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Oversending av revisjonsrapport - Odda Energi AS
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisjon av Odda Energi AS 24.04.2018 og
oversender rapport fra revisj onen. Revisj onen var varslet i brev 11.01.2018.
Ved revisjonen ble det gitt seks avvik og fire anmerkninger. Revi sj onsrapporten beskriver de avvik som
ble avdekket. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes nye@nye.no innen de oppgitte tidsfrister.
Frist for a uttale seg til saken er satt til 16.05.20 18. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som
gjelder saken, blir korrigert eller supplert .
Dersom NVE ikke har mottatt noen tilbakemelding innen fristen, er denne revisj onsrapporten
som endelig.
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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Odda Energi A S

Revisjonsdato :
Sted:

24 .04 .2018
Roldalsvegen 74 B, Odda

Medvirkende fra
revidert enhet:

Per Bj arne M osdal, adm . dir. (beredskapsleder)
Jan Tore Pettersen, (beredskapskoordinator)
Jan-Erik Haugli, (IKT-sikkerhetskoordinator)
Knut Seim, driftsleder
Jan Ove Aasen , avd. leder plan
John Oh me. avd . leder dri ft
Amir Messiha, revisj onsleder
Revisorer fra NVE : Skule Nilsen, medrevisor
Jonas Amundsen, medrevisor (rasj onering)
Christine Birkeland, medrevisor (rasjonering)
Seksjon

Seksjonssjcf Eldri Naadland Holo, TBB
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Innledning

1.1

Bakg runn og formål med revisjonen

a

Revisj onens formål er kartl cgge status for hvordan selskapet opp fyller krav i henhold til
energilovforskriften, beredskap sforskriften og vedtak gitt med hj emmel i rasj oneringsforskriften ,
herunder å kontrollere at ROS-ana lyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på
ressurser tilfredsstiller kravene.

1.2

Revisjonsgrunnlag

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

LOV 1990-06-29 nr 50 : Lov om produksj on, omformin g, overføring, omsetning fordeling og
bruk av energi m.m. (energiloven).
FOR 1990-12 -07 nr 959: Forskri ft om p roduk sj on, om formin g, overføring, omsetning, fordeling
og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
FOR-20 12- 12-07- 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften).
FOR 200 1-12 -17 nr 142 I : Fo rskrift om planlegging og gj ennomføring av rekvisisj on av kraft og
tvangsmessige leveringsinnskrenknin ger ved kraftrasj onering (rasj oneringsforskriften).
Vedtak av 6 .11.2006 «Innhold i planverket for kraftrasj onering - Nytt vedtak».
Selskapets redegjørelser under revisj onen og dokumentasj on oversendt NVE 16.04.2 0 18.
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1.3

Tema for revisjonen

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

Rutiner for drift og vedlikehold
Oppfø lging av avvik
Rutiner og strateg i for skogrydding
Drift og gj enoppretting under ekstraordinære forhold
Risiko- o g sårbarhetsanalyser og beredskapsp laner
Tilgjen gelige beredskapsressurser
Krisekommun ikasj on og sikringstiltak
Informasj on ssikkerhe t
Plan verk for gjenno mføring av kraftrasj onering.

1.4

Funn

Seks avvik

Fire anmerk inger
Avvik er : Brudd på krav i reg elverk o g t illatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovg iv ningen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkn in g er : påp ekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomh eten, men som ikkeer brudd på gitte krav .

1.5

Genere lle kommentarer

Tilsynet ble gjennom ført som et samlet møte mellom representantene for Odda Energi A S og
tilsynslaget fra NVE . Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Tilsynslaget har et
positivt inntrykk av selsk apets arbeid . Det fremstår som selskapet har god oversikt over kraftsystemet,
har gode lokal kunnskap og arbeider aktivt med modernisering av sine nettanle gg.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

b fe $ 2-4 Risi ko og sårbarhetsanalyse

Avviket

R isiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull

Doku mentasj on

Dagens barrierer, f ores latte tilt ak og innsatsp laner henger ikke sammen. Det er
ikke v urdert risiko etter at de f oreslatte tiltak er defi ner/ gjennomf ort. Alle
s arbarhet blir ikke identifisert, f. eks. IK T hendelser.

