende mekanismer mellom landene, flaskehalser, grensetariffer, omorganisering av energiverk-

ene med klart skille mellom
produksjon, distribusjon og
salg og ikke minst oppbygging
av reguleringsmyndigheter.
Thostrup viste til at åpningen av konkurransen hadde
gått raskere enn antatt, og
at den nå omfattet mer enn
30 prosent av markedet i EUområdet. Problemet er likevel at tempoet mellom landene er så forskjellig og at
de har ulike holdninger til
sentrale spørsmål. Frankrike ligger bevisst etter i utviklingen, og åpnet 30 prosent av markedet først ett
år etter fristen. Samtidig
gjør monopolbedriften
Electricité de France (EDF)
store oppkjøp i England,
Tyskland og Sverige. Dette
skaper vanskeligheter
i
samarbeidet. Et vedtak om
rask liberalisering ble stoppet av Frankrike under
toppmøtet i Lisboa. Spenningen ligger i om man kan
greie å oppnå full enighet
ved neste korsvei, som er
våren 2001.

I Britssel:NVEs delegasjonsammen med ambassadepersonellog forelesere
fra EU foran Norges ambassade

NVE vurderer overføringstariffene
NVE er i gang med å
vurdere endringer i
forskriften for kontroll
av nettvirksomheten. I

den sammenheng har
etaten i løpet av våren
arrangert tre seminarer
med brukere, netteiere
og de som representerer
alternativer til el-kraft.
Temaet har vært ulike
prinsipper for utforming av husholdningstariffene.
Av SverreSivertsen

På et seminar i NVE 18. mai
pekte Forbrukerrådet, Norske
Boligbyggelags Landsforbund
og Bellona på at kundene må

få større valgmuligheter når
det gjelder tariffer. De tre organisasjonene var enige om at
husholdningene i større grad
må betale for bruk av effekt i
overføringsnettet. Samtidig må
tariffene utformes slik at de
oppmuntrer til å redusere energibruken.

Når det gjelder mer konkret
utforming av husholdningstariffene ville organisasjonene
gjøre tariffen avhengig av
sikringsstørrelse. De foreslo i
tillegg å innføre sesongvariable
tariffer. På den måten blir kostnadene for bruk av effekt gjort
synlig for kundene.

Alternativer
Tilknytningsgebyret må stimulere til valg av alternative
oppvarmingssystemer, hevdet
de. Derfor mente de at forskriftene bør utformes slik at gebyr
for tilknytning av nye boliger
gjøres obligatorisk, og at gebyret gjøres avhengig av antall
ampere installert effekt.
Organisasjonene viste også til
at dagens anleggsbidrag straffer kunder som satser på alternative oppvarmingskilder og
en lavere framtidig direkte
bruk av elektrisitet, og mente
at dette burde endres.

Uavhengig om man innfører
en ampere- eller sesongvariabel
tariff, bør fastleddet i tariffen
reduseres, mens energileddet
bør forhøyes. Her mente organisasjonene å se en uheldig utvikling mot en stadig økning i
fastleddet, mens energileddet
reduseres. Dette er uheldig sett
i forhold til målet om redusert
effekt- og energibruk, mente de,
og pekte på at dette skjer fordi
kundene ikke kan velge nettselskap i et fritt marked.
Også NHO sa seg i hovedsak enig
med de nevnte organisasjo-
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nene og understreket behovet
for større valgfrihet når det gj elder tariffer. De mente også at
sesongvariable tariffer er en riktig vei å gå, men at det er viktig
med langsiktighet
i tariffpolitikken. På bakgrunn av at
det har skjedd lite med tariffene de siste årene, mente NHO
at det var usannsynlig at markedet selv ville løse dette. De
forventet derfor at NVEmåtte
ha en sentral rolle i å utforme
tariffene gjennom en detalj ert
regulering.
Detaljstyring?

Norsk Petroleumsinstitutt var
særlig opptatt av at tariffene
skal være konkurransenøytrale
i forhold til ulike energibærere,
mens Energiforsyningens fellesorganisasjon, Enfo, var skeptisk
til detaljstyring fra NVEi tariffutformingen. Enfo poengterte
sterkt at nettselskapene selv
må få velge løsninger tilpasset

lokale forhold og at NVE må
begrense seg til å legge rammene for tariffutformingen.
Mange av deltakerne understreket behovet å gjennomføre
konsekvensutredninger av endringer i tariffstrukturen.
Nye møter
Dette ble også understreket fra
NVEs side. På enkelte områder
vil det være behov for å gjennomføre større utredninger. På
andre områder kan konsekvensene av en endring i tariffene
være mindre. NVE utelukket
derfor ikke at det er mulig å
utforme forslag på noen områder uten de helt store utredningene . NVE antydet at de vil
komme med noen utspill og
vurderinger før sommerferien,
og at det kan bli aktuelt med
nye møter til høsten.

Merverdier for
norsk vannkraft?
Vårenergisituasjonhar satt
Norgei en spesiellposisjoni
forholdtil Europasom innebæreratvi harbetydeligenasjonaleinteresserå forsvare
i vårt samkvemmed EU.På
olje-og gassområdet,der vi
er stor eksportør,fremstår
dette klart. Den økende fysiskeog markedsmessigeintegrasjonenmellomdet nordiskeog kontinentalekraftsystemetgjørat utviklingen
i EUogså på dette området
er av stor betydning for
Norge.Gjennomføringen_av
klimapolitikkeni EUblant
annetgjennomdetnyedirektivet for fornybarenergi vil
vise dette.
"Politisk

risiko"

Entenen ståroverforbeslutning om kjøp og salg av
energiselskaper,
investeringsbeslutningereller andre disposisjonerder
den langsiktigeprisutviklingen har betydning, oppdager en rasktat den viktigste
usikkerhetsfaktoren
i dager
politisk «risiko»knyttet til
framtidig miljø- og skattepolitikk. Et spørsmål som
norskenergibransjeer opptattaveri hvilkengradnorsk
kraftproduksjonvil bli mer
verdifull i en utvikling der
fornybar energi verdsettes
høyerei EU.

grad bestemme kraftflyten
mellom land.
Det er liten grunn til å forvente dramatiskeendringer
som følge av slike klimavirkemidler.For det første
blir effekten av klimavirkemidlenemotvirketavet
fortsattprisfallpå krafti Europasom er en følge avoverkapasitetog økendekonkurranse.Det er også lite trolig
at EU-politikerevil innføre
virkemidlersom i dramatisk
grad endrer konkurranseforholdene mellom energiprodusenterog mellomland
- og særligikke over et kort
tidsromnårutfordringener
å løse et miljøproblemsom
er meget langsiktigi sin natur.Menandrefarerlurerfor
kraftbransjen.Når konkurranseni Europaførertil fallendepriserog økt etterspørsel vil fristelsen til å skrive
ut el-avgifterøke i takt med
skattetapet fra energiselskapene.Enslikutvikling
vil legge en demperpå engrospriserog etterspørselslik
oljeprodusentenesmertelig
harerfarti periodermedlave
råoljepriser.
Nytt

