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Saksbehandler:
Øystein Gåserud

Oversending av revisjonsrapport - Nore Energi AS
Vi viser til revisj on av Nore Energi AS og oversender revisj onsrapporten fra revisj onen som ble holdt
26.10.20 16. Revisj onen var varslet i brev av 30.09.20 16.
Ved revisj onen ble det funnet 4 avvik og gitt 3 anmerkninger. Revisj onsrapporten beskriver de avvik og
anmerkninger som ble avdekket. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte
tidsfrister.
NVE varsler om at vi vil vurdere a treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de
tidsfrister som er satt.
Frist for autt ale seg til saken er satt i l 28. 11.20 16. 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 opp lysninger som foreligger i saken og denne revisj onsrapporten aans e som
endelig.

Med hilsen

Ingunn Asgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Eldri Naadland Holo
seksj onssj ef

Dokumentet sendes uten underskr ift.Det er godkj ent i henhold til interne rutiner.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen , 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.n
v en o
Org .nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkont o: 7694 05 08971
Hovedkontor

Reglon MIdt-Norge

Regio n Nord

Regio n Sør

Region Vest

Region Øst

Middelth unsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn , 1B

Van gsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 T ILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

,
Side 2

Vedlegg:

1Revisj onsrapport

Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Nore Energi AS

Revisionsdato:
Sted:

26.10.20 16
Nore Energis lokaler, Rødberg

Medvirkende fra
revidert enhet:

Ola Bergheim, daglig leder/beredskapsleder

Revisj onsleder Øystein Gåserud
Revisorer fra NVE: Medrevisor Lars Andreas Eriksson
Seksj on

Seksj onssjef Eldri Naadland Holo, TBB

1

Innledning

1.1

Bakgrun n og formål med revisjonen
Formålet med revisj onen var akartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til
energilovforskriften, beredskapsforskriften og rasj oneringsforskriften, og kontrollere at RO Sanalyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisj onen var revisjonsgrunnlaget følgende:
•
•
•
•
•

1.3

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og
bruk av energi m.m. (energiloven).
FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksj on, omforming, overføring, omsetning, fordeling
og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
FOR-20 12-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften).
Vedtak av 6.11.2006 «Innhold i planverket for kraftrasj onering - Nytt vedtak».
Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasj on oversendt NVE 20. og 25.10.20 16.

Tema for revisjonen

Revisj onen omhandlet følgende tema:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rutiner for drift og vedlikehold
Oppfølging av avvik
Rutiner og strategi for skogrydding
Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
Tilgjengelige beredskapsressurser
Krisekommunikasj on og sikringstiltak
Informasj onssikkerhet
Planverk for gj ennomføring av kraftrasj onering

1.4

Funn

Fire avvik, hvor to i beredskapsforskriften og to i rasj oneringsforskriften.
Tre anmerkinger, hvor en i beredskapsforskriften og to i rasj oneringsforskrift en.
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: påpekn ing av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virk somh eten, men som ikke er bm dd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Nore Energi AS og
revisj onslaget fra NV E. Innled ningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

bfe $ 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse

Avviket

Se ls ka pet ROS-a na lyse e r ikke fullste ndig og ide ntifise re r ikke i tilstre kkelig grad
s elskapets risikobilde . Ana lys e n mangle r konkrete og tidfestede handlings pla ne r
for gje nnomfø ring a v avbøtende tilta k, dis se s ka l ha priorite rt re kkefø lge og
entydig a nsva r for oppfølgning. Det s ka l være e n kla r kobling til bereds kapspla ne n
for de ris ikoe r som s ka l hå ndte re s med be reds kapstilta k.

Grunnlag

Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.4.

Hvordan lukke

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens
reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader i ekstraordinære situasj oner. Det
må utarbeides tiltakslister som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges
eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering.
forventede resultater av de foreslåtte tiltak skal beskrives.
15.02.20 17

Frist for lukking
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Avvik 2
K rav

bfe $ 2-5 Beredskapsplanle gging

Avviket

Beredskapsplanen bygger ikke fullt ut på selskapets Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Grunnlag

Jf. beredskap sforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2 .5.

Hvordan lukke

Selskapet skal oppdatere beredskapsplanen slik at det sikres en god sammenheng
mellom beredskapsplanen og ROS analvsen.
15.02.20 17

Frist for lukkin g

Avvik 3
Krav

Vedtak av 6.11.2006, I c

Avviket

Selskapets plan for samarbeid med kommuner og innehavere av samfunnskritiske
funksj oner inneholder ikke rutiner som sikrer fremtidig og kontinuerlig samarbeid
om rasj onering. Selskapet har heller ikke etablert faste rutiner for å gi aktører som
kan vaere omfattet av rasjoneringsforskrift ens prioriteringskriterier ti lbakemelding
om hvordan de pavirkes av selskapets rasj oneringsplan.

Grunnlag

Jf vedtak med vedlag t veiledning.

Hvordan lukke

Selskapet skal utarbeide prosedyrer som sikrer koordinering av rasj oneringsplaner
med de relevante aktørene, sikrer fremtidig samarbeid og at de som har behov for
a tilpasse sin egen beredskap gis tilstrekkelig informasjon om de gjeldende
rasjoneringsplaner.

Frist for lukking

15.02.2017

Avvik 4
Krav

Veeltak av 6.11.2006, I f 3.

Avviket

Selskapet har ikke fastsatt utkoblingssykluser for sonevis roterende utkobling som
gir besparelser pa 30, 50 og 70 %.

Grunnlag

Jf.ve dtak med vedlag t ve iledn ing.

Hvordan lukke

Selskapet skal etablere en plan for hvordan selskapet skal redusere over føringen til
sine sluttbrukere med 30, 50 og 70 % under en sonev is roterende utkobling.

Frist for lukkin g

15.02.20 17
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3

Beskrivelse av anmerkninger
Nr.

Beskrivelse av anmerkning

1

Selskapet bor vurdere ovelser hvor sva rt mye skog har falt pa linjene.

2

Ved kvoterasjonering skal det fastsettes grenser for maks og min kvoter.

3

Ved kvoterasj onering skal plan for reduk sj on av overføring med 30, 50 og 70% ta hensyn til
energi reservert for prioriterte sluttbrukere og virkningen av maks og min kvoter.

á

