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Oversending av revisjonsrapport, Agder Energi Vannkraft AS
Vi viser til revisjon av Agder Energi Vannkraft AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt
22.6.2016. Revisjonen var varslet i brev av 12.5.2016.
Ved revisjonen ble det funnet 0 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver anmerkningen
som ble avdekket.
Frist for å uttale seg til saken er satt til 26. august 2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger
som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen,
vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.
Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som
endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef
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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Agder Energi Vannkraft AS / 927952324

Revisjonsdato:

22.6.2016

Sted:

Skjerka
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revidert enhet:

Prosjektleder, Tor Åmdal
Vassdragsteknisk ansvarlig, Knut Ove Sagedal
Uavhengig kontrollør, Knut Andresen
Byggeleder, Jan Arve Kastet

Revisorer fra NVE: Revisjonsleder, Lars Amdahl
Medrevisor, Rolf M. Krogh
Medrevisor, Grethe Holm Midttømme
Seksjon

Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Agder Energi Vannkraft AS (AEVK) oppfyller kravene
i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:




Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivninger (IK-vassdrag)
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (dsf. eller damsikkerhetsforskriften)
Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:


Bygging og idriftsettelse (dsf. kap. 6)
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1.4

Funn

0 avvik
1 anmerking
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Agder Energi Vannkraft AS (AEVK) bygger to nye steinfyllingsdammer ved Skjerkevatn i Åseral
kommune, som skal erstatte fem gamle betongdammer. NVE har revidert utvalgte sentrale personer fra
prosjektets ledelse og kontrollstab. Hensikten var å kontrollere at Agder Energi Vannkraft AS oppfyller
kravene i damsikkerhetsforskriften, med fokus på kapittel 6 Bygging og idriftsettelse.
Byggherreorganisasjonen ser ut til å være bemannet på en gode måte, med nok folk og riktige personer
ute på anlegget. Det er positivt at AEVK har valgt å benytte egne ansatte i stor grad, f.eks. ved at VTA
er aktivt med i kontrollstaben. Alle som ble intervjuet viste at de hadde god oversikt, og at de har klart å
håndtere problemer som har oppstått underveis på en god måte. Bl.a. er beredskapsplanen for
byggeprosjektet revidert underveis i takt med byggearbeidet. Revisjonen avdekket ingen avvik fra
damsikkerhetsforskriften.

2

Beskrivelse av anmerkning
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
Det ble gitt uttrykk for at deler av kontrollplanen er vanskelig å følge i praksis. Det bør vurderes
om planen kan revideres uten at det går utover damsikkerheten og behov for sluttdokumentasjon
fra byggearbeidene.