EU direktiv
-

EU-kommisjonens arbeid
med et nytt direktivfor fornybarenergisom nå foreligger,erbegrunneti en EU-målEUvil oppfylle sine forplik- setting om å fordobleandetelser etter Kyoto-proto- len fornybarenergi fra omkollen med varierte virke- lag seks til 12 prosent av
midler.
energiKarbonskatforbruket i
ter eller utDet er ogsålite år 2010. EU
slippskvoter
ser dette
vil øke mar- troligat EU-politi- som et viktig
ginalkostnad- kerevil innføre
virkemiddel
ene til terblant annet
miske kraft- virkemidler som i
forå oppfylle
verk og fører dramatisk grad
Kyoto- fo rtil høyereengpliktelsene.
rospriser i endrerkonkurranse- Som en del
kraftmark- forholdenemellom
av denne
edet.Dettevil
målsettinisolertsett be- energiprodusenter- gen skal for,5 bruket av
dreinntjeningen til norske vannkraft- kraftfrafomybareenergikilprodusenter fordi prisvirk- der økes fra en andel på om
ninger rundt oss slår inn i
lag 14 til vel 22 prosent i
vårtprisområde.Overføring- sammetidsrom.
skapasiteten vil riktignok
begrense prisutjevningen,
EUsmål kan i beste fall bemen regionaleetterspørsels- skrivessom ambisiøst.Påti
ogtilbudsforholdvili økende årmå det skaffestil veie 337
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Fjernvarmesøknader
Fristenfor å søke NVEom økonomisk støtte til varmeanlegg
utløp 27.april,og i den forbindelse mottok NVE også en
rekke konsesjonssøknader.

19 søknader om å få bygge
fiernvarmeanlegger nå til behandling.De fleste søknadene
gjeldernye anlegg, men noen
søkerogså om utvidelse av ek-

TWhny kraftfra fornybare
kilder.Dette skalskjei en situasjonsom alleredeer preget av stor overkapasiteti
kraftmarkedet.Ensannsynlig utvikling med fallende
kraftprisergjørat offentlige
overføringermå styrkesbetrakteligforå sikrelønnsomheten av investeringer i
fornybareenergikilder.Enså
viktig utvidelseav kapasiteten i en slik markedssituasjon vil, hvis den blir
gjennomført, kunne ha
utilsiktedeog problematiske
prisvirkningersom kanføre
til stor motstand fra kraftindustrien.

De samlede virkninger for
Norge av den utviklingen
somerbeskrevether,vilvære
Miljfatrendy
el
I tillegg til etterspørselsavhengig av flere forhold.
impulsenefrakvotekravene, Blantannet hvordanNorge
kan tilpasse seg et slikt dier det en trend mot
at for-brukere
ønskerå kjøpe rektivog ikkeminsthvordan
milj øviktige
vennlig
handelsel. Lokale
Det er imidlertidin- partnere
milj øvelger å
problem- gen grunn til åforvente
impleer og en at EUvil søkeløsninger mentere
direktivet.
generelt
somtilgodeserNorge,
I EU-direkøkende
milj ømed mindretoneangi- tivet ombevissthet
tales målh a r vendemedlemslandsam- tall forforskapt en tidig skulleværetjent
b ruk av
nisje for
fornybar
med disse 99
Detviktigsteelementeti det
energi og
«grønn
nye direktivforslagetfraEU- el».ITyskdet gis inkommisjonenerat medlems- land finner en allerede nå
gen henvisning til produklandene skal komme fram
sjonsmål.Detbørderforlegover 100 varemerker med
til individuelleforpliktende ulike sammensetninger av
ges til grunn at kvotemåltall som gjør at EUopp- fornybarog «konvensjonell» forpliktelsenekan oppfylles
nårsin kollektivemålsetting kraft. Etterhvertsom kraft- vedimportavgrønnkraftfra
om å fordobleproduksjonen markedenemodnes og pris- landutenforEU.Deterimidavkraftfrafornybarekilder. tilleggeneblirmerrealistiske lertid ingen grunn til å forvil markedet vokse. Også vente at EUvil søke løsninvannkraftblir et mer verdi- ger som tilgodeser Norge,
fiffit produkti et slikt mar- med mindretoneangivende
ked.
medlemsland samtidig
skulle væretjent med disse.
Differensieringav kraftfor- Detvil værei trådmed de erdrerimidlertidet troverdig faringene en har høstet på
sertifiseringssystem
som do- olje-og gassområdet.Foreløkumentererat det ikke om- pig er kvoteforpliktelser
vurdert som et lite aktuelt virsettes mer fornybarenergi
enn det produseres.Det har
kemiddeli Norge.
en stund blitt eksperimentert med et sertifikatsystem I og med at utveksling av
som innebærer at den
krafti daghovedsakeligskjer
«miljø-betingede» merbasertpå engrospriseri det
verdienomsettessom et ver- fysiske markedet vil ikke
Cand.oceonKjell 0. Kristiansen
dipapir adskilt fra den fy- merverdiene for vannkraft
JouleAS
siskekraftomsetningen.Pro- som kan oppnås i detaljEtter det nye direktivdusenten kan utstede serti- leddet reflekteres i våre
forslaget kan medlemslan- fikatertilsvarendeen doku- eksportinntekter.
Overtidvil
dene opprettholdesine støt- mentert mengde produsert denne merverdien kunne
teordninger til fornybar
kraft. I engrosmarkedet
øke avhengigavhvilkenstaenergi forutsattat disse lighandlesderforto produkter; tus vannkraft oppnår i de
ger innenfor statsstøttefysiskkraftog grønnesertifi- nasjonale kvotekravunder
regelverketsrammer.Etsys- kater som er gjenstand for
direktivet. Som en første
tem derforbrukerneblirpå- ulik prisdannelse.Enkjøper ambisjonvil det derforvære
lagt å kjøpeen minsteandel
med kvoteforpliktelse kan
viktig å finne mekanismer
frafornybareenergikilderser
kjøpesin fysiskekraftfraen
for å innhente det verdiut til å bli foretrukketi flere
lokal kraftleverandørmens
potensial som er knyttet til
land for å sikreat nasjonale sertifikatenegjernekan im- vårfysiskevannkrafteksport.
måltall blir
porteres . Et
Sertifikatinntektenvil etteroppfylt. Slike
hvert kunne bli et verdislikt system
kvotekrav stihar flere for- elementsom påvirkermengEUsmål kan i
mulerer etterdelaktigeegen- den avkraftsom eksporteres
spørselen og bestefall beskrives skaper blant
og
importeres
via
innebærerogså som ambisiøst
annet ved at
utvekslingsavtalene.Senere
at kraft fra
det skaperkon- vil det forhåpentligvisvære
fornybareenergikilderopp- kurranseblant produsenter mulig å delta i et større eunår en høyeremarkedspris. avfornybarenergii et større ropeisk
marked der
Ved en aggressivdimensjo- geografiskmarked.Prisene sertifikatomsetning
og kraftnering av kvotekravetkan i
vil gi signalersom kanalise- flyt over grensene er helt
prinsippet andre støtteord- rerinvesteringertil denener- adskilt.
ninger tones ned fordi pris- giform og lokaliseringsom
mekanismen vil stimulere
er mest kostnadseffektiv.
investeringer.

