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Innledning

1.1

Formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Svelgen Kraft AS oppfyller kravene i
damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

1.2

Revisjonsgrunnlag

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

1.3

Tema for revisjonen ved Svelgen Kraft AS 25.3.2015

Revisjonen omfattet:

Organisatoriske krav og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)


Klassifisering (dsf. kap. 4)



Drift, beredskap og sikringstiltak for allmennheten (dsf. kap. 7)
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

1.4

Funn

2 Avvik
5 Anmerkinger
Avvik er: Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen
lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere
av virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen
og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

1.5

Generelle kommentarer

Svelgen Kraft AS ble stiftet i 2009, eid av SFE Produksjon AS, Tafjord Kraftproduksjon og Sognekraft. I
NVE sitt damregister er det registrert 14 dammer og 5 vannveier tilknyttet selskapet.
Etter revisjonen sitter NVE igjen med et inntrykk at Svelgen Kraft har en kompetent bemanning når det
kommer til damsikkerhet.

2

Hjemmel, avvik og angivelse av tidsfrister

Avvik
Nr.

Hjemmel

Beskrivelse av avvik

Forskrift om internkontroll
etter vassdragslovgivningen

Følgende skal rettes opp i internkontrollsystemet:

1

§ 5 Innholdet i
internkontrollen

■

Kompetanseplan må synliggjøre mangler,
samt planlegge for opprettholdelse og
utvikling av kompetanse.

■

Det skal finnes en plan for instrumentering
som fanger opp avvik fra forskriftskrav for
alle selskapets vassdragsanlegg.

■

Tilsynsplan skal kommentere avvik fra
planen.

■

Avviksbehandling skal omfatte alle brudd
på forskrift, herunder: damsikkerhetskurs
og funn fra tilsynsrapporter.

■

Det skal finnes rutiner for varsling til NVE
for ulykker og uønskede hendelser.

Frist for
lukking

Lukking av avvik:
Oppdatert internkontrollsystem oversendes NVE.
2

Aktuell bestemmelse:

Avvik:
Tilsynsintervall for Sørdalsvatn dam har blitt

1.6.2015
1.3.2016

Avvik
Nr.

3

Hjemmel

Beskrivelse av avvik

Forskrift om sikkerhet ved
vassdragsanlegg

endret. Det er ikke gjennomført hovedtilsyn for
Sørdalsvatn dam i 2014.

§ 7-2 Overvåking

Lukking av avvik:
Tilsynsintervall settes tilbake til opprinnelig syklus
med revurdering i 2024. Det gjennomføres
hovedtilsyn for Sørdalsvatn dam i løpet av 2015
(Dette bekreftes gjennom innrapportering 2016).

Frist for
lukking

Varsel om vedtak om retting

NVE varsler med dette om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om retting for de forhold som ikke er rettet når
fristen for å uttale seg har gått ut. jf. vannressursloven § 59.

3.1

Frist til å uttale seg

Det gis frist til å uttale seg om saken innen 30.4.2015. 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.
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Beskrivelse av anmerkninger

Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
Aktuell bestemmelse:
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 2-2 Den ansvarlige
Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5-3 Innholdet i internkontrollen
Anbefaling:
Selskapet bør vurdere å øke bemanning for utføring av VTA-oppgaver. Både med tanke på
utførelse av eksisterende oppgaver og med tanke på kompetanseoverføring i organisasjonen, samt
et kommende generasjonsskifte.

2

Aktuell bestemmelse:
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-2 Overvåking
Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5 Innholdet i internkontrollen
Anmerkning:
Rapport fra hovedtilsyn og periodisk tilsyn inneholder ikke forhåndsdefinert omfang/målbare data
Anbefaling:
Internkontrollsystem og sjekklister oppdateres med hensikt å kunne følge opp målbare data.

3

Aktuell bestemmelse:

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 3-2 Kvalifikasjonskrav til leder
Anmerkning:
Leder har ikke gjennomført kurset Damsikkerhet III. Det ble bekreftet at leder er påmeldt dette
kurset.
4

Aktuell bestemmelse:
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-6 Sikringstiltak av hensyn til allmennheten
Anmerkning:
Det er ikke utført analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten. Dette er planlagt
gjennomført i løpet av 2015.
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Aktuell bestemmelse:
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-4 Beredskap
Anmerkning:
Det er ikke utført beredskapsøvelse for damsikkerhet. Beredskapsøvelse er planlagt utført innen
2015. Beredskapsplaner skal revideres i etterkant.

