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Innledning

1.1

Bakgru nn og formål med revisjonen

Bakgrun nen er a kartlegge status fo r hvordan selskapet oppfyller krav i henh old til energ
i lovforskriften
og beredskapsfors kriften k ontro llere at ROS-analyser, beredskapsplanverk , dokument ert e rutin er og
tilgang ressurser til fredssti ller kravene.

pa

1.2

Revisjons grunnla g

I denne revisj onen var revisjonsgrunnlaget fø lgende:

•
•
•

1.3

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, om form ing, overforin g, omsetnin g fordeling og
bruk av energi m.m. (energiloven).
FOR 1990- 12-07 nr 959: Forskri ft om produk sj on, omforming, overforing, omsetnin g
, forde ling
og bruk av energi m .m. (energilovforskriften).
FOR-20 12- 12-07- 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(bereds kapsforskriften).

Tema for revisjonen

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

Drift, vedlikehold og modemisering
ROS-analy ser og beredskapsplaner
Varsling og rapportering
Øvelser og evaluering
Reparasj onsberedskap
Kompetanse og personell.
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Es.,
1.4

Funn

Ingen avv ik
T re anmerkinger
Avvik er : Brudd på krav i regel verk og t illatelser gitt i eller i medho ld av energi- og
vass drags lovg ivningen og annen lovg ivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligh eter eller

el

forhold som bør vurderes

nærmere a v virksomh eten, men som ikke er brudd på gitte krav .

1.5

Genere lle kommentarer

T ilsynet ble gj ennomført som et saml et møte mellom representantene for Ei dsiva Bioenergi AS og
tilsynslaget fra NVE . Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra b egge parter. Eids iva Bioenergi
a vdel ing Gj øvi k er etablert i 2014, i den kort p erioden har de klart etablere gode rutiner for drift og
vedlikehold, samt kartlegging av de v ikt igs te ris iko og sårbarhet for vir ksomheten . D riften på Gjøvik er
aktiv i deltagelse i felles øvelser med andre avde linger i Eidsiva Bioenergi. Systemati sk arb eid og
s truktur er kj ennetegnet ti] Gjø vik energisentralen.
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Beskrivelse av anmerkninger
Nr.
I

Beskrivelseav anmerkning
bf e § 2-4 Risiko og sår bar hetsanalyser
Selskapet bør vurdere og utarbeid e en sammenstilling av alle ROS analys er i en felles matrise som
gir total oversikt ove r varmesentralen utfordringer . Selskapet bor ogsa uta rbeide en
sammenstilJing av a lle ROS- a nalyser som viser konsekvenser og resultat er av de foreslåtte tiltak.
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bfe $ 2-7 0v e lser
Selsk ape t har mange felles ovelser med andre varm esentra ler i Eidsiva Bioenergi, men bor i
tillegg gjennom føre øve lser s om e r spesifikk for Gj ovik varm esentralen.
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bfe § 2-9 Evaluering
Se lska pe t bør gjennom føre en e valuering som skal brukes so m grunnlag for u l vikling av
bere dsk apskompetans e.