sisterende
fj ernvarme- ASA, Drammen Fjernvarme,
anlegg. Anleggenebaseresho- FolloFjernvarme,
Gardermoen
vedsakeligpåbiovarme,avfalls- fjernvarme, Hamar-regionen
varmeog spillvarme.
Energiverk/Bio Varme, Lyse
Følgendeselskaperharsøktom Energi AS, Nannestad komkonsesjon:BioVarme/Elverum mune, Prosjekt fiernvarme i
Energiverk,BioVarme/Energos Orkdal, SkienAordens Kom-
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munale Kraftselskap,Trondheim EnergiverkFjernvarme
AS,TrysilSkog,Vest-Agder
Energiverk,VesterålskraftAS,Vestfold Kraft,VikenEnerginettAS
og økoVarme på Gjøvik og
Lillehammer.

Kraftkamp
i Rosenda I
23. mai la NVEfram
sin innstilling i saken
om opprusting/utviding
av kraftverketi Muradalen. Ikke uventet
var det stor interessefor
innstillingensom ble
lagt fram på en pressekonferanse i Rosendal

kubikkmeter per sekund om
someren vil sørge for at Ringeriksfossen ikke blir tørrlagt i
den perioden.Vi vurderte å øke
minstevannsføringen
til 0,8
kubikkmeter i sekundet, men
kom til at det ville føre til for
stort energitap, sier Aas, og understreker at Hattebergfossen
som det har vært knytta så stor
oppmerksomhet til, vil få til-

samfunnshus.
Tekst og foto: Melita RingvoldHasle

Etter sju til åtte år med Samla
Plan-behandling, etterfulgt av
fem år med konsekvensutredninger, høringsuttalelser
og intern saksbehandling
i
NVE, forelå innstillingen om
opprustingfutvidelse av Muradalen Kraftverk i Rosendal 23.
mai. Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas redegjorde
for NVEs innstilling, som går
inn for alternativ fem i søknaden.
NVEs innstilling
Kraftstasjonen skal plasseres
innerst i Muradalen i fiell med
utløp om lag 100 meter nedenfor det nåværende kraftverket.
Stasjonen vil få inntak i Prestavatnet, og vannet skal føres i
tunnel. Utvidelsen vil gi en økning i årlig produksjon på om
lag 68 GWh. Kraftlinja som går
gjennom Muradalen i dag, skal
erstattes av kabelanlegg. I tillegg skal den eksisterende kraftstasjonen med tilløpsrør fiernes.
Men NVE tilrår ikke Olje - og
energidepartementet (OED)å gi
Kvinnherad Energi tillatelse til
å regulere Svartavatnet ytterligere. Dam Svartavatn skal bygges om i tråd med tidligere krav
fra NVE.
Strekningen som blir påvirket
av utbyggingen ligger mellom
inntaket til kraftstasjonen i
Prestavatnet
og utløpet fra
kraftverket. For å motvirke at
elva med Ringeriksfossen blir
tørrlagt,
foreslår NVE en
minstevannføring
på 0,6 kubikkmeter per sekund i tida 1.
mai til 15. september. NVEforeslår også at det ikke skal være
tillatt med effektkjøring og at
konsesjonæren må planlegge
drifta slik at vannet i magasinene blir fordelt over vinteren
fram til snøsmeltingen starter.
- En minstevannsføring på 0,6

Fornøyd ordfører: Ordføreri
Kvinnherad kommune, Aksel Kloster
var godt fornøyd med NVEs
innstilling. Han understreket at det
erflertall i kommunestyretfor
opprustingen/utvidingen.

nærma den samme vannføringen som den har i dag.

Innenfor
Stortingets
rammer
- Med utbygging etter alternativet vi foreslår, vil dalen faktisk
kunne framstå som mer urørt
enn i dag fordi vi får fjernet
kraftlinja og stasjonen som er
synlig i dalen i dag. De tekniske
installasjonene vil bli mindre
synlige, vannføringen nedenfor
stasjonen blir omtrent den
samme som i dag og kraftverket skal drives på samme måte
som i dag. Derfor kan vi si at
prosj ektet ikke kommer i konflikt med verneinteressene i
området, konkluderer Aas.
Sigurd Vikøren, som er leder
Informasjonsnemda for Hattebergsvassdraget, er slett ikke
enig med Aas. Han mener prosjektet vil virke svært ødeleggende inn på området.
- Dette er et hån mot miljø- og
naturinteressene
både lokalt
og nasjonalt. Dette forslaget vil
tørrlegge den største fossen i
Kvinnherad, og vi i Informasjonsnemda mener dette helt
klart er i strid med det Stortinget har vedtatt. Hvordan kan et
direktorat som NVE ignorere
Stortingets vedtak? spurte Vik-

øren som arrangerte sin egen
pressekonferanse i etterkant av
NVEs.
- Vår innstilling ligger innenfor de rammene Stortinget har
vedtatt. Det vil si Verneplan IV
(St.prp. nr. 118(1991-92)),Samla
plan (St.meld. nr. 60 (1991-92))
og nasjonalparkmeldinga
(St.meld. nr.62 (1991-92)),svarte
Aas, som la til at innstillingen
nå er sendt over til OED.
Avgjøres i Stortinget
Arve Opsanger, som er SVs representant i Kvinnherad kommunestyre, var mindre hard i
sin kritikk mot NVE.
-Jeg må innrømme at NVEhar
tatt betydelige miljøhensyn og
at dette utbyggingsalternativet
er betydelig bedre enn det
Kvinnherad energi opprinnelig
hadde søkt om. Likevel er ikke
utbyggingen akseptabel fordi
vannføringen i Ringeriksfossen
blir redusert for mye.
Opsanger la til at SV skulle
sørge for at saken kom opp i
Stortinget.
Men saken vil
komme opp uten initiativ fra
SV. Samme ettermiddag som
innstillingen ble lagt fram,
meldte OED at saken skal behandles av Stortinget. Vanligvis avgjøres konsesjonssaker på
størrelse med Muradal-saken
av regjeringen, men i konfliktfylte saker kan de oversendes
for behandling i Stortinget.

Omstridt foss: Stridens kjerne er Hattebergsfossensom ligger like ved den vakre baroni h
-

Nok kraft: Natur og Ungdom markerte sitt syn under NVEs
pressekonferanse.Lederen i Kvinnherad Natur og Ungdom stilte spørsmål ved
om vi trenger mer energi enn det produserer i dag.
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God tone: Til trossfor at det var uenighet om konsekvenseneav NVEstilrådde forslag, var tonen på pressekonferansen
god. Til venstre:leder i Infornasjonsnemdafor Hattebergvassdraget,Sigurd Vikøren,Administrerende direktørfor
Kvinnherad Energi,TerjeEnes, og vassdrags-og energidirektørAgnar Aas sammen med en håndfu/1 demonstranterfra
Natur og Ungdorn.
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Ny ledning
fra Lysefjorden?
Får LyseEnergi det som
de vil, går det en ny .300
kVs ledning fra anlegget
innerst i Lysefjorden til
Nord-Jæren høsten 2004.
Tekstog foto: Yngve Bruksås
- Dette er en økonomisk god løsning for samfunnet. I tillegg vil
denne
ivareta
leveringssikkerheten mye bedre enn dagens
system, siden vi nå får to ledninger inn mot Stavanger og dermed
ikke blir så sårbare for strøm-

brudd. Beredskapsmessig er det
bedre med en tosidig forsyning
enn sentrert ledninger til et geografisk knutepunkt som i dag.
Den nye forbindelsen går utenom
tettbebyggelsen og er dermed også
bedre sikkerhetsmessig. Derfor er
vi optimistiske med tanke på å få
gjennomslag for søknaden om
konsesjon på denne ledningen,
sier Alf Idsø, avdelingsleder ved
Lyse Energi.
endal. Men etter NVEs tilrådelealternativ,forblir fossen slik den er i dag.

Fo rslaget han sikter til ble
forhåndsmeldt til NVE i mai, og
er nå ute på høring hos diverse
instanser. Lyse har samarbeidet
med Statnett i planleggingen.
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15 år gammel prosess
En ledning fra Lyse til Nord-Jæren
er langt fra noen ny idé. Allerede
for 15 år siden forhåndsmeldte
Lyse Kraft en linje fra Lyse til
Stokkeland i Sandnes kommune.
En 12 år lang prosess endte med
at det ble gitt konsesjon, "LyseStokkeland" . Denne ble anket,
blant annet av Naturvernforbundet og av ornitologer.
Siden den gang har Lyse Kraft
slått seg sammen med de fleste
kollegene i distriktet og dannet
Lyse Energi.

Noen av forutsetningene som ble
lagt til gmnn for Lyse-Stokkeland
er endret.
Belastningen
i
Stavangerområdet har øket sterkt
og kabelkostnadene er redusert.
Dessuten er den nye forbindelsen
sett i nærmere sammenheng med
framtidig fornying av regionalenettet. Det var altså en helt annen situasjon den gang, argumenterer Idsø.
Han legger til at han håper på en
rask saksbehandling, siden dette
er et alternativ til en søknad som
allerede er under behandling.

Internasjonalt
nett
Lyse, plassert innerst inne i Lysefiorden, ser ut til å kunne bli et av
knutepunktene
for den norske
krafthandelen med utlandet. En
ledning med forbindelse til Tyskland via Feda skal etter planen stå
ferdig i oktober 2004, og Idsø forteller at denne forbindelsen blir
sett i sammenheng
med Lyse
Energi sine planer om forbindelse
mellom Lysefiorden og Stavanger:
- Noen nye 300 kV linjer må bygges i forbindelse med den internasjonale ledningen. Miljøeffektene
kan reduseres ved at forbindelsen
til Nord-Jæren blir kortere og at
en på sikt kan rive alle tre 132 kV
linjene fra Lysebotn til Stavanger.

Sentra Inettutbygg
i ng
Hvordan en ny ledning fra Lyse til
Stavanger over Riska skal finansieres, er ikke klarlagt .Alf Idsø tror
at en god planløsning vil få gj ennomslag og lar seg finansiere. Forbindelsen blir en del av hovednettet i Sør-Norge,bedrer leveringsikkerheten også utenfor Lyse
Energis område og reduserer tapet i sentralnettet vesentlig.
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Under fiorden: Kabelenfra Lyse til Stavanger skal etter planen ligge under
Det har vært stor medieinteressefor saken i
Muradalen, mye på grunn en høy «kjendisfaktor».HerbjørgKråkevik og Vetle
Lid Larsen har blant annet engasjert seg i saken.
Stor medieoppmerksomhet:

Gandsfjordenog komme i land her hvorAlfIdso står. Går alt som LyseEnergi håper,
er den klarhøsten2004.

mene
ord

Mye vann i
oguksj
Tall ved utgangen av
mai viser at Norge de
siste tolv månedene har
produsert 133,5TWh

elektriskkraft. Dette er
2,4 TWh mer enn den
forrige produksjonsrekordenfra april.

i store deler av landet fra slutten av april til omkring midten
av mai førte til kraftig snøsmeltingen noe tidligere enn
vanlig. I slutten av mai hadde
fyllingsgraden derfor steget til
hele 60,7 prosent, mot 51,1 prosent i 1999. Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (om-

råde 1) med 62,3 prosent, mens
Midt- og Nord-Norge (område 3)
var lavest med 58,7 prosent. I
Vest-Norge (område 2) var
magasinfyllingen 60,4 prosent.

for landets magasiner
Fyllingsgrad
100 % = 84147 GW h (1.1.2000)

Av Per ToreJensen Lund

100

100

Økningen er på 12,7 prosent i
forhold til foregående tolvmånedersperiode. Det er i første rekke den milde og nedbørrike vinteren, med mye snø i fiellet, som har lagt grunnlaget for
den høye produksjonen. I perioden fra og med januar til og
med mai ble det produsert 62,7
TWh elektrisk kraft som er 20,9
prosent mer enn i samme periode i fior. For mai måned er
økningen enda mer markant,
hele 27,9 prosent i forhold til
samme måned i fior.

Tidlig snøsmelting
Ved inngangen til uke 17 nådde
fyllingsgraden for landets magasiner sitt laveste nivå hittil i
år med 38,5 prosent.Varmt vær

Nye ekstremverdier for
fyllingsgraden
Nye maksimal-,
median- og minimumsverdier for
fyllingsgraden
basert på 10-årsperioden 1990-99 er
nå beregnet, både
for landet totalt og
de tre områdene
landet er delt inn i.

