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1

Innledning

1.1

Formål med revisjonen

Kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energiloven, energilovforskriften og
beredskapsforskriften – kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på
ressurser tilfredsstiller kravene, samt at konsesjonsgitte vilkår er oppfylt.

1.2

Revisjonsgrunnlag



Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).



Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energilovforskriften).



Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften (bfe)).



NVEs varsel om tilsyn av 17.12.2014.
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Selskapets redegjørelser og innsendt dokumentasjon før tilsynet.

1.3

Tilsynsform

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for selskapet det ble ført tilsyn med og
tilsynslaget fra NVE og en befaring av Akershus Energiparken. Innledningsvis ble det gitt korte
presentasjoner fra begge parter.

1.4

Veileder til forskriften

For de fleste avvik er det gitt en kort kommentar. I veilederen til forskriften finnes mer utdypende
kommentarer, samt konkrete krav til hvordan bestemmelsene i forskriften skal oppfylles. Veiledningen er
knyttet til de enkelte paragrafene i forskriften.

2

Hjemmel, avvik og angivelse av tidsfrister

De avvik og anmerkninger som er angitt nedenfor skal være i overensstemmelse med innholdet i
avslutningsmøtene. Hvis dette ikke skulle være tilfelle, eller det oppdages unøyaktigheter eller utelatelser,
ber vi om snarlig tilbakemelding. Det er totalt 1 avvik og 4 anmerkninger.
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 selskapet, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen.

2.1

Avvik

§ 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser
Selskapets Risiko- og sårbarhetsanalyser er mangelfulle.
Avvik 1:
Funn:

ROS-analysene inneholder ikke en oversikt som viser hvordan risiko for uønskede
hendelser kan forebygges.

Kommentar:

Systemet for ROS-analyse er ikke tilrettelagt for tilsyn. Systemet mangler en samlet
oversikt over alle tiltak.

Retting:

Det må utarbeides oversikt over ROS-analyser med tiltaksplaner som beskriver hvordan
risiko for uønskete forhold kan forebygges.

Frist:

01.07.2015

2.2

Anmerkninger

§ 2-5 Beredskapsplanlegging
Anmerkning 1:

Kommentar:

Enkelte oversikter i planen er ikke lett tilgjengelig.

Kritiske nøkkelfunksjoner for å dekke personellbehovet i en langvarig ekstraordinær
situasjon er innarbeidet i dokumentet, men framstår uoversiktlig. Oversikten over
kritisk funksjoner bør settes opp i egen liste.

§ 4-3 Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon
Anmerkning 2:
Selskapet bør endre rutiner for testing av nødstrømsgeneratoren for å sikre
gjenoppretting av funksjon.

Kommentar:

Selskapets nødstrømsgenerator testes for en periode på under en time. Varigheten for
testing bør foregår i flere timer for å sikre at den fungerer etter hensikten minst engang
i året.

§ 4-4 Materiell og utstyr
Anmerkning 3:
Selskapet mangler skriftlige avtaler for å sikre seg tilgang til eksterne tjenester.

Kommentar:

Selskapet har utarbeidet avtaler for grave- og sveisetjenester. Det er planlagt signering
av disse avtaler i nær fremtid.

§ 4-7 Samband
Anmerkning 4:

Radiokommunikasjon mangler per dags dato.

Kommentar:

Selskapet forventer leveransen av utstyr for nødnett i nær fremtid.

