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Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune
Vi viser til revisjon av Karmøy kommune som ble holdt 30. november 2015 og oversender
revisjonsrapporten.
Ved revisjonen ble det funnet 5 avvik og gitt 1 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og
anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon og bekreftelse 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 15. januar 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.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Karmøy kommune 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

5 avvik
1 anmerkinger
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

Karmøy kommune er ansvarlig for 25 dammer i følge NVEs database SIV, hvorav fire av disse er
registrert i konsekvensklasse 2. Dammene blir brukt til vannforsyning. Det er NVE sitt inntrykk etter
revisjonen at Karmøy kommune besitter god kompetanse når det kommer til damsikkerhet.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-9

Avviket

Det foretas ikke systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt. Dette medfører at flere punkter er utdatert i forhold til
gjeldende regelverk.

Grunnlag

Tilsynsprogram for dammer, og beredskapsplan mot vassdragsulykker.

Hvordan lukke

Revidert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist. Dette bør inneholde:









Frist for lukking

Datering av siste internrevisjon (f.eks. topptekst/bunntekst)
Referanser til oppdatert regelverk
Oversikt over vedtak og frister fra NVE
Plan for overvåking (periodisk-, hovedtilsyn og revurdering, samt
instrumentering)
Oppdaterte tilsynsrutiner
Rutiner for sikringstiltak for allmennheten.
Rutine for varsling av NVE om ulykker og uønskede hendelser
Rutine for planlegging og bygging

1. mai 2015
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Avvik 2
Krav

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
§ 4-1 Klassifisering
§ 10-2 Overgangsbestemmelse

Avviket

Karmøy kommune har ikke klassifisert sine vassdragsanlegg etter
damsikkerhetsforskriften av 01.01.2010. Fristen for dette var 5 år etter
ikrafttredelse, det ble også gitt en ny frist 01.12.2015.

Grunnlag

NVE

Hvordan lukke

Klassifiseringssøknad for samtlige anlegg sendes NVE innen angitt frist.

Frist for lukking

1. mai 2015

Avvik 3
Krav

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
§ 7-2 Overvåking

Avviket

Det er ikke etablert instrumentering på alle vassdragsanlegg.

Grunnlag

Intervju med Karmøy kommune.

Hvordan lukke

Bekreftelse på etablering av instrumentering eller søknad om dispensasjon sendes
NVE innen angitt frist. Eventuell søknad om dispensasjon må begrunnes ut ifra
sikkerhetsmessige grunner jf. dsf. § 8-2.

Frist for lukking

1. mai 2015
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Avvik 4
Krav

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
§ 7-4 Beredskap (gjelder kun konsekvensklasse 2)

Avviket

a) Beredskapsplaner tilfredsstiller ikke forskriftskrav.
b) Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse.

Grunnlag

Beredskapsplan mot vassdragsulykker for Karmøy kommune.

Hvordan lukke

Frist for lukking

a) Oppdaterte beredskapsplaner sendes NVE innen angitt frist. Disse skal
være basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse og
dambruddsbølgeberegninger, og skal omfatte grenseverdier jf. dsf. § 7-2,
basert på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets kapasitet.
b) Bekreftelse på utført beredskapsøvelse for vassdragsanlegg sendes NVE
innen angitt frist.
1. mai 2015

Avvik 5
Krav

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
§ 7-6 Sikringstiltak av hensyn til allmennheten

Avviket

Det er ikke gjennomført analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten.

Grunnlag

Intervju av Karmøy kommune

Hvordan lukke

Bekreftelse på utført analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten sendes
NVE innen angitt frist.

Frist for lukking

1. mai 2015

3

Beskrivelse av anmerkninger

Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
Det bør lages rutine for oppfølging av anmerkninger fra eget tilsyn, samt frister og vedtak fra
NVE.

