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Innledning

1.1

Bakgr unn og formål med revisjonen

a

F ormalet med revisj onen var kartlegge statu s for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold tul
energi lovfo rskri ften og beredskapsf
orskriften, og k ontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk,
dok umenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kraven e.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisj onen var revisjonsgrunnlaget følgende:
•

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produk sjon, omforming, overforin g, omsetning fordeling og
b ruk av energi m.m . (energiloven).

•
•
•

1.3

FOR 1990- 12-07 nr 959: Forskrift om produksj on, omforming, overforing. omsetning. fordelin g
og brukav energi m .m. (energilovforskriften).
FOR 2012-12-07 r 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
ener giforsyni ngen (beredskapsforskriften).
Se lskapets redegjørelser under revisj onen og dokumentasj on oversendt NVE 3 1.8.20 17.

Tema for revisjonen

Revisj onen omhandlet følgende tema :
•
•
•

Leveringsplikt
Drift, vedlikeho ld og modernisering
ROS-analyser og beredskapsp laner

3,
•
•
•
•
•
•

S ide 3

Varsling og rapportering
Øvelser
Infonn asj onssikkerhet
In ternkontrollsystem
Repar asj onsberedskap
Kompetanse og personell

1.4

Funn

To avvik
Fire anmerkinger
A vvik er : Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energ i- o g
vassdragslovgivn ingen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er : påpekning av forhold med forbedr ingsmuligh eter eller et forhold som bør vur deres
nærmere av virks omheten, men som ikkeer brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennom fort som et sa mlet mø te me llo m representante r for Skagerak V armeAS og
revisj onslaget fra NVE . Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort
befaring ble foretatt i Kilen varmesentral.
NVEs inntrykk er at Skagerak VarmeAS har gode rutiner og god kontroll p å driften av an legget.
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Beskrivelse av avvik

Avvik 1

$ 2-5 Beredska psplanlegging

Krav

bfe

Avv iket

Beredskapsplanen er ikke oppdatert. Planen er ikke samordnet med andre
relevante myndigheter .

Dokumentasj on

Enkelte opplys i ng er i bere dskapsplanen er ikke opp datert,f. eks NVEs
beredskapstelef onen, og andre elater som har endret navn ogyeller telef omnr.

Hvordan lukke

Selskapet må sikre at beredskapsplanen oppdateres slik at den oppfyller krav il i
vaere funksjonell ved ekstraordinr e situasjoner. Planen
samordnes med blant
annet kommunen og andre relevante etater .

ma

Frist for lukking

14. 12.2 0 17

Side 4

Avvi k 2
Krav

bfe $ 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll

Avv iket

Selskapet har ikke en beskrevet rutine for vurdering og merking av sensitiv
informasjon.

Dokumentasj on

Dok umenter som in eholder kr aftsensitiv inf orm
a sjon etter $ 6-2.f or eksempel
beredskapsplan og ROS-analyse, er ikk e korrekt merket.Selskapet bor merke og
beskytte alle sensitiv inf ormasj on, f. eks. telef onliste til viktig ressurs- p ersonell.

Hvordan lukke

Selskapet må u tar beide og implementere rutiner for vurdere, merke, avskj erme
og beskytt e dokumenter med sensitiv informasj on, j f krav i $ 6-3.

Frist for lukkin g

14. 12.20 17
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Beskrivelse av anmerkninger

3
Nr.
1

Beskrivelse av ammerkning
bfe § 4-3 D rift i ekstraordinære situasjoner og gj enopprettingav fun ksjon
Selskapet bør sikre seg med skriftlig avtaler i beredskaps situasj on med f.eks
pumpelev eran doren .

2

bfe $ 2-4 Risikoog sårharhets- analyser
Selskapet bor utarbeide en referansefor opp folging av tiltakene i R OS-analyser.
Selskapet bor utarbeide en prioritert liste for alle tiltakene som er definert i ROS-analyser,
med en referanse for oppfølging.

3

bfe §. 2-6 Varsli ng og rapporter ing
Varslingsrutiner til NV E bør oppdateres i beredskap splanen og innsatsplanen.

4

bfe $ 2-9 Evaluering
Det bør tydeliggjøres hvordan oppfølging av forbedringspu nkter ivaretas i
evalueringsrapporten.

á

