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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

a

Revisj onens formål er kartlegge status for hvordan selskapet opp fyller krav i henhold til
energilovforskriften o g beredskapsfo rskriften, herun der kontrollere at R OS-analy ser,
beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene .

1.2

a

Revisjonsgrunnlag

I denne revisj onen var revisjonsgrunnlaget folgende:
•
•
•
•

1.3

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksj on, om form ing, overforing , omsetning fordeling og
bruk av energi m.m. ( energiloven).
FOR 1990 -12-0 7 nr 9 59: Forskr ift om produksj on, omform ing, overføring, omsetnin g, fordeling
og bruk av energi m.m. (energilovforskri ften).
FOR -20 12- 12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften).
Selskapets rede gjørelser under revisj onen og dokumentasj on oversendt NVE 09.0 1.20 18.

Tema for revisjonen

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

Rutiner for drift og ved lik ehold
Oppfølging av avvik
Rutiner og strategi for skogrydding
Drift og gjenopp retting under ekstraordinære forhold
R isiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
Tilgjengelige beredskapsressurser
Krisekommun ikasj on og sikringstiltak
Informasj onssikkerhet
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Tre avvik
To 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 brudd på gitte krav.

1.5

Gen erelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Jeren Everk KF 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 gode rutiner og kvali tetssikring av
systemer for håndtering av normal driften og ekstraordinære situasjoner. Selskapet arbeider aktivt med
modernisering av sine nettanlegg og har lagt mesteparten av strømnettet i jordkabel. Det gjenstår kun
10% av luftledning igjen. En befaring på Nærbø transformatorstasj on og en nettstasjon ble foretatt.
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Beskrivelse av avvik

Avvik l
Krav

bfe § 2-6 Varsling og rapportering

Avviket

Selskapet har ikke utarbeidet rutiner for varsling til NVE

Dokumentasj on

Selskap et har etablert rutine f or va rsling til HMS my ndigheter f or alvo rlig
ulykker. Rutiner f or va rsling til N E f or ak utt energihen delser er ikke beskrevet

Hvordan lukke

Selskapet må utarbeide og beskriver rutinen for varsling til NVE i
beredskapsplanen og internkontrollsystemet.

Frist for lukking

1.5.20 18

Avvik 2
Krav

bfe $ 2-9 Evaluering

Avviket

Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.

Dokumentasj on

Selskapet har dokumentert rutiner for utarbeidelse av evaluering etter øvelser,
men de følges ikke opp. Selskapet kan ikke dokumentere en rutine for evaluering
etter hendelser eller endringer i fysisk infrastruktur. Det mangler rutiner for
oppfølging med ansvarlig, tidsfrister og implementering i beredskapsplaner og
vurderinq av ROS-analyse.
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Hvordan lukke

Selskapet skal lage rutiner for evaluere alle øvelser og hendelser. Evalueringene
skal være skriftlige i henhold til § 2-10 om internkontrollsystem .

Frist for lukking

1.5.20 18

Avvik 3
Krav

bfe $ 6-3 Beskytt else, avskjerming og tilgangskontroll

Avviket

Selskapets identifisering og beskyttelse av kraftsensitiv informasj on er mangelfull.

Dokumentasj on

Selskap et mangler skrift lige r utiner f or effekti v avs kjerming, beskyttelse og
tilgangsk ontroll av kraft se nsitiv inf ormasj on.

Hvordan lukke

Selskapet må utarbeide prosedyrer for avskj erming, beskyttelse og tilgangskontroll
til dokumenter med kraftsensitiv informasj on .

Frist for lukk ing

1.5.20 18

Beskrivelse av anmerkninger

3
Nr.

B eskri velse av anmerkning

1

enf § 3-5 a) Dokumentasjon
Selskapets har høy andel feil/avbrudd registrert som øvrige/vet ikke. Selskapet bør tilstrebe
finne feilårsak i hver hendelse ved FASIT-rapportering.

2

bfe $ 2-5 B eredskapspl anl e ggi ng
Beredskapsplanen bør samordnes med andre relevante aktorer, f eks. KDS.

a
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