80

80

Av Per ToreJensen Lund

prosent mot tidligere 21,2
prosent.
for medianKurven
verdiene ligger noe under
tidligere benyttet kurve
om vinteren og høsten, og
for
maksimalnivået
nås allemediankurven
rede i slutten av juli og
holder seg omtrent på
samme nivå til utgangen
av oktober. Den tidligere
nådde
mediankurven
først i
maksimalnivået
midten av oktober.
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De nye verdiene er benyttet fra og med 10. mai i år.
Tidligere ble perioden
1982-91 benyttet. Av vesentlige forskjeller mellom nye og gamle
ekstremverdier for landet
som helhet, kan nevnes at
den høyeste verdien på
maksimalkurven er 97,3
prosent mot tidligere 98,2
prosent. Laveste verdi på
minimumskurven er 17,3

For øvrig kan nevnes at
for
maksimalkurven
fyllingsgraden stort sett
baserer seg på året 1990,
som var mildt og nedbørrikt. Minimumskurven baserer seg stort sett på
årene 1994 og 1996 som
kjennetegnes med den forholdsvis kalde vinteren i
1994 og det ekstremt tørre
året 1996.

—R

(1990-99)

Folkemøter om Saudautbygginga
NVE arrangerte folkemøter om Saudaprosjektet i Sauda,
Suldal og Etne kommu-

ner i midten av mai.
Tekstog foto: Dag Norum

Elkem, v/ Aktieselskabet
Saudefaldene og Sunnhordland Kraftlag AS, har søkt om
videre kraftutbygging i Saudafiellene og tillatelse til å bygge
tre nye kraftlinjer i tilknytning
til utbygginga. NVEhadde i forbindelse med samme sak også
møter med representanter for
politikere og administrasjonen
i alle de berørte kommunene.
Høringsfristen for søknad og
konsekvensutredning er 1. oktober i år.
i
Til det første folkemøtet
Sauda møtte om lag 50 personer, i tillegg til NVEsrepresentanter og søker. Vassdrags- og
energidirektør Agnar Aas ledet
møtet. Spørsmålene fra salen,
etter orienteringene omvidere
saksbehandling og prosjektet,
gjaldt blant annet behovet for

ny kraft, økonomisk grense for
utbygger med hensyn til
utbyggingspris per kilowati
restvannføring
time,
Åbødalselva/Nordelva, plassering og utforming av tipper i
Åbødalen og betydningen av
eventuell lokal politisk motstand. Mulighetene for at en
kraftutbygging kan bidra til å
etablere en direkte veiforbindelse mellom Sauda og Etne ble
også berørt. Representanter for
for SaudaVernegruppa
vassdraga var til stede på dette
og de to andre folkemøtene, og
var aktive med spørsmål.
Suldal kommune er mindre
berørt enn Sauda, og til folkemøtet i Sand i Suldal møtte det
ikke mer enn fem personer.
Også her ble det stilt spørsmål
om betydningen av lokal politisk motstand. I tillegg kom det
spørsmål om blant annet
minstevannføring i Lingvangfossen og betydningen av den
i turistfossen
samme
sammenheng.
Til folkemøtet i Etne, som var
felles for Etne og Odda kommufram
det
møtte
ner,

StåleIjjj
Ente,

Souoict pral

Informerte: Vassdrags-og energidirektør,Agnar Aas innledet under folkemøtet i Sauda.

Det ble
Saudautbyggingen.
kommentert fra salen at Langfossens betydning for reiselivsLangfossen
Her var man mest opptatt av næringen ikke var vurdert. Det
Langfossen, som i Verneplan II ble også stilt spørsmål om
isproblemer i Åkrafiorden i forer fredet i fem sommermåneder
og som i Samla Plan er plassert bindelse med mindre vannføi kategori I når det gjelder over- ring i Daleelva.
til
føring av vinteravløpet

25 personer.
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Dramatikk ved Dam Bruavatnet
En snørik vinter og sen
vår førte til svært uvanlig flomsituasjon ved
Dam Bruavatnet i
Nordland. Kvelden 18.
mai sto vannet 0,4
meter over morenetetningen i fyllingsdammen. En så høy
vannstand oppleveren
statistisk sett sjeldnere
enn hvert 1000.år.
Tekstog foto: Vebjørn Pedersen

Etter en dag med sol fra skyfri
himmel og 15-20 varmegrader,
nådde vannstanden ved Dam
Bruavatnet et nivå som tilsvarer maksimal flomvannstand.
Dette er den høyeste vannstanden som man beregningsmessig kan tenke seg ved en
kombinasjon
av de mest
ugunstlige meteorologiske og
hydrologiske forhold.
Kvelden 18. mai fikk NVEmelding om at vannstanden i Bruavatnet var svært høy og at der
var lekkasjer gjennom øvre del
av dammen. Steinfyllingsdammen er om lag ni meter
høy og 130 meter lang med
morene-tetning. Den demmer
opp om lag 0,5 millioner kubikkmeter vann. Lekkasjen skal
på det meste ha vært oppe i
cirka 40 liter per sekund da vannet
stod
0,4
m over
tetningskjernen.
Arneselva,
som løper ut av Bruavatnet, var
også så stor at elva var i ferd med
å ta nytt løp et par hundre meter ovenfor utløpet i sjøen. Et
gjennombrudd her ville trolig
ha vasket bort veien (E6)og skadet en bolig like nedenfor.
Under befaringen om kvelden

Dramatisk: Flomløpetsett idet det er i ferd med å åpne seg og 3-4 m høye snø-lisblokker«kalver» ut i elva.

og natta ble det konstatert at
deler avflomløpet ved dammen
var tildekket med et flere meter tykt, kompakt snølag.
Snøen og isen i flomløpet
hadde rett og slett ikke fått anledning til å tine før den plutselige snøsmeltingen satte inn
i fiellsidene omkring vannet.
Selv om avløpet fra vannet var
begrenset på grunn av snømassene, var snøsmeltingen i ha
nedstrøms så voldsom at Arneselva var i ferd med å ta nytt løp.
Det ble ikke gjort forsøk på å
åpne flomløpet ved dammen
fordi det ville fått konsekvenser
for det omtalte stedet i nedre
deler av elva. Dammen er utrus-

tet med en stabiliserende og
drenerende "steintå" og ble vurdert å tåle en del lekkasjer. Da
vannstanden sank med noen
desimeter utover natta ble det
satt ut vakt frem til om morgenen.
Om morgenen 19. mai var
vannstanden i Bruavatnet sunket med om lag 0,5 meter, og
lekkasjen hadde opphørt. Utover dagen, mens det svake partiet i elveleiet ble ble sikret med
en steinvoll, steg temperaturen
opp mot 20 grader, og flomløpet åpnet seg gradvis til full
åpning om ettermiddagen.
Dette forløp pent og pyntelig

uten at vannføringen nådde
samme nivå som dagen i forveien. Det ble heller ikke registrert skader på steinfyllingsdammen.
Lærdommen fra denne episoden er at slike situasjoner kan
oppstå og kanskje bør vurderes

grundigere i forbindelse med
flomberegninger og analyser av
unormale situasjoner. Dette
gjelder spesielt små magasiner
hvor dam og flomløp ligger
skyggefullt til og får sen snøsmelting i forhold til nærliggende nedbørfelt.

