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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

a

Formålet med revisjonen var kartlegge sta tusfor hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til
energilovforskriften og beredskapsforskriften, og kontrollere at ROS-ana lyser, beredskapsplanverk,
dokument
ert e rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

1.2

Revisjonsgrunn
l ag

I denne revisjonen var revisj onsgrunnl
aget folgende:
•
•
•
•

1.3

LOV 1990-06-29 nr SO: Lov om produksj on, omforming, overforing,omsetning forde lin g og bruk
av energi m m. (energiloven).
F OR 1990- 12- 07 nr 959: Forskri ft om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og
brukav energi m .m . (energilovforskri ften).
F OR 20 12- 12-07 nr 1157: Fo rskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyn ingen
(beredsk apsforskriften).
Selskapets redegjørelser under revisj onen og dokumentasj on oversendt NVE 24.7.20 17.

Tema for revisjonen

Revisj onen omh andlet følgende tem a:
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•

Rutiner for dri ft og vedlikehold

•

Oppfølgning av avvik

•

Rutiner og strategi for skogrydd ing

•

D rift og gjenoppretting un der ekstraordinære forhold

•

R isiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner

•

T ilgjengelige beredskapsressurser

•

Krisekommunikas j on og sikringsti ltak

1.4

Funn

To avvik
Fire anm erk inger
A vvik er. Brudd pa k rav i regelverk og ti llatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivn in gen og annen lovgivning NVE Rorvalter.
Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
na rmer e av virksomh eten, men som ikk e er bru dd
gitte kr av.

pa

1.5

Generelle kommentarer

T ilsyn et ble gjenn omfo rt som et samlet motemellom representanter for Ymber A S og revi sj onslaget fra
NVE . Innledningsvis ble det gitt korte presentasj oner fra begge parter. En kort befaring hie foretatt i
Stors letta trans form atorstasjon .
NVE s inntrykk er at selskapet har gode rutin er og god kontro ll p å driften av nettet.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik I
Krav

bfe $ 2-4 Risiko og sarbarhets- analyser

Avv iket

Risiko- og sårbarhetsanalysen oppfyller ikke forskr iftskrav.

Dokumentasj on

I. Hendelser som er i rød t- e ller gult kategori håndteres ikke med
beredskapstiltak i beredskap splanen.
2. Ved foreslåtte risiko- eller satbarhets-re duserende tiltak vur deres ikkei
hvi lke kategori dette resulteres.

Hvor dan lukke

1. ROS analysen må henvise til det rette sted i Beredskapsplanen hvor det
aktuelle beredskapstiltaket er beskrevet.
2 . Konsekvenser og resultater av ris iko- ell er sarbarhets-reduserende ti ltak
må beskrives. Konsekvenser/resultat fra de foreslåtte tiltak skal noteres og
presenteres med eventuelt en ny kategori.

Frist for lukking

0 l.12.20 17
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Avvik 2
Krav

bfe § 2-7 Øv else

Avviket

Selskapets øvelsesplan er ikkeoppdatert.

Dokumentasj on

Planen ska! bidr a til at det utvikles kompetanse til å håndtere alle aktuelle
ekstraordinære situasjoner. Selskapets øvelsesplan er ikkeoppdatert i h.h.1.kravet
om årlig øvelse.

Hvordan lukke

Det må utarbeides en flerårig øvelsesplan som dekker relevante ekstraordinære
forhold hos selskapet. Planen skal oppdateres årlig og anbefales dekke en fireårs
periode, med minimum enarlig ovelse. Planens formål skal være å utvikle
kompetanse internt i selskapet Planen skal inneholde status og
oppfølgingsansvarlig .

Frist for lukking

0 1.12.20 17

Beskrivelse av anmerkninger

3
Nr.
l

Beskrivelse av anmerk ning
enf

3-5 a) Dokumentasjon

Selskapet bør kontrollere alle FASIT rapporter og sørge for at de er riktig utfylt De bør også
tilstrebe a finne feilarsakhver
i
hendelse.
2

bfe $ 2-5 Beredska
psplanlegging

Selskapet b ør sørge for at alle punkter i planen er oppdatert.
3

bfe $ 2-9 Eval uering

Evaluering mangler oppsummering med tiltakog frister.
4

bfe $ 6-3 Beskyttelse, avskj erming og tilgangskontr oll

Selskapet bør merke og beskytte alle sensitiv informasj on, f.eks. telefonliste til viktig ressurspersonell.
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