Troms Kraft Produksjon AS
9291 TROMSØ

Vår dato: 19.10.2016
Vår ref.: 201002754-30
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kjetil Greiner Solberg

Oversending av revisjonsrapport Guolasjåkka kraftverk, Kåfjord
kommune
Vi viser til revisjon av Guolasjåkka kraftverk og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble
holdt 13.10.2016. Revisjonen var varslet i brev av 28.9.2016.
Ved revisjonen ble det funnet 2 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.
Frist for å uttale seg til saken er satt til 10.11.2016. 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.
Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som
endelig.

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:

Troms Kraft Produksjon AS Org. nr. 979 152 116

Revisjonsdato:
Sted:

13.10.2016
Troms Kraft sine lokaler, Evjenvegen 34, 9024 Tomasjord

Medvirkende fra
revidert enhet:

Øyvind Steffenach (VTA)
Jostein Jerkø (fagsjef miljø)
Helge Eklund (leder for plan-/ingeniøravdelingen)
Steinar Pedersen (koordinator Skibotn stasjonsgruppe)
Helge Eklund, Øystein Aspevik og Ronald Hardersen deltok på åpnings/sluttmøtet

Revisjonsleder Kjetil Greiner Solberg
Revisorer fra NVE: Medrevisor Trond Blomlie
Seksjon

Seksjonssjef Øyvind Leirset, TBM
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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Revisjonen av Guolasjåkka kraftverk lå inne i NVEs revisjonsplaner for 2016. Etter hendelsen hvor det
ble observert død fisk i Kåfjordelven 25.8.2016 ble det naturlig å fokusere på dette temaet under
revisjonen.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:





1.3

Regulering og overføring av Guolasjåkka i Kåfjord gitt ved kgl. res.14.6.1968
NVE pålegg av 03.07.2001 om merking av reguleringsgrenser og nivå for minstevannføring.
NVE pålegg av 17,10.2002 om opplysningsskilt ved reguleringsmagasin.
Rapport etter magasinkontroll 7.3.2005

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:




Miljøutfordringer ved vannstandsendringer i Kåfjordelva
IK-vassdrag § 5-3: Sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige.
IK-vassdrag § 5-6: Kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø
og sikkerhet.
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1.4

Funn

2 avvik
2 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

Troms Kraft Produksjon AS (heretter TKP) bidro på en god måte til gjennomføringen av befaring av
reguleringsområdet og selve revisjonen i Tromsø.
TKP har lagt ned en stor innsats i det siste med dokumentasjon knyttet opp til IK-vassdrag. Det blir et
løft for tilsynspersonellet å få et eget kurs i miljøtilsyn, og NVE vil ta innspillet om å få en kursrekke i
miljøtilsyn med seg videre.
Det var også en konstruktiv diskusjon om funnene i etterkant av revisjonen hvor vi fikk økt
presisjonsnivået på avvik og anmerkninger. Vi fikk også diskutert driften ved andre av TKP sine anlegg.

2

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.

Avviket

TKP kan ikke dokumentere skriftlig at tilsynspersonell har de kunnskaper og
ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak driftes i tråd med
krav.

Dokumentasjon

TKP har ikke en skriftlig plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres
opprettholdes og utvikles.

Hvordan lukke

TKP må gjennomføre planlagt internkurs for tilsyn av miljø og landskap og sikre
at denne kompetansen skal vedlikeholdes og forbedres.

Frist for lukking

15.3.2017
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Avvik 2
Krav

IK vassdrag § 5-6:
Kartlegge farer og problemområder med hensyn til miljø og sikkerhet og utarbeide
planer for å redusere risikoforholdene.

Avviket

TKP har en mangelfull skriftlig kartlegging av farer og problemområder
knyttet til miljø.

Dokumentasjon

TKP kunne ikke legge frem en tilfredsstillende skriftlig kartlegging av farer
og problemområder knyttet til miljø.
TKP har ingen kartlegging eller skriftlige rutiner som tar hensyn akvatisk
miljø ved kjøring av kraftverket.

Hvordan lukke

TKP må fullføre kartlegging av farer og problemområder med hensyn til
miljø og sikkerhet.
TKP må kartlegge/vurdere konsekvensene kjøremønsteret ved kraftverket
har for akvatisk miljø.

Frist for lukking
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15.3.2017

Beskrivelse av anmerkninger
Nr.

Beskrivelse av anmerkning

1

TKP har en manglende vedlikehold og oppfølging av egen skiltplan.

2

Fiskedød registrert før 2011 er alle registrert som hendelser og ikke som avvik. TKP må
sikre rutiner for å finne årsaken til hendelser.