Dammer i Norge dimensjoneres ut fra at de skal tåle en
flom som statitistisk sett opptrer hvert 1000. år. Utover
dette skal dammene kontrolleres for påregnelig maksimal
flom (PMF) og tilhørende vannstand (MFV). Dette er den
største flommen som beregningsmessig kan opptre ved
ugunstigst mulige kombinasjoner av meteorologiske og
hydrologiske forhold. PMF regnes som ulykkeslast, og det
aksepteres at det oppstår skader på en dam i et slikt
tilfelle, men den skal ikke bryte sammen.

EU va gte os oboliger
- Dette er et nøkkelprosjekt i miljøAv ti utvalgtemiljøbyen Gamle Oslo, sier arkitekt og
prosjekterpå EUSprogram sentral prosjektfigur Asle Strøm.
for alternativenergihar
- Prosjektet hadde ikke vært mulig
uten den støtten vi har fått fra EUEUvalgt ett utenforunikommisjonen, miljøbyen, Husbanonen.Det er USBLsøkologi- ken, Forskningsrådet og Oslo komboligerpå Klosterenga
i
mune, sier han.
Oslo.Vannsolfanger,
doble
EU-delegasjonen, som består av reglassvegger
og pustende
presentanter for de ni andre protegisteiner noe av hemme- sjektene i Europa, skal se på hvilke
ligheten,meldernyhetsby- løsninger EU-midlene har gitt, og i
hvfiken grad disse kan nyttiggjøres
rået Newswire.
i framtidige prosjekter.

Vannsolfanger
Klosterenga økologiboliger, hvor
blant andre tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger, bor, stod ferdig oppført 3. april i år og inneholder 35 leiligheter med livsløpstandard. Prosjektet er basert på
framtidsrettede økologitiltak som
skal gjøre boligene mer energieffektive.
Det er blant annet bygd vannsolfanger på taket som gir brukerne
muligheter for å varme opp gulvene
uten strøm.
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- Alt brukt vann, unntatt fra toalett, renses av et anlegg utviklet av
Jordforsk på As, sier Asle Strøm.
- Det rensede vannet er gjort synlig
i prosjektets gårdsrom der det gir et
gunstig klima for planter og nyttevekster som epler, pærer ogjordbær.
Skallmuren er i "pustende" teglstein, som er gunstig for inneklimaet, og det er lagt vekt på å
bruke få og miljøvennlige byggematerialer. (Nerw

Nye krav
ti I NVE
NVEforandrer seg.
Siden høsten-99 har ei
intern gruppe i NVE
jobbet med å utarbeide
ny målstruktur for
etaten og revidere de
strategiske planene. Nå
foreligger prosjektgruppas forslag til
endringer.
Av Melita Ringvold Hasle

Det var den nye vassdrags- og
Agnar Aas
energidirektøren,
som tok initiativ til endringsprosessen. Ledelsen i NVE utnevnte ei styringsgruppe og ei
prosjektgruppe som skulle utarbeide et forslag til endringer
av NVE. Prosjektgruppa fikk i
mandat å utarbeide en ny målstruktur, revidere den strategiske planen og komme med
forslag til eventuelle organisatoriske endringer.
Eksterne utfordringer
- Vi har tatt utgangspunkt i
fem eksterne uffordringer som
vi mener bør sette rammene for

hvordan NVE skal utvikle seg.
For det første har energisektoren et press på seg til
større verdiskapning, samtidig
som miljøkravene skjerpes. Det
medfører et press til å utvikle
teknologi som utnytter nye
fornybare energikilder bedre.
Dessuten vil det presse fram
teknologi for miljømessig akseptabel energiproduksjon fra
gasskraftverk, forteller Kristian
Løkke som har vært leder for
prosjektgruppa. Gruppa peker
også på at det er blitt flere
bruksinteresser i forhold til
vassdragsressursene og sterkere
konkurranse mellom de ulike
Oppretting av
interessene.
laksevassdrag vil for eksempel
bli konfliktfylt. Det samme vil
til minstevannkravene
føringer.
Skjerpede krav til
sikkerhet
- Samfunnet har blitt svært avav sikker strømhengig
forsyning . Det er også slik at
forbruket vårt til tider ligger
svært nær, ja av og til faktisk
for
over, kapasitetsgrensa
produksjons- og nettsystemet.
Det stiller ekstra krav til sikkerhet og beredskap, mener Løkke.

Fornøyd med jobben: Vassdrags-og energidirektørAgnarAas erfornøyd med jobben prosjektgruppa under ledelse
av Kristian Løkke(til venstre)har utført. Foto: YngveBruksås

Han legger til at internasjonalisering og ny struktur i energibransjen med større selskaper
og nye virksomhetsområder
også vil stille nye krav til NVE.
Vannressursforvaltning
Prosjektgruppa legger til grunn
at NVE fortsatt skal ha ansvar
for å fremme energieffektivitet,
selv om det etableres et nytt organ som skal jobbe med virkemidler for nye fornybare ener-

gikilder. De mener også at
monopolkontrollen skal forbli
i etaten.
- Vi har forutsatt at NVE må
bygge opp en sterk vannressursforvaltning for å legge til
rette for et nasjonalt koordineringsansvar på dette fagfeltet. Vi har diskutert hvorvidt
monopolkontrollen bør ligge i
NVE, og har kommet til at det
ikke bør skilles ut i dagens situasjon. Det er heller ikke hen-

siktsmessig med tanke på en
helhetlig energiforvaltning,
avslutter Løkke.
Gruppa foreslår at NVE skal
omorganiseres i fem divisjoner
i stedet for dagens seks avdelinger. Nå skal forslaget på høring
i NVE, og på nyåret regner en
med at det "nye NVE" skal stå
klar.

Anleggsenhetene øver
for nye oppgaver
Etter at det ble bestemt
at anleggsenhetene skal
bestå i NVEruster de
seg opp med kurs for
å øke kunnskaps-og
servicenivået.
Tekst og foto: Einar Sæterbø

Det var denne tankegangen
som lå til grunn for at Region
Midt-Norges anleggsenhet
hadde samling og seminar ved
på
Statnetts anleggssenter
Melhus i mai. Gjennom et tett
og målretta program ble utfordringene gjennomgått, samtidig som det ble gitt opplæring
og instruksjon på viktige områder som HMS (helse, miljø,
sikkerhet), KS(kvalitetssikring),
økonomi og beredskap. På det
planet ble
vassdragsfaglige
blant annet praktisering av nye
retningslinjer for tilsyn og vedlikehold av forbygningsanlegg
gjennomgått. På disse områdene kan anleggsenhetene
spille en viktigere rolle enn før.

