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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

a

Formålet med revisj onen var kartl egge status for hvordan selskapet oppfyller krav gitt i grunnl
aget
rev isj onen. Hovedtema for revisj onen var ve dlikchold og genere ll bere dskap .

1.2

for

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget folgende:
•
•
•

1.3

L OV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksj on, om forming, overføring, omsetnin g fordeling og
bruk av energi m.m . (ene rgiloven - enl) ).
FOR 1990-12 -07 nr 959: Forskrift om produksj on, omforming, overføring, omsetning, fordeling
og bruk av energi m.m. (energilovforskr if en - enf) .
FOR 20 12-12-07 nr 1157: For skrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (beredskapsforskr iften -- bfe)

Tema for revisjonen

Revisj onen omhandlet fø lgende tema:
•
•
•
•
•
•
•

Rutiner for drift og vedlikehold
Oppfølgning av avvik
Rutiner og strategi for skogrydding
Drift og gjenoppretting under ekstraord inære forhold
Ri siko- og sårb arhetsanalyser og ber edskapsplaner
Ti lgjengelige beredskapsressurser
Kr isekommunikasj on og sikr ingstiltak
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1.4

Null 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 brudd på gitte krav .

1.5

Generelle kommentarer

Revisj onen ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Dalane Energi AS og
tilsynslaget fra NVE. NVE setter pris på at Dalane Energi var positive og samarbeidsvillige under
rev1syonen.
Dalane Energi har dokumentasj on for sine ROS-analyser, beredskapsplaner, instrukser og
handlingsplaner etter evaluering. Denne dokumentasj onen finnes i forskj ellige systemer og det var ikke
så lett for NVE a se sammenhengen er mellom disse. Men NVE ble i løpet av revisj onen gjort kj ent med
at selskapet har anskaffet et nytt kvalitetssystem som er i implementeringsfasen. NVE anbefaler at
sammenhengen mellom alle de ovennevnte elementene i beredskapsarbeidet også implementeres i
kvalitetssystemet.
I løpet av revisj onen var NV E på befaring i Løvenborgveien og nye Svanevannsveien
transformatorstasj oner. Svanevannsveien stasj on ble åpnet november 20 15 og er bygget med gassisolert
(SF ) 66 kV koblingsanlegg. Lovenborgveien stasj on er p.t . under ombygging og skal bygges med
samme type anlegg som Svanevannsveien stasj on.
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Beskrivelse av anmerkninger
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
enl $ 3-6: Tilgang til personell
Selskapet bør forsikre seg om at relevant personell har nødvendig kompetanse om hvordan
anleggene skal beskyttes mot lynoverspenninger, både innen planlegging og montasj e.

2

bfe $ 2-4: Risiko og sarbarhetsana lyse
Selskapet har en ROS-analyse som dekker alle konsekvensområder (omdømme, økonomi, drift,
mennesker). Selskapet bør opprette separate risikomatriser for forsyningssikkerhet før og etter
gjennomførte tiltak.
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bfe

$ 2-5: Beredskapsplanlegging

Selskapets prosedyrer for varsling og rapportering til NVE bør implementeres i beredskapsplanen
bfe § 2- 10 Internkontrollsystem
Selskapet har dokumentasj on på at alle beredskapsforskriftens bestemmelser er overholdt.
Selskapet bør ha en oversikt over hvor dokumentasj onen finnes.
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bfe $ 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
I sine rutiner for merking og skj enning av dokumenter som inneholder kraftsensitiv informasjon
bør selskapet implementere hvordan dokumentene ska l merkes og hva som skal stå i merkingen.
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