Tilsynsrapport
Revidert enhet:

Luster Energiverk AS

Tilsynsdato:

16.04.2015
Luster Energiverk AS sine lokaler i Gaupnegrandane i Gaupne

Sted:
Medvirkende fra
KBO-enhet:

Anders Molland, e-verksjef
Hallgeir Hatlevoll, nettsjef
Arve Kveane, prosjekt/byggeleier
Svein Thorstensen, kundebehandler/ELWIN

Tilsynslag fra
NVE:

Øystein Gåserund, tilsynsleder
Amir Messiha, tilsynsmedarbeider
Lars Andreas Eriksson, tilsynsleder rasjonering
Synnøve Lill Paulen, tilsynsmedarbeider

Seksjonssjef

Arthur Gjengstø, TBB

Vår ref
201501024-7
Vår dato :22.05.2015
Saksnr./Arkiv:
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

1 Innledning
1.1 Formål med tilsynet
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


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 26.02.2015.



Selskapets redegjørelser og innsendt dokumentasjon før tilsynet.
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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

1.3 Tilsynsform
Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for selskapet det ble ført tilsyn med og
tilsynslaget fra NVE og en linjebefaring av 22 kV kraftlinje. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner
fra begge parter.

1.4 Veileder til beredskapsforskriften
For de fleste avvik er det gitt en kort kommentar. I veilederen til beredskapsforskriften 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, anmerkninger og 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 3 avvik og 2 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
bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser
Selskapets Risiko- og sårbarhetsanalyse oppfyller ikke forskriftskrav.
Avvik 1:
Kommentar: Risiko og sårbarhetsanalyse mangler handlingsplaner, tidsfrister og prioritert rekkefølge.
Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. Selskapet
mangler en samlet oversikt over alle risiko for å kartlegge prioriteringene. Risiko og
sårbarhetsanalyse har ikke kobling til beredskapsplan for beredskapstiltak.
Retting:






Frist:

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal følges opp med handlingsplaner. Sikringstiltakene
skal være konkrete og tidfestet med prioritering. Ved hendelser som skal håndteres med
beredskapstiltak skal henvises til beredskapsplan.
Det må utarbeide en sammenstilling av alle ROS-analyser.
Handlingsplan må utarbeides også for hendelser med middelrisiko.
Konsekvenser og resultater ved innføring av foreslåtte tiltak må utarbeides.

01.09.2015

bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
Avvik 2:

Beredskapsplaner bygger ikke på risiko og sårbarhetsanalyse.

Kommentar: Funn i risiko og sårbarhetsanalyse med middel og høyrisiko som ikke sikres i
handlingsplanen må håndteres i beredskapsplanen.
Retting:

Beredskapsplanen må oppdateres.

Frist:

01.09.2015

bfe § 2-9 Evaluering
Avvik 3:

Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og ekstraordinære hendelser.

Kommentar: Selskapet har kun referater fra øvelser og mangler konkrete tiltak med frister.
Retting:

Selskapet skal utarbeide og inkluderer rutiner for evaluering av øvelser og hendelser med
tiltak i IK-systemet.

Frist:

01.09.2015

2.2 Anmerkninger
enf § 3-5 a Drift, vedlikehold og modernisering
Anmerkning 1:

Kommentar:

Selskapet bør videreføre arbeidet med å sikre kritiske og utsatte linjer mot trefall.

Selskapet bør gjennomføre sine planer for oppgradering av kraftlinjer.
Selskapet bør sikre seg med skriftlig avtale med eksterne leverandører av
skogryddingstjenester under ekstraordinære situasjoner.

bfe § 2-7 Øvelser
Anmerkning 2:
Øvelsesplan bør oppdateres.

Kommentar:

Øvelsesplan inneholder ikke oppdatert informasjon og bør dekke alle aktuelle
ekstraordinære situasjoner.

3 Tilbakemelding
Vi ber om å få tilsendt bekreftelse på at korrigerende tiltak er utført innen fristen. For det enkelte avvik skal
det gis en kortfattet beskrivelse av hva som faktisk er utført. Ytterligere dokumentasjon skal kunne
framlegges dersom NVE ber om dette.