NVEs anleggsenheter vil bestå
i tida som kommer. Uffordringen for enhetene er nå å defiog samnere framtidsretta
funnsnyttige oppgaver, finne
sin plass i NVE-organisasjonen
og gjennom øvinger og erfaringer, og med hensiktsmessige utstyrsanskaffelser settes i
stand til å løse de oppgavene
Vektlegging av beredskapsde skal ta fatt på. Skal samfun- tanken ble markert ved at en i
net og vassdragsmiljøene ha sommer øker grunnberedfull nytte av NVEs anleggsskapen på alle nivåer. Erfarinenheter, er det også viktig å syn- gen fra fjorårets ras i Ogna ved
liggjøre ressursene og kompe- Steinkjer viser hvor nødvendig
tansen utad, og sørge for at de dette tiltaket er.
blir tilgjengelig når og hvor
behovet finnes.

Øker beredskapen: J.M.Langolfer en av de ansatte ved anleggsenheteni NVE som deltok på kurset på Melhus i
mai.
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Finsk-norsk prosjekt bevarer
Tanaelva som lakseelv
I 1998 innledet NVEet
samarbeid med finske
myndigheter om Tanaelva for å bedre vår
felles forvaltning av
dette vassdraget, som er
det største og viktigste
vassdraget for bevaring
av den atlantiske
laksestammen. Med
hoved- og sidevassdrag
er den lakseførende

strekningen totalt på
om lag 1200 kilometer.
Av Tharan Fergus

Bakgrunnen for samarbeidsprosjektet var en rapport fra
finske
myndigheter
om
erosjonsforholdene langs elva
og behovet for erosjonssikring
og andre tiltak i vassdraget. På
et felles møte ble det avslørt at
denne grenseelvas to vassdragsmyndigheter hadde ganske forskjellig syn på årsaken til erosjon i vassdraget, behovet for
erosjonssikring og hensikten
med slik sikring.
Prosjektet går over to år (1999
og 2000) og er et samarbeid
mellom Lapplands Miljøsenter
(Finland),
Fylkesmannens
miljøvernavdeling i Finnmark
og NVE. Prosj ektet er delvis finansiert av de tre deltakerne i
prosjektet og delvis av EU.
Laksens levevilkår
Laksen og fiske etter den er en
helt sentral del av livet rundt
Tanavassdraget, og hovedfokus
i prosjektet er på laksens leveområder og de virkningene forskjellige inngrep og erosjon har
på disse. I tillegg kan erosjonen
langs vassdraget skape problemer for jordbruket og undergrave vei og bruer. Ettersom forskjellige inngrep på en side av

vassdraget kan ha virkninger på
den andre siden og laksen ikke
ser forskjell på verken finsk eller norsk side, er det nødvendig
at vassdragsmyndighetene
i
begge landene har en felles oppfatning avde ulike problemene
i vassdraget og hvordan de kan
løses.
Laksen foretTekker grus og småstein for å gyte, og hulrommene
mellom steiner er et viktig skjulested for lakseyngel. Med
økende
tilførsel
av fine
sedimentpartikler på grunn av
erosjon langs vassdraget, vil
gyte- og skjuleområder kunne
bli forringet og laksens leveområder redusert. For å kunne
forstå erosjonsprosessene blir
skråningene i Tanaelva kartlagt. En vurderer årsaken til erosjonen på de forskjellige stedene og måler suspendert transport ved Storfossen. Flybilder
tatt på forskjellige tidspunkt
gir også en pekepinn om årsakene til erosjon i vassdraget, og
om erosjonen har økt de senere
år.

erosjonsskråningi Anarjokka. Foto:Sylvia Smith-Meyer
Anarjokka:Aktiv

skråningene ser dramatiske ut føre til store erosjonssår på kort
Naturlig
erosjon
og tilfører mye sediment, men tid på grunn av den sårbare
Tanaelva ligger i det subark- dette har sannsynligvis vært naturen. Det er derfor viktig at
tiske området, og er den vest- tilfelle til uminnelige tider. For- slike vurderes nøye.
ligste av de såkalte 'sibirske' el- skjellige inngrep slik som sik- Et annet viktig leveområde for
vene. Det vil si at vassdraget
ringer, veibygging og andre
lakseyngel er mindre siderenner fra sør mot nord og av- terrenginngrep kan imidlertid
vassdrag. Det er bygd vei langs
smeltningen starter i sør innerst i vassdraget. Det betyr at
man kan få høye vannføringer
samtidig som det ligger is på
elva mot nord. Dette fører til
dramatiske isganger i elva som
også er en attraksjon i landsdelen på vårparten. Isgangen har
stor eroderende kraft på elveskråningene som for en stor del
består av lett eroderbart materiale, avsatt under siste istid.
Det tynne vegetasjonsdekket,
som vokser seint, gjør også sitt
til at vann, is og vind lett får
tak i sedimenter og fører disse
av sted. Etter feltarbeid i fior ble
det anslått at om lag 90 proHindrerlaksen:Kulverterunder veier kan hindre oppgang av smålaks i
sent av erosjonen i vassdraget
sideelver.Dette eksemplet er fra Pajimus Boratboksa i Finland.Foto:Heikki
er naturlig. Mange av erosjons- Ruokanen

begge sider av vassdraget og
mange mindre sidevassdragble
mer eller mindre avstengt fra
hovedvassdraget med dårlige
kulvertløsninger. En viktig del
av prosjektet er kartlegging av
slike laksehindringer med sikte
på å utbedre disse i samarbeide
med veimyndighetene
i Finland og Norge. Det blir satt i
gang to slike pilotprosjekter i
år, ett på norsk og ett på finsk
side.
Et av de viktigste målene med
prosjektet er blitt nådd siden
det ble startet opp, nemlig en
felles forståelse av prosessene
som virker i vassdraget og et
godt samarbeidsklima mellom
de forskjellige
vassdragsmyndighetene. Dette vil gi en
mer helhetlig forvaltning i
framtida.

Kurs om integrert vannforvaltning i bistanden
NVE skal i samarbeid
med SFT og DN arrangere et kurs overseks
dager i vannforvaltning. Kurset
arrangeres i Lillehammer ved årsskifte 2000/
2001.

