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Oversending av revisjonsrapport for Røldal-Suldal Kraft AS
Vi viser til revisjon av Røldal-Suldal Kraft AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble
holdt 10.5.2017. Revisjonen var varslet i brev av 20.4.2017.
Ved revisjonen ble det funnet 1 avvik og gitt 0 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og
anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitt
tidsfrist.
Frist for å uttale seg til saken er satt til 7. juli 2017. 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.
Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Røldal-Suldal Kraft AS / 915569501

Revisjonsdato:

10.5.2017

Sted:

Nesflaten

Medvirkende fra
revidert enhet:

Leder, Erik Frantzen
Vassdragsteknisk ansvarlig, Netra Timalsina
Stedfortredende VTA, Tor-Inge Havrevoll

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

Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD
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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Røldal-Suldal Kraft AS (RSK) 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 (damsikkerhetsforskriften/dsf.)
Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:




Organisasjon og kvalifikasjoner
Overvåking
Beredskap

1.4

Funn

1 avvik
0 anmerkinger
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.

Side 3

1.5

Generelle kommentarer

Røldal-Suldal Kraft er ansvarlig for 39 dammer i følge NVEs damdatabase. Tre av dammene er i
konsekvensklasse 4, seks av dammene er i konsekvensklasse 3. I tillegg er to vannveier plassert i
konsekvensklasse 3. Et eierskap til flere vassdragsanlegg i de høyeste konsekvensklassene medfører et
stort samfunnsansvar. Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at selskapet er bevisst på dette ansvaret og
arbeider med sikkerhet på en helhetlig og profesjonell måte. Innen flere områder, som tilsyn,
sikringstiltak og øvelser har RSK valgt å utføre oppgavene med større hyppighet enn det som er påkrevd
i forskrift. RSK innehar kompetent bemanning i alle ledd og virker opptatt av å bevare kompetansen i
organisasjonen.
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Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-2 Overvåking

Avviket

Rapporter etter gjennomført periodisk tilsyn inneholder lite informasjon. Funn fra
tidligere tilsyn må følges opp gjennom sjekkliste for periodisk tilsyn.

Dokumentasjon

Hovedtilsyn av dam Valldalen (2012) med påfølgende periodiske tilsyn.

Hvordan lukke

Rapport fra neste periodiske tilsyn av dam Valldalen sendes NVE innen angitt
frist.

Frist for lukking

1. oktober 2017

