Side 2

FA
Es.
Revisjonsrapport

Revi dert enhet :

N or d-Salten Kraft AS

Revisionsdato:.
Sted:

03 .10.2017
Ulvsvåg

Medvi rkende fra
revidert enhet:

Stein Valle, adm. dir./beredskapsleder
St ig Ei rik Johansen , div.leder Nett/bere dskapsk oordinator
Frode Edvardsen, avd . leder Nett
T hor-Erik Knutsen, IKT-ansvarl ig/IK T-sikkerh etsko ordinator

Amir Messiha, revisj onsleder
Re vi sorer fra NVE: Skule Nilsen, medr evisor
B irgitte Kj elsberg, observator
Seksj on

Seksj ons sj ef Eldri N aadland Holo, TBB

1

Innledning

1.1

Bakg runn og formål med revisjonen

a

Formålet med rev isj onen var kartlegge sta tus for hvordan se lsk apet oppfy ller krav i henhold til
energ
i lo vforskri ften og beredskapsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser, beredskapsp lanverk,
dokumente rte rutiner og t ilgang på ressurser tilfredsstiller kraven e.

1.2

Revi sjons grunnlag

I de nne rev isj onen var revisj ons grunnlaget folge nde:
•

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overfør ing, omsetning fordeling og

•

bruk av energi m.m. (energiloven).
FOR 1990- 12 -07 nr 959: Forskr ift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling

•

og bruk av energi m m. (energilovforskriften).
FOR 20 12-12-07 nr 1157: Fo rskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i

•

energiforsyn in gen (beredska psforskri ften).
Selskapets redegjørelser under revisj onen og dokumentasjon oversendt NV E 11.09.20 17.

1.3

Tema for revisjonen

Revisj onen omh andlet følgende tema:
•

Rutiner for dr ift og vedlikehold

•

Oppfølgning av avvik
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•

Rutiner og strategi for skogrydding

•

Dri ft og gjenoppretting under ekstraordinære forhold

•

Risiko- og sår barhetsanalyser og beredskapsplaner

•

Tilgjengelige beredskapsressurser

•

Kri sekommun ikasj on og sikringstiltak

•

Informasj onssikkerhet

1.4

Funn

Ett avvik

To anmerkinger

Ayyik er:.B rudd

pakrav i regelverk og tillatelser gitt i el ler i medhold av energi- og

vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerknin g er: påpekning av forhold med forbe dringsmuligheter eller et forhold
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

som bør vurderes

Generelle kommentarer

Til synet ble gjennomfort som et samlet mote mell om representanter for Nord-Sal ten Kraft AS og
revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis bledet gitt korte presentasjoner fra begge par t er.

NVE fikk et meget positi vt inntry kk av selskapet og det arbeidet somgi ennomfores med drift,
vedlikehold og beredskap. Selskapet har gode rutiner og systemer og god kontroll på driften av nettet.

2

Beskrivelse av avvik

Avi k 1

Krav

bfe $ 2-9 Evaluering

Avviket

Evalueringsrapportene mangler tiltakslister med frister i prioritert rekkefølge og
ansvarlig for oppfølging.

Dokumentasj on

Selskapet har etablert rutiner for evaluering og følger disse, men det savnes frister
og ansvarlige for oppfølging etter evalueringene.

Hvordan lukke

Selskapet må følge de etablerte rutiner i kvalitetssystemet for evaluering e tter
hendelser og øvelser. Rutinene må beskrive ansvarlig for eventuell oppfølging
sam t tidsfrister og status.

Frist for lukking
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Beskrivelse av anmerkninge r
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
bfe § 2-5. B eredskapsplanlegging
Enkelte opplysninger i planene er ikkeoppdaterte, for eksempel kontaktinfonnasj on til NVE.
Det mangler paginering i dokumentet og det er benyttet Bfk som forkortelse for
beredskapsforskriften i stedet for bfe.
Det anbefales at beredskapsplanen gjøres offentlig men da må sensitiv informasj
on legges i eget
vedlegg

2

bfe § 2-10. Internkontroll
Rutiner for rapportering til NVE bor inkluderes.
Dokumentasj on av internkontroll kan med fordel implementeres i et annet verktøyenn Power
Point for enklere handtering av systeme t.

á

