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Oversending av revisjonsrapport, Nordkraft Produksjon AS
Vi viser til revisjon av Nordkraft Produksjon AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som
ble holdt 21.4.2016. Revisjonen var varslet i brev av 9.2.2016.
Ved revisjonen ble det funnet 2 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og
anmerkninger som ble avdekket. 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. Frist for å uttale seg til saken er satt til 20. mai 2016. Vi oppfordrer særlig til at
faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet
til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.
Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten 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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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Nordkraft Produksjon AS / 916116993

Revisjonsdato:

21.4.2016
Teknologiveien 2
Sted:
Narvik
Medvirkende fra
Marius Larsen, leder
revidert enhet:
Tor Arne Jenssen, vassdragsteknisk ansvarlig
Tommy Hansen, stasjonsleder Sørfjord
Tord Eidstø, stasjonsleder Håkvik og Taraldsvik
Hanne Toftaker, HR-leder
Lars Amdahl, revisjonsleder
Revisorer fra NVE: Ronald Andersen, medrevisor
Seksjon:

Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Nordkraft Produksjon AS oppfyller kravene i
damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:




Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivninger (IK-vassdrag)
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (dsf. eller damsikkerhetsforskriften)
Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:




Organisatoriske krav og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
Klassifisering (dsf. kap. 4)
Drift, beredskap og sikringstiltak for allmennheten (dsf. kap. 7)
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1.4

Funn

2 avvik
1 anmerking
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.

1.5

Generelle kommentarer

Nordkraft AS er et kraftselskap i Narvik med historie tilbake til 1913 da Håkvik kraftverk ble satt i drift.
Selskapets majoritetseier er i dag Narvik kommune. Revisjonen ble gjennomført i Nordkraft sine lokaler
på en ryddig måte. Basert på dokumentasjon og intervjuer er det NVEs inntrykk at selskapet er
kompetente på damsikkerhet og innehar både en ledelse og personell som tar dette seriøst.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Beredskap

Avviket

a) Overordnet beredskapsplan er ikke godt nok tilpasset innsatsplaner for
damsikkerhet.
b) Regelmessige beredskapsøvelser er ikke gjennomført. Øvelser av personell og
beredskapsorganisasjon skal gjennomføres minst hvert tredje år.

Dokumentasjon

Beredskapsplan og innsatsplaner til Nordkraft.

Hvordan lukke

Bekreftelse på at beredskapsøvelse er gjennomført, samt revidert beredskapsplan
sendes NVE innen angitt frist.
Beredskapsplan bør ha en klarere rollefordeling og grenseverdier i innsatsplanene
bør vurderes for alle anlegg.

Frist for lukking

1. november 2016
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Avvik 2
Krav

Damsikkerhetsforskriften § 7-11 Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Avviket

Rutine for melding om ulykke eller uønsket hendelse til NVE er ikke dokumentert
i internkontrollsystemet.

Dokumentasjon

IK-vassdrag til Nordkraft

Hvordan lukke

Bekreftelse på oppdatert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist.

Frist for lukking

1. november 2016

3

Beskrivelse av anmerkninger
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
Rutinene for oppfølging av tilsyn virker gode. Allikevel er det noen funn fra periodisk tilsyn og
hovedtilsyn som ikke ble utbedret. Det anbefales å se på rutinene for oppfølging av funn fra tilsyn
på nytt og utbedre dersom det skulle være behov for det.

