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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 26.02.2015.



Selskapets redegjørelser og innsendt dokumentasjon før tilsynet.
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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 66 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.
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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 3 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.

Retting:






Frist:

Risiko og sårbarhetsanalyse skal følges opp med handlingsplaner. Sikringstiltakene
skal være konkrete og tidfestet med prioritering. Ved hendelser som skal håndteres
med beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen.
Det må utarbeides en sammenstilling av alle ROS-analyser.
Konsekvenser og resultater ved innføring av de foreslåtte tiltak må foreligges.
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2.2

Anmerkninger

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

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

Kommentar:

Selskapet bør gjennomføre sine planer for oppgradering av kraftlinjer.

bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
Anmerkning 2:
Selskapet oppdaterer ikke beredskapsplanen rutinemessige.

Kommentar:

Selskapet må påse at det er etablert et system for oppdatering av beredskapsplaner.

bfe § 2-8 Informasjonsberedskap
Anmerkning 3:
Selskapet bør påse at informasjonsplanen er oppdatert.

Kommentar:
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Selskapet bør gjennomgå sin informasjonsberedskap i forbindelse med ekstraordinære
situasjoner.

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.

