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Deres dato:
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Saksbehandler:
Kjetil Greiner Solberg

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting,
Pasvik Kraft AS, Sør-Varanger kommune
Vi viser til revisjon av Pasvik Kraft AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt
18.9.2015. Revisjonen ble avviklet sammen med seksjon for damsikkerhet, og felles revisjonsvarsel ble
sendt i brev av 28.8.2015. Det er allerede sendt egen revisjonsrapport med de funn damtilsynet gjorde.
Ved miljørevisjonen ble det funnet 3 avvik og gitt 2 anmerkninger. 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 20.11.2015. 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

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Pasvik Kraft AS, org. nr. 982 795 745

Revisjonsdato:
Sted:

18. september 2015
Kirkenes

Medvirkende fra
revidert enhet:

Monica Jerijærvi, leder og vassdragsteknisk ansvarlig
Tor Beddari, stedfortredende VTA og stasjonsleder Skogfoss
Eva Kjæreng, ansvarlig for internkontroll

Revisjonsgruppe
fra NVE:

Lars Amdahl, revisjonsleder damsikkerhet
Vebjørn Pedersen, medrevisor damsikkerhet
Kjetil Solberg, revisjonsleder miljø
Trond Blomlie, medrevisor miljø

Seksjon

Øyvind Leirset, seksjonssjef miljøtilsynet

Vår ref
201505650-1
Damtilsyn:201100781
Vår dato :21.10.2015
Saksnr./Arkiv:
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

1

Innledning

1.1

Formål med revisjonen

Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og en anleggsinspeksjon. Etter § 7 i forskrift om internkontroll
etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn
med at forskriften oppfylles.
Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfyller kravet om å etablere et
internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til naturmiljø og landskap blir
ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår,
pålegg og godkjente detaljplaner.
Formålet med å foreta anleggsinspeksjoner er å kontrollere at anleggenes tilstand er i tråd med
ovennevnte krav. For anlegg i driftsfasen, vektlegges landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks.
terskler, vegetasjonsetablering på tipper, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og
minstevannføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er
nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 2/2005 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.

1.2

Revisjonsgrunnlag

NVE fører miljøtilsyn med vassdrag på følgende grunnlag:
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Lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer § 12 postene 12 og 13



Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IKvassdrag) §§ 4 og 5



Konsesjon for Kongsfjordvassdraget datert 15.8.2012



Pålegg av 3.7.2001 med pålegg om merking av reguleringsgrenser og nivå for
minstevannføring.



Rapport etter magasinkontroll 13.9.2002.



Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3

Tema for miljørevisjonen

Revisjonen omfattet:


IK-vassdrag § 5-3: Kunnskaper og ferdigheter hos personell.



IK-vassdrag § 5-5: Foreta og protokollere målinger og registreringer som er nødvendige for …



IK-vassdrag § 5-6: Kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet.

1.4

Funn

3 Avvik
2 Anmerkinger
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 virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

1.5

Generelle kommentarer

De ansatte ved Pasvik Kraft AS bidro på en positiv måte til gjennomføringen av revisjonen, og vi hadde
gode samtaler under intervjuene.
Pasvik Kraft AS har et fungerende internkontrollsystem, men mangler noen prosedyrer knyttet til det
ytre miljø. Etter befaring ved Kongsfjord kraftverk 18.9.2015 og ved intervjuene erfarte vi at det er
fokus på det ytre miljø i selskapet, og håper at revisjonen vil bidra til også det skriftlige kommer på
plass.
Revisjonen ble avholdt sammen med NVEs seksjon for damsikkerhet som allerede har oversendt sine
funn i en egen rapport (NVE ref: 201100781).
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Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

IK-vassdrag § 5-3:
Sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å
sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike oppfyller krav
fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen.

Avviket

Pasvik Kraft AS har ikke en skriftlig plan for hvordan kompetanse knyttet til det
ytre miljø skal etableres, opprettholdes og utvikles.

Grunnlag

Pasvik Kraft AS mangler en kompetanseplan som definerer hva slags kompetanse
bedriften har og hva slags kompetanse som er nødvendig for å tilfredsstille
gjeldende krav til natur- og landskapsmessig standard.

Hvordan lukke

Pasvik Kraft AS må kartlegge samlet kompetanse innen miljø og landskap i
selskapet og beskrive hvordan denne kompetansen skal vedlikeholdes og
forbedres. Dokumentasjon på dette sendes NVE innen fristen.

Frist for lukking

1.2.2016

Avvik 2
Krav

IK vassdrag § 5-4:
Beskrive organisasjonen herunder hvordan det kvalifiserte personellet er
organisert med ansvar, oppgaver og myndighet.

Avviket

Pasvik Kraft AS har ikke plassert ansvar for det ytre miljø i organisasjonen.

Grunnlag

Pasvik Kraft AS har ikke skriftlig dokumentasjon som viser hvem som har ansvar
for det ytre miljø.

Hvordan lukke

Bedriften må sende inn skriftlig dokumentasjon som beskriver hvem som har
ansvar for tilsyn med det ytre miljø.

Frist for lukking

1.2.2016
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Avvik 3
Krav

IK vassdrag § 5-6:
Kartlegge farer og problemområder med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne
bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak
for å redusere risikoforholdene.

Avviket

Pasvik Kraft AS mangler en skriftlig kartlegging av farer og problemområder
knyttet til miljø og landskap.
Bedriften har ikke gjort en risikokartlegging knyttet til det ytre miljø. En slik
kartlegging skal inneholde forslag til avbøtende tiltak for hvordan virksomhetens
farer og problem avgrenset til sikkerhet og miljø kan reduseres.

Grunnlag

Hvordan lukke

Frist for lukking

3

Pasvik Kraft AS må gå gjennom sine anlegg og identifisere og vurdere
problemområder for miljøet.
Dokumentasjon på dette sendes NVE innen fristen.
1.2.2016

Beskrivelse av anmerkninger

Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
IK-vassdrag § 5-8:
Pasvik Kraft AS mangler sjekklister for miljøtilsyn ved sine anlegg.
Målestaver som viser magasinvannstand må jevnlig kalibreres mot display og driftssentral.

2

Pasvik Kraft AS må avklare det juridiske eierskapet til Skogfoss kraftverk og melde inn riktig
konsesjonær til NVE.

