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Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet Nesset Kraft AS
Vi viser til stikkprøvekontroll av Nesset Kraft AS’ innrapporterte opplysninger. Kontrollen ble først
varslet i brev av 26.8.2016. Vedlagt følger rapport fra stikkprøvekontrollen.
Funnene er sammenfattet i ett avvik og to anmerkninger. Dokumentasjon på lukking av avvik skal
sendes NVE innen oppgitte tidsfrister. NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting
dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.
NVE ber Nesset Kraft AS uttale seg om hvorvidt de faktiske forholdene som ligger til grunn for utkastet
til rapporten er korrekte og fullstendige. Uttalelsen bes oversendt NVE innen 1.6.2017. Dersom NVE
ikke mottar kommentarer innen fristen er denne rapporten å anse som endelig.

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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Rapport fra stikkprøvekontroll
Kontrollert enhet: Nesset Kraft AS, organisasjonsnummer 981 375 521

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med kontrollen

Nesset Kraft har innrapportert en rekke opplysninger til NVE gjennom Damdatabasen SIV.
Opplysningene omfatter internkontrollsystem, beredskapsplaner, overvåking av vassdragsanleggene
(hovedtilsyn), og krav til personell.
Formålet med kontrollen var å vurdere hvorvidt Nesset Kraft AS oppfyller kravene gitt av forskrift om
sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter
vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), i tråd med innrapporterte opplysninger.

1.2




Grunnlag for kontroll
Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR-2011-10-28-1058)
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (FOR-2009-12-18-1600)
Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

Ved gjennomgang av dokumentasjon er det kontrollert hvorvidt dokumentasjonen omfatter
bestemmelsene gitt av damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag. Kvaliteten på innholdet i
dokumentasjonen er ikke vurdert i denne kontrollen, men vil være gjenstand for øvrig
kontrollvirksomhet – eksempelvis systemrevisjon.

1.3

Tema for kontrollen

I denne stikkprøvekontrollen var tema basert på opplysninger innrapportert av Nesset Kraft AS den
22.2.2016 der følgende ble angitt:





1.4

Leder har gjennomført kurs Damsikkerhet III
Det foreligger oppdatert internkontrollsystem
Det foreligger beredskapsplan for vassdragsanleggene i konsekvensklasse 2-4
Det er gjennomført hovedtilsyn i 2015 ved dam Rausandvatn

Funn

1 avvik
2 anmerkninger
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.
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1.5

Generelle kommentarer

Ved rapportering i NVEs damdatabase SIV den 22.2.2016 har Nesset Kraft AS bekreftet følgende:
 Leder har gjennomført kurs Damsikkerhet III.
 Det foreligger oppdatert internkontrollsystem for vassdragsanleggene som tilfredsstiller alle
krav gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift
om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).
 Det foreligger beredskapsplaner for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2 eller høyere.
Beredskapsplanene er ikke oppdatert innenfor de siste tre år.
 Det er gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn i 2015.
Det er ikke gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn i 2015 slik først rapportert. NVE er gjort
oppmerksom på at Nesset Kraft ved en feil har oppført gjennomførte periodiske tilsyn som hovedtilsyn.
Tilsendt dokumentasjon viser at det ikke er gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn etter
revurdering i 2005. Nesset Kraft AS opplyser at det grunnet planlagt forsterkning av dammen ikke er
lagt opp til å avvikle hovedtilsyn innen tiltak iverksettes. NVE er imidlertid av den oppfatning at det må
gjennomføres hovedtilsyn ved Rausandvatn i 2017.
Innholdet i virksomhetens internkontrollsystem og beredskapsplan er funnet å være tilfredsstillende med
tanke på innhold. NVE oppfordrer til å forbedre system for avvikshåndtering og kompetanseplan.
Tilsendt dokumentasjon viser at beredskapsplan likevel er oppdatert innenfor siste tre år.
Leder har beviselig gjennomgått spesifikk teoretisk opplæring (Damsikkerhet III) i samsvar med
rapportering.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-2 Overvåking.

Avviket

Nesset Kraft AS har ikke gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn etter
revurdering i 2005.

Dokumentasjon

Tilsendt dokumentasjon omfatter ikke rapport fra hovedtilsyn ved dam
Rausandvatn.

Hvordan lukke

Nesset Kraft AS skal sende NVE rapport fra gjennomført hovedtilsyn ved dam
Rausandvatn.

Frist for lukking

31. august 2017

Side 4

3

Beskrivelse av anmerkninger
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
Rutiner for avviksbehandling bør omfatte definisjon av avvik, rutiner for registering og
oppfølging av avvik, og også omfatte mer enn de avvik som avdekkes i forbindelse med
egentilsyn.
Avvik bør registreres og følges opp ved alle ulykker og uønskede hendelser ved
vassdragsanleggene, men bør også omfatte all manglende oppfølging av relevant regelverk.

2

Internkontrollsystemet bør i større grad dokumentere plan for opprettholdelse av kompetanse.

