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Scksj onssj ef Eldri Naadland Holo, TBB

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Revisj onens formål er å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til
energilovforskriften, beredskapsforskriften og vedtak gitt med hj emmel i rasj oneringsforskriften,
herund er kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på
ressurser tilfredsstiller kravene.

a

Revisjonsgrunnlag

1.2

I denne revisj onen var revisj onsgrunn laget følgende:
•
•
•
•
•
•

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksj on, omfonning, overføring, omsetn ing fordeling og
bruk av energi m.m. (energiloven).
FOR 1990- 12-07 nr 959: Forskrift om produksj on, omformin 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 l : Forskrift om planlegging og gjennomføring 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 06.04.20 18.
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Tema for revisjonen

1.3

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

Rutiner for drift og vedlikehold
Oppfølging av avvik
Rutiner og strategi for skogrydding
Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
Risiko- og sårbarhetsanaly ser og beredskapsplaner
Tilgjengelige beredskapsressurser
Krisekommunikasj on og sikringstiltak
Informasj onssikkerhet
Planverk for gjennomføring av kraftrasj onering.

1.4

Funn

Seks avvik
Fire anm erk inger
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 forbedringsmu lighe ter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av v irksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Hardanger Energi A S og
tilsynslaget fra NVE. Innledningsvi s ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Tilsynslaget har et
positivt inntrykk av selskapets arbeid innen drift og vedlikehold . Det fremstår som selskapet har god
oversikt over kraftsystemet.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

bf e § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse

Avv iket

Risiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull

Dokumentasj on

A lle akt uelle sarbarh et ble ikke identifisert i ROS-analysen, f. eks. IKT hendelser.

Enkelte analyser viser til tidlig ere risikobilde, selv om det er in f ort avbotende
tiltak.
Hvordan lukke

Risiko og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at det er mul ig aidentifisere
relevant risiko og sårbarhet på anleggsnivå . Resultatene av avbøtende tiltak bør
vurderes syn liggjort i analysen.

Frist for lukking

1.9.2018
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Avvik 2
Krav

bf e $ 2-7 Øvelser

Avviket

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

Dokumentasj on

Selskap et kunne ikke dokumentere al de øver p å alle aktuelle hendelser som er
p åp ekt i R OS-analysen og har ikke etablert en.flerårig øvelsesplan.

Hvordan lukke

Selskapet skal planlegge og gjennomføre beredskapsrelatert øvelse på alle forhold
som er nødvendig for vedlikeho lde og utvikle sin kompetanse til handtere alle
ekstraordinære situasj oner .

a

Frist for lukking

a

1.9.20 18

Avvik 3
Krav

bfe § 2-9 Evaluering

Avviket

Selskapets evaluering etter hendelser og øvelser er mangelfull.

Dokumentasj on

Selskap et har ikke r utiner f or evaluering etter øvelser og hendelser. Enkelte
rapp orter etter o velser mangler konkrete og p ri oritert tiltak me dfri st f or
oppf ølging.

Hvordan lukke

Frist for lukking

Selskapet skal lage en rutine for a evaluere alle øvelser og hendelser. Evaluering
skal være skriftlige i henhold til §2- IO om internkontrollsystem. Det må sikres at
resultater av evalueringen tilbakeføres til ROS-analysen og beredskapsplanen .
1.9.20 18

Avvik 4
Krav

bfe 8 2-10 Internkontrollsystem

Avviket

Selskap et har ikke et sys tem f or
beredskapsf orskrift en.

Dokumentasj on

Selskap et har ikke et sy stem som dokument erer at det er etabler t en sy stem atikkf or
asikre etterle velse a v relevante krav i beredskapsf orskr ift en.

Hvordan lukke

Selskapet må oppdatere internkontrollsystemet slik at det dokumenterer
etterlevelse av alle kravene i beredskapsforskriften.

Frist for lukking

1.9.20 18

asikre sys tematikk i etterlevelse av kr avene
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Avvik 5
K rav

Vedtak av 6.11.2006, I c) Samarbeid med relevante aktører

Av viket

Selskapet har ikke hatt et samarbe id med alle relevante aktører.

Dokumentasj on

Se lskapet mangler en p lan og rutiner for sam arbeid med kommuner og inne haver e
av samf unnskr itiske funksj oner, inkludert telekom, som sikrer j evnlig samarbeid
om rasj onerin g. Selskapet har heller ikke etab lert faste rutiner for
gi relevante
aktører tilbakemeldin g om hvordan de påvirkes av selskapets rasj oneringsp lan.

a

Hvordan lukke

Se lskapet sk al utarb eide rutiner som sikr er sam arbeid om ra sj oneringspl aner med
de relevante aktørene , og at de som har behov for å tilpasse sin egen beredskap gis
tilstrekkelig informasj on om de gjeldende rasj oneringsp laner.

Fr ist for lukking

1.9.20 18

Avvik 6
Kr av

Vedtak av 6.11.2006, I d) Plan for utko bling av pr iori tert forb r uk

Avviket

Sel sk apet man gler en p lan og beskr ivelse for utk obling av uprioritert forbruk.

Dokumen tasj on

Rasj onerin gspl anen har ikke en oversikt ov er hva some r upriori tert forbru k .

Hvordan lu kke

Se lskapet ska l utarb eide en oversikt over kunder med reduser t tariff, utendørs
oppvarmin g, flomlys og annet forbruk som er anse tt som up rioritert. De t bør
fremgå hvor mye forbrukdette u tgjør totalt i forsyningsområdet.

Fr ist for lukking

l. 9.2018

Beskrivelse av anmerkninger

3

Nr.
1

Beskr ivelse av anmerkning
enf § 3.5 a) Generelt
Se lsk apets rutiner for registrering av feilårsak bør gjennomgås for
årsak.

2

asikre korrekt registrering av

enf $ 3.5 a) -2 Systemer og rutiner for kontroll av anleggenes tilstand
Se lskapet har lagt opp til utstrakt overvakning av sine transfo rma tors tasj o ner viadriftssentr al men
har ikke eta blert faste skriftlige rutiner for stasjonskontroll. Det anbefales at dett e blir etablert, for
eksemp el med grunnlