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1.

Innledning

1 .1

F ormål med tilsynet

Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

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

Tilsynsgrunnlag

0

Lov om produksjon,

omforming,

'

Forskrift om produksjon,

overføring,

omforming,

omsetning,

overføring,

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).

omsetning,

fordeling og bruk av energi m.m.

(energilovforskriften).
.

F orskrift om forebyggende

.

NVEs varsel om tilsyn av 20.02.2015.

E-post:

sikkerhet og beredskap

nve@nve.no.

Posmoks
Org

nr:

5091,
NO 970

Majorstuen,
205

039

0301

i energiforsyningen

OSLO,

MVA Bankkonto:

Telefon:
7694

09575,

(beredskapsforskriften

Inlernett:

www

nve

no

05 08971

Hovedkontor

Reglon Mldl-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Middelthunsgate 29

Veslre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgale 7

Nausldalsvn

Postboks 5091. Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

0301 OSLO

(bfe)).

Region øst
1B

Vangsveien 73

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

a
E:
NVE

.

Selskapets redegjørelser

1.3

og innsendt dokumentasj on før tilsynet.

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 Klemetsrud varmesentral. Innledningsvis ble det gitt korte
presentasjoner fra begge parter.

2.

Hjemmel,

avvik,

anmerkninger

og tidsfrister

De avvik og anmerkninger som er angitt nedenfor skal være i overensstemmelse
med innholdet i
avslutningsmøtet. Hvis dette ikke skulle være tilfelle, eller det oppdages unøyaktigheter eller utelatelser,
vi om snarlig tilbakemelding. Det er totalt 2 avvik og l anmerkninger.
Avvik er: Brudd på krav gift i eller i medhold av energi— og vassdragslovgivningen
lovgivning N VEforvalter.

ber

og eventuell annen

Anmerkning er: Påpekning avforhold med forbedrings'mulighet,
eller elforhold som bør vurderes nærmere
av selskapet, men som ikke er bmddpå krav gilt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen.

2.1

Avvik

bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser
Avvik 1;

Kommentar:

Selskapets Risiko- og särbarhetsanalyse
true drifien av anlegget.
.
.
0

omfatter ikke alle forhold og situasjoner

Risiko for uønsket betjening av brannbrytere er ikke omtalt i ROS-analysen.
Ventilhavarier er ikke omtalt i ROS-analysen.
Det er manglende samsvar mellom tabellen i punkt 5 oppsummering av ROS—
analysen, og resultatene i punkt 6.

Retting:

Risiko- og sårbarhetsanalysen

Frist:

01.07.2015

skal oppdateres.

bfe§ 5-1 Sikringsplikt
Avvik 2:
Kommentar:

Selska ct 0
'
.

Retting:
Frist:

som kan

01.07.2015

f ller ikke forskriftskrav

til idenlifiserin

av sikringstillak.

2.2

Anmerkninger

bfc§

2-5 Bcredskapsplanlcgging

Anmcrkning

1:

Del er behov for oppdatering av bcrcdskapsplanen

med hensyn til enkelte

faklaopplysmngcr.

Kommentar

Beredskapsplancn

inncholdcr gale opplysninger

om nuen kunder.

3. Tilbakemelding
Vi ber om å ['å lilscndl bekreftelse på at korrigerende
det gis en knrtl'allcl bcskrivclse
framlegges

ullak er utført inncn Fristen. For dcl cnkcltc avvik skal

av hva som faktisk cr utført, Ytterllgcrc

dersom NVE har om dette

dokumcnlasjon

ska] kunnc

