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Innledning

1.1

Bakg runn og formål med revisjonen

a

Revisj onens formål er kartl egge status for hvordan selskap et opp fy ller krav i henh old til
energ ilov forskriften, beredskapsforskriften og vedt ak gitt mcd hj emmc l i rasjonerin gsfo rskrift en,
herunder kontrollere at R OS -analyser, beredskap splanv erk , doku mentert e r utiner o g tilgang på
ressurser t ilfredsstiller kravene.

a

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisj onen var revisj onsgrunnlaget følgende :
•
•
•
•
•
•

1.3

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksj o n, omforming, overforin g, omsetning ford eling og
b ruk av energi m .m. (energi loven).
FOR 1990- 12-07 nr 959: Forskrift om produksi on , omfo rmin g, overfori ng, oms etn in g, fordcling
og bruk av energi m. m. (energi lovforskr iften).
FOR -20 12- 12-07- 1157: Fo rskri ft om forebyggend e sikkerhet og b eredskap i en ergiforsyn ingen
(beredskapsforskri ft en) .
FOR 200 I - 12-I 7 nr 142 1: F orskrift om p lanlegging o g gi ennomforing av rek vis isj on av kraft og
tvangs messige leverings innskrenkninger v ed kraftrasj onering (rasj onerin gsforskriften).
Vedtak av 6. 11.20 06 «Innhold i planverket for kraftrasj on ering - Ny tt vedtak» .
Selskapets redegjørelser under revisj onen og dokumentasj on oversendt N VE 25. 10.2 0 17.

Tema for revisjonen

Revisj onen omh andlet følgen de tema:
•
•
•

Rutiner for drift og vedlikehold
Oppfølging av avvik
Rutine r og strategi for sk ogrydding

.,
FI
•
•
•
•
•
•
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Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
Tilgjengelige beredskapsressurser
Krisekommunikasj on og sikringstiltak
Informasj onssikkerhet
Planverk for gjennomføring av kraftrasj onering

1.4

Funn

Fem avvik
Fem 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 bmdd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Sør Aurdal Energi AS og
tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Tilsynslaget har et
positivt inntrykk av selskapets arbeid. Det fremstår som selskapet har god oversikt over kraftsystemet og
arbeider aktivt med modernisering av sine nettanlegg.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

bfe $ 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse

Avviket

Risiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull

Dokumentasjon

Ris k o og sa rbarhetsanalysen er ikke oppdatert. Analysen iden tifi ser er ikke heller
risik o og sarbarhet pa anlegg sniva. D et er k ke etablert en konkret handlingsp lan
f or gjennomf ori ng av avbotende tiltak, med konkret fris t og ans arlig p erso n f or
gj ennomf oring. Res ultatene av avb otende tiltak bor v urderes synli g gjort i
analysen.

Hvordan lukke

Risiko og sårbarhetsanalysen skal oppdateres til agienspeile gjeldende situasj on .
Analysen skal også oppdateres slik at det er mulig a identifisere relevant risiko og
sårbarhet på anleggsnivå. Videre skal det utarbeides en konkret handlingsplan for
gjennomføring av identifiserte avbøtende tiltak. Handlingsplanen skal fastsette en
frist for gjennomføring av tiltakene og angi en ansvarlig person .

Frist for lukking

1.4.20 18
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Em",
Avvik l
Krav

bfe$ 2-7 Øvelser

Avviket

Selskapet har ikke gjennomført årlige øvelser og mangler en flerårig øvelsesplan.

Dokumentasj on

Selskap et har p laner om å gjennomf øre en øvelse med andre KE O-enheter den 10.
nove mber 2017, men opply s er at det i ovrig ikke har gjennomfo rt
beredskap sr elaterte øve lser de senere år. De l er ikke heller etablert en fl erårig
p lan f or øvelser.

Hvordan lukke

Selskapet ska l planlegge og gjennomføre minimum en beredskapsrelatert øvelse.
Selskapet skal etablere en fler årig plan for over tid, øve p å alle forhold som er
nødvendig for vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til handtere alle
ekstraordinære situasjoner.

a

Frist for lukking

a,

a

1.4.20 18

Avvi k 3
Krav

bfe $ 2-10 Intern kontrollsystem

Avviket

Selskapet har ikke et internkontrollsystem i henhold til stilte krav.

Dokumentasj on

Selskap et har ikke et in ternk ontrollsy slem som dokumenterer at det er etablert en
sy s tematikk f or a s ikre etterl eve lse av rele va nte kra v i ene rgilove n og
energ ilovf orskn (len saml alle krav i beredskapsf orskrifien.

Hvordan lukke

Selskapet må oppdatere internkontrollsystemet for sikr e etterlevelse av relevante
kr av i energiloven og energilovforskriften samt a lle krav i beredska psfors krift en.
1.4. 20 18

Frist for lukk in g

a

Avvik 4
Krav

bfe

Avviket

Selskapets identifisering og beskytte lse av kraftsensitiv informasj on er mangelfull .

Dokumenta sj on

Selskap et mangl er skr it lige r utiner for effek tiv avskjerming, beskyttels e og
filg angskontro ll av kraftsensitiv inf ormasj on.

Hvord an lukke

Selskapet må utarbe ide prosedyrer for avskj erming, beskyttelse og tilgangskontroll
til dokumenter med kraftsens itiv informasj on .

Frist for lukking

1.4.2018

6-3 Beskytt else, avskjerming og til gangskontroll

,
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Avvik 5
Krav

Vedtak av 6.11.2006, I c) Samarbeid med relevante aktører

Avviket

Selskapet har ikke hatt et samarbeid med alle relevante aktører.

Dokumentasj on

Selskap et har ikke etablert et samarbeid med aktører innen telekomsektoren som
sikre r at rasj onering splanen er koordinert med disse.

Hvordan lukke

Selskapet skal utarbeide prosedyrer som sikrer koordinering av rasj oneringsplaner
med de relevante aktørene, sikrer fremtidig samarbeid og at de som har behov for
tilpasse sin egen beredskap gis tilstrekkelig in formasjon om de gjeldende
rasjoneringsplaner.

a

Frist for lukking
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Beskrivelse av anmerkninger
Nr.

1

Beskrivelse av anmerkning

bfe $ 2-5 Beredskapsplan
Selskapets beredskapsplan bør i størr e grad beskrive de planlagte tiltakene for ahandtere ulike
hendelser. Beredskapsplanen bør også i større grad koordineres med andre KRO-enheter og KOS.

2

bfe $ 2-9 Evaluering
Selskapet evaluerer hendelser og øvelser, men evalueringene bør i større grad identifisere
konkrete avbøtende ti ltak.

3

Vedtak av 6.11.2006, I e) 2. pkt. Metode for beregning av ukekvote r
Ved kvoterasj onering skal det fastsettes grenser for maks og min kvoter.

4

Vedtak av 6.11.2006, I f) 1. pkt. Prioritert e sl uttbru kere ved sonevis utkobling
Selskapet bør vurdere en diversifisert prioritering for de ulike scenarioene av sonevis roterende
utkoblinger, slik at flere p rioriterte sluttbrukere skj ennes når det er mulig.

5

Vedta k av 6.11.2006, I f) 3. p kt. Besparelser p a 30, 50 0g 70 % med sonevis utkobli n g
Selskapet bør ved fastsettelse av utkoblingssykluser h ensynta den økning av forbrnk som kan
forventes ved innkobling av områder som har vært utkoblet noe tid.

