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Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting
Holmen Kraft AS – Voss og Aurland kommuner - Hordaland
Vi viser til revisjon av Holmen Kraft AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt
28.5.2019. Revisjonen ble varslet 26.4.2019.
NVE fant 3 avvik og 3 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble
avdekket ved revisjonen.
Dere må sende dokumentasjon på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt i rapporten.
Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å
treffe vedtak om retting.
Dere kan uttale dere til denne rapporten innen 12. august. Det er særlig viktig at dere
korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til
NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen
Formålet med revisjonen var å få dokumentert at virksomheten oppfyller kravene i Forskrift om
internkontroll etter vassdragslovgivningen – FOR 2011-10-28 nr 1058, som også er grunnlaget for
revisjonen. Holmen kraftverk har utløp i Nærøydalselva som er et nasjonalt laksevassdrag med
utløp i den nasjonale laksefjorden Sognefjorden. NVEs miljøtilsyn har en landsdekkende og
systematisk gjennomgang av kraftverk med utløp i nasjonale laksevassdrag, og under revisjonen ble
mye av tiden brukt på kraftverkets innvirkning på anadrom fisk, spesielt laks.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:


Konsesjon til Holmen kraftverk gitt ved kgl.res. av 5.2.2016 etter lov 24. november 2000 nr.
82 om vassdrag og grunnvann.



Mottatt dokumentasjon fra virksomheten datert 23.5.2019.



Vedtak om godkjenning av detaljplan fra NVE av 29.1.2015 og 30.3.2015.

1.3

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:


Kraftverkets påvirkning på fisk på anadrom strekning.



Gjennomgang IK-vassdrag generelt.

1.4

Funn

Side 4

3 avvik
3 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
Småkraft AS, som drifter Holmen kraftverk, har satt i gang et arbeid med å gå gjennom flere av
omløpsventilene de har på kraftverk i sin driftsportefølje. Holmen kraftverk ble overtatt fra Tinfos,
og det er ikke blitt gjort funksjonstest av omløpsventilen etter overtakelsen. Vi noterte oss at
Småkraft nå setter inn ressurser for å sikre at omløpsventilene de har på kraftverkene i sin
portefølje fungerer etter hensikten. NVE ser positivt på et økt fokus knyttet til drift av omløpsventil,
som er et utfordrende tema. Det er flere år siden kraftverket ble overtatt fra Tinfos, og vi mener at
arbeidet med fordel kunne vært startet tidligere for Holmen kraftverk. Funnene fra revisjonen viser
at det er behov for en mer systematisk kartlegging og tilnærming knyttet til driften av kraftverket
med utløp i et nasjonalt laksevassdrag. Vi ser likevel at de miljømessige forholdene ved driften i
praksis er blitt ivaretatt i stor grad gjennom tilsyn og allerede iverksatte tiltak. Tilsynet knyttet til
anadrom fisk må gjøres mer systematisk, personuavhengig og robust gjennom IK-systemet. På
samme måte må de tekniske løsningene sikre at forholdene for anadrom fisk blir tatt best mulig
vare på.
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Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

§ 5-6: Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og
sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer
og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene.

Avviket

Holmen Kraft AS har ikke gjennomført en kartlegging av farer og
problemområder knyttet til miljø og landskap ved driften av kraftverket.

Dokumentasjon

Det er dokumentert stranding av laks ved utløpskanalen uten at det er satt i gang
tiltak av varig art for å unngå dette.

Hvordan lukke

Holmen Kraft AS må sende inn en skriftlig dokumentasjon på gjennomført
kartlegging og tilhørende løsninger i samsvar med kravet, innen fristen.

Frist for lukking

1.10.2019
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Avvik 2
Krav

§ 5-7: konkretisere hvordan vilkår og betingelser satt i konsesjoner, godkjenninger
og lignende skal oppfylles.

Avviket

Holmen Kraft AS mangler skriftlig dokumentasjon på funksjonstest av
omløpsventil som bekrefter at tid for nedstenging samsvarer med tidspunktet for at
overløpsbølgen når anadrom strekning.

Dokumentasjon

Effekten i vassdraget av åpning og lukking av omløpsventil var ikke kontrollert
tidligere enn da vi gjorde en test under revisjonen.

Hvordan lukke

Holmen Kraft AS må sende inn en skriftlig dokumentasjon på gjennomført test
med tid for overløp og nedstenging på ulike vannføringer.

Frist for lukking

1.10.2019

Avvik 3
Krav

Konsesjon 5.2.2016
Manøvreringsreglement for Holmen kraftverk post 2:
Fra kraftverkets utløpstunell pumpes minimum 350 l/s til borehull i fjell øst for
elva. Vannet skal renne eller føres tilbake til Jordalselva.

Avviket

Ventil for reserveløsning for returvann til kulp åpnet ikke som forutsatt ved test.

Dokumentasjon

Under funksjonstest åpnet ikke ventil som skulle slippe reservevann til kulp.
Hovedløsningen for returvann til kulp med pumpe fungerte som den skulle.

Hvordan lukke

For å lukke avviket må Holmen Kraft AS sende inn skriftlig dokumentasjon på at
feilen er utbedret.
Avviket ble lukket 13.6.2019.

Frist for lukking
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Beskrivelse av anmerkninger
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
§ 5-1: Den ansvarlige skal sørge for at relevante lover, forskrifter og vedtak som gjelder egne
anlegg og tiltak er tilgjengelig og ha kunnskap om de plikter som følger av disse
Verneforskrift for landskapsvernområdet som kraftverket ligger i mangler i styrende dokumenter.
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§ 5-3: sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter…

Side 6

Bedriften må implementere kompetanse knyttet til miljø og landskap i bedriftens
kompetanseoversikt. Dette gjelder eksempelvis kompetanse knyttet til fisk og eventuell kunnskap
for å identifisere problemstillinger.
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§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og
forebygge avvik
Stranding av fisk blir oppfattet som avvik av driftspersonell og rapportert inn i virksomheten.
Dette avviket medførte ikke at det ble satt i verk tiltak av mer varig karakter for å unngå avviket.
Avviksbegrepet knyttet til miljø og landskap må defineres klarere i bedriften, slik at hele
organisasjonen har samme oppfatning om dette.