Målet for kurset er å gi deltakerne innsikt i viktige problemer
knyttet
til vannressursforvaltning i utviklingsland. Dette inkluderer aktuelle måter å håndtere slike problemer på.
I løpet av kurset skal vi gi oversikt over internasjonale prosesser og trender på området. Kurset skal bidra til å gi deltakerne

bedre oversikt over relevant
kompetanse og ressurser i det
norske fagmiljøet.
Det langsiktige målet er at
norsk bistand innen vannressursforvaltning vil bedres
gjennom økt kompetanse på
området, og at det legges til
rette for et bedre bistandsfaglig
samarbeid i det norske fagmiljøet.
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Målgruppen er bred og omfatter alle miljøer som jobber med
vann i bistandssammenheng,
både offentlige og private
forvaltningsapparater og institusjoner.
NVE ønsker å skape mulighet
for gjensidig
læring
og
erfaringsutveksling innen det
norske miljøet. Aud K.Skaugen
fra Internasjonalt
kontor, i

samarbeid med Arne Tollan og
Eva Skarbøvik fra Hydrologisk
avdeling, er ansvarlige for kurset og bistår gjerne med mer informasjon.
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Fra Alexandria til
Solbergfoss
Steinhoggeren Christer Karisen har to viktige
oppdrag, biblioteket i Alexandria og Solbergfossanlegget. Med gammel håndverkstradisjon sørger
han for at den nye delen av Solbergfossanlegget
glir naturlig inn i landskapet.
Tekst og foto: Melita RingvolclHasle

Landskapet rundt Solbergfossanlegget i Spydeberg, gis en ansiktsløftning
i disse dager.
Bygningsarbeidet i forbindelse
med den nye damluka er avsluttet og nå sørger landskapsarkitekt og steinhoggere for at de
nye delene av dammen får vakre omgivelser. Det er landskapsarkitekt Thormod Sikkeland som er ansvarlig for
landskapsplanene mens steinhoggerfirmaet TRT har ansvar
for steinarbeidet. NVEhar hatt
prosjektansvaret for byggearbeidene, og
etaten
sørger
også for at
kulturlandskapet blir
satt i stand etter byggeprosjektet.
- Vi ønsket å skape
noe som er tidløst
og enkelt og som står
i stil
både med den gamle dammen

og naturen rundt. Derfor har
vi valgt å satse på gammel
håndverkstradisjon og naturmaterialer. Vi synes selvfølgelig det er ekstra flott at vi har
fått så dyktige folk til å utføre
jobben for oss forteller Harald
Sakshaug fra NVE.
Glemt gamle kunster
En av de dyktige folkene han
sikter til er Christer Karlsen,
som pendler mellom Solbergfoss og Alexandria.
- Jeg er involvert i prosjektet i
Alexandria gjennom arkitektfirmaet Snøhetta. Jeg
lærer opp egypterne i
faget slk at de kan
fortsette på egenhånd. Grunnen til
at de må ha "importere"
en
steinhogger fra
Norge, er at de
har svært liten kunnskap om å
hogge ut stein i blokk.
Ironisk nok, med tanke på pyramidene, men det er tydelig
at de har glemt de gamle kun-

stene sine , humrer steinhoggeren, som legger til at det
ikke er så mange igjen innen
yrket i Norge heller.
Kulturpris
- Dette er et område som brukes
mye både av lokalbefolkningen
og av tilreisende så det er viktig
å ivareta det estetiske her. Vi
har dessuten en tradisjon å ivareta i så henseende. Da vi satte i
stand området ved åpningen av
Solbergfoss II i 1985, fikk vi Askim kommunes
kulturpris
fordi resultatet var så godt, forteller Øystein Rafoss som er daglig leder ved Solbergfossanlegget.
- Hva har dette kostet?
Oppussingen har hatt en kostnadsramme på tre millioner
kroner. Det inkluderer steinarbeidene i grå-rød granitt
langs skråningen, flotte steinkrakker og kantstein i samme
materiale. Når alt står helt ferdig, vil vi ha reparert alle sår i
terrenget, plantet til og laget
sti til fiskeplassen som ligger
nedstrøms for dammen. Vi fårogså asfaltert veien inn hit og
laget 16 nye parkeringsplasser
for besøkende. Dessuten har vi
laget ei informasjonstavle
i
granitt som forteller om stedets
historie, sier Rafoss.

Gamle tradisjoner forskjønner Solbergfoss: Christer
Karlsen hogger til steinblokkerfor Solbergfossanleggetog
biblioteket i Alxandria.

Tilpasses nøye: De enorme steinblokkeneer hogd til for å passe eksakt
inn i skråningen ved siden av den nye damluka på Solbergfoss.

Positiv tone pa KILE-seminar
Reaksjonene så langt
tyder på at kraftbransjen kan enes om
det andre høringsutkastet om KILE
(Kvalitetsjusterte
inntektsrammer ved
ikke levert energi).
Prosjektleder Tore
Langset (NVE)var meget fornøyd etter presentasjonen av forslaget.
Tekst og foto: Yngve Bruksås

Det var stor motstand mot det
forrige høringsutkastet, som
ble sendt ut i 1998. Det nye utkastet har i følge Langset tatt
utgangspunkt
i bemerkningene fra bedriftene i bransjen.
-Dette forslaget som nå er
sendt ut på høring er betydelig
forbedret siden sist gang. Derfor er det også mye større enighet om å gå for denne løsningen nå. Vi har imidlertid fått
signaler på at enkelte i bransjen vil komme med anmerkninger innen fristen 28.juli, sier
han.

Grundig belyst
24, 25 og 26. mai arrangerte
NVE seminar om det nye IGLEforslaget i Oslo, Stjørdal og
Hammerfest.
Både Sintef

med bransjefolk og med kundegruppene, sier Langset.

Del av forskrift
NVEskal i neste omgang hente
og vil
Energiforskning, ECON, Enfo og inn høringsuttalelsene,
så
distribuere
disse
til
høringsrepresentanter fra forhandlere
og produsenter bidro fra tale- instansene. Langset håper KILE
stolen, og tilhørere vi var i kon- vil kunne bli en del av forskrifav netttakt med følte saken ble grun- ten om kontroll
virksomheten
fra
nyttår
- en
dig belyst. Med det var hovedsterkt
ønsket
og
vel
planlagt
målet nådd.
Jeg sitter med en liten følelse av tilføyning. Han er optimistisk
at vi ikke helt nådde ut med med hensyn til den videre saksgangen, for som han selv sier:
budskapet vårt første gangen,
-Denne runden har økt forståog at det var en medvirkende
elsen for ordningen og bedret
årsak til at vi måtte ta en runde
Tilfreds:Seniorrådgiveri NVE,Tore
på
høringstil. Nå har det i hvert fall KILE kvaliteten
Langset,var meget fornøyd med
blitt gjennomdiskutert,
både uttalelsene.
responsettpå de tre KILE-seminarene.
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