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Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Flesberg Elektrisitetsverk AS
Vi viser til revisj on av Fl esberg Elektrisitetsverk AS og oversender revisj onsrapport en fra revisj onen
som ble holdt 27. oktober 20 16. Revisj onen var varslet i brev av 20. septe mber 20 16.
Ved revisj onen ble det funnet 5 avvik og gitt 3 anmerknin ger. Revisjonsrapport en beskriver de avvik og
anmerkn inger som ble avdekket. Dokumentasj on på lukking av avv ik skal sendes NVE innen oppgitte
tidsfrister.
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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Flesberg Elektr isitetsverk AS, organi sasionsnummer 982 677 386

Revisionsdato:
Sted:

27. oktober 20 16
Numedalsvegen 1920, Lampeland

Medvirkende fra
revidert enhet:

Tommy Angell, nett sj ef og beredskapskoordinator
Bente Hole, kontorsief
Revisj onsleder, Lars Andreas Eriksson
Revisorer fra NVE: Medrevisor, 0 ystein Gaserud
Medrevisor, Synnøve Lill Paulen
Seksjon

Seksj onssjef, Eldri Naadland Holo, TBB

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

F ormålet med revisj onen var akartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold ti 1
energilovforskriften, beredskapsforskriften og rasj oneringsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser,
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 produksj on, omfomin g, overforing, omsetni ng fordeling og
bruk av energi m.m. (energiloven).
FOR 1990-12 -07 nr 959: Forskrift om produksj on, omformin g, overforing, omsetn ing, fordelin
g
og brukav energi m.m. (energilovforskr iften).
FOR-20 12- 12-07-1157: Forskrif om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften).
Vedtak av 6.11.2006 «Innhold i p lanverket for kraftrasj onering - Nytt vedtak» .
Selskapets redegjorelser under revisjonen og dokumentasj on oversendt NVE 3.10.20 16.

Tema for revisjonen

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

Rutiner for drift og vedlikehold
Oppfølg ing av avvik
Rutiner og strategi for skogrydding
Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
Tilgjengelige beredskapsressurser
Krisekommunikasjon og sikringstiltak
Informasjonssikkerhet
Planverk for gjennomføring av kraftrasj onering
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1.4

Funn

Fem avvik
Tre anmerkin ger
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NV E forvalter.
Anmerkning er: påpekn ing av forhold med forbedringsmu ligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Nore Energi AS og
revisj onslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasj oner fra begge parter. Det var på
forhånd avklart at nettsj ef Tommy Angell hadde fullmakt til a svare for beredskapsleder Pål Rønning.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1

Krav

bfe $ 2-4 Risiko og sarbarhetsanalyse

Avviket

Selskapet risiko- og sårbarhetsanalyse er ikke fullstendig og identifiserer ikke i
tilstrekkelig grad selskapets risikobilde. Videre mangler analysen konkrete og
tidfestede handlingsplaner for gjennomføring av avbøtende tiltak og entydig
ansvar for oppfølgning. Kob lingen mellom ROS-analyse og beredskapsplan for de
risikoer som skal håndteres med beredskapstiltak er ukl ar.

Jf.beredskapsf ors krif en med tilhore nde veiledning, kapi te l 2.4.

Grunnlag

ROS-analysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og
inkludere alle feil og skader som kan forventes i ekstraordinære situasjoner. Dette
gjelder eksempelvis omfattende trefall.

Hvordan lukke

I

Det må utarbeides tidfestede handlingsplaner som beskriver hvordan risikoen for,
eller konsekvensen av, uønskede forhold skal reduseres. De identifiserte avbøtende
tiltakene skal være konkrete og ansvar for oppfølgning skal være entydig plassert.
Det skal være en klar kobling til beredskapsp lanen for de risikoer som skal
håndteres med beredskapstiltak.

Frist for lukkin g

7.4.20 16

Avvik 2

Krav

] bfe $ 2-5 Bere dska pspl anle ggin g
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Avviket

Selskapet mangler en prosedyre som sikrer at beredskap splanen er samordnet med
relevante aktører. Beredskapsplanen bygger ikke heller på risiko- og
sårbarhetsanalysen.

Grun nlag

Jf ber edskap sf orskr iflen med tilhørende veiledning , kap itel 2.5.

Hvordan lukke

Beredskapsplanen skal kompletteres med en prosedyre som sikrer samordning
med relevante aktører.
Beredskapsplanen skal oppdateres slik at det sikres en god sammenheng med
risiko- og sårbarhetsanalysen.

Frist for lukking

7.4 .20 16

Avvik 3
Krav

bfe $ 2-5 Beredskapsplanlegging relevant for rasjonering

Avviket

Selskapet har ikke et oppdatert og funksj onelt planverk for gjennomføring av
kraftrasj onering.

Grunnlag

Jf ved tak a v 6. 11.2 006, m ed tilhørende veiledning.

Hvordan lukke

Det må utarbeides et planverk for gjennomføring av kraftrasj onering som
samsvarer med krav stilt i vedtak datert 6 . novemb er 2006.

Frist for lukking

7.4. 20 16

Avvik 4
Krav

bfe $ 2-6 Varsling og ra
pp o rtering

Avviket

Selskapet mangler rutiner for varsling og rapportering av ekstraordinære
situ asj oner.

Grunnlag

.Jf.b er edskap sf orskr ift en med tilhorende veilednin g, kap itel 2.6.

Hvordan lukke

Selskapet skal etablere en klar prosedyre for varsling og rapportering til NVE .

Frist for lukking

7.4. 20 16

Avvik 5
Krav

bfe $ 2-7 Øvelser

Avviket

Selskapet mangler en flerårig p lan for gjennomføring av øvelser.

,
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Grunnlag

Jf beredskapsf orskr iflen med tilhørende veiledning, kap itel 2. 7.

Hvordan lukke

Selskapet må utarbeide en flerårig øvelsesplan .

Frist for lukkin g

7.4.20 16

Beskrivelse av anmerkninger

3
Nr.

Beskrivelse av anmerkning

1

Selskapet evaluerer øvelser og uønskede hendelser, men evalueringene bør i større grad
dokumenteres skriftlig.

2

Selskapets oversikt over nødvendig reservemateriell bør innarbeides i beredskapsplan eller
internkontrollsystem for a sikre at beholdningen holdes oppdatert .

3

Selskapet bør systematisk vurdere bruk av utvidet ryddebelte på alle linj er som er viktige og eller
kan forventes å være utsatte for trefall.