Hvordan lukke

R isiko og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at det er mulig å identifisere
relevant risiko og sårbarhet på anleggsnivå. V idere skal det utarbeides en konkr et
handlingsplan for gjennomføring av identifiserte avbøtende tiltak.
Handling splanen skal fastsette en frist for gjennomføring av tiltakene og angi en
an svarlig person . Resultatene av avbøtende tiltak bør vurderes synliggjort i
ana lysen .

Fr ist for lukk in g

1.9.20 18
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Avvik 2
Krav

bfe § 2-6 Varsling og rapportering

Avviket

Selskapet har ikke utarbeidet rutine for varsling til myndigheten.

Dokumentasj on

Sels kap et mangl er ru tine f or vars ling til N E etter hendels er og ekstra ordine re
sit uasjoner.

Hvordan lukke

Selskapet skal utarbeide rutine for varsling til myndigheten.

Frist for lukking

1.9.20 18

Avvik 3
Krav

bfe $ 2-10 Internkontrollsystem

Avviket

Se lska pet har ikke et internkontrollsystem i henhold til stilte krav i bfe.

Dokumentasj on

Selskap et kunne ikke d okumentere i sitt internkontrollsy stem at det er etablert en
sy stematikk f or a sikre etterlevelse av alle kraw i beredskap sf ors krifren. Referanse
til detalj handtering mang ler.

Hvordan lukke

Se lskapet må oppdatere internkontrollsystemet for
krav i beredskapsforskr iften.
1.9.20 18

Frist for lukking

asikre etterlevelse av relevante

Avvik 4
Krav

Vedtak av 6.11.2006, I d) Plan for utkobling av uprioritert forbruk

Avviket

Selskapet har ikke en oversikt over hvilket forbruk som er uprioritert.

Dokume nta sj on

Rasj oneringsplanen skiller ikke mellom hva som ansees som frivillig sparing og
utkobling av uprioritert forbruk.

Hvordan lukke

Selskapet må lage en oversikt over det som ansees som uprioritert forbruk. Det bør
fremgå hvor my e forbruk dette utgjør totalt i forsyningsområdet.

Frist for lukking

1.9.20 18

Avvik 5
Krav

Vedtak av 6.11.2006, I e) Plan for gjennomføring av kvoterasjonering

Avviket

Selskapet har ikke et system for a handt ere kvoterasj onering.

Dokumentasj on

.

1

Selskapet har ikke et system for å beregne ukekvoter ved kvo terasj onering, og
hvordan prioriterte sluttbrnkere skal skj ennes.
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Hvordan lukke

Det skal utarbeides en plan for gjennomføring av kvoterasj onering. Denne kan
tilpasses innrapportering fra AMS-målere og tilhorende IKT-systemer.

Frist for lukking

1.9.20 18

Avvik 6
Krav

Vedtak av 6.11.2006, I g) Oversikt over lokale produksj onsanlegg

Avviket

Selskapet mangler en oversikt over lokale produksj onsanlegg og eventuelle
nødstrømsaggre gater.

Dokumentasjon

Rasj oneringsplanen mangler en oversikt over lokale produksjonsanlegg og
eventuelle nødstrømsaggregater.

Hvordan lukke

Det skal ligge ved en oversikt over lokale produksjonsanlegg i distribusj onsnettet,
stasjonær nødstrøm hos prioriterte sluttbmkere og større mobile
nødstrømsaggregat i forsyningsområdet.

Frist for lukking

1.9.2018

Beskrivelse av anmerkninger

3
Nr.

1

Beskrivelse av anmerkning
enf 3.5 a) Drift, vedlikehold og modernisering
Selskapets bør tilstrebe

2

afadokumentert alle sine rutiner skriftlig.

bfe $ 2-5 Beredskapspla
n
Selskapets beredskapsplan dekker alle ROS analyser gjennom innsatsplaner, men bør ha bedre
referanse til ROS-analysen.

3

Vedtak av 6.11.2006, I c) Samarbeid med relevante akt orer
Selskapet bør utveksle rasj oneringsplanen med kommunen, telekom og nødetater slik at disse har
informasj on og hvor de pavirkes av selskapets rasj oneringsplan. Selskapet bor ha rutiner for
j evnlig oppfølging mot disse aktørene .

4

Vedtak av 6.11.2006, I t) Prioriterte sluttbrukere ved sonevis roterende utkobling
Det bør komme tydeligere frem i utkoblingssyklusen at den kritiske lasten er skj ermet for
utkobling. Det bør også fremgå hvordan avganger som har lokal produksj on påvirkes ved en
sonevis roterende u tkobling.
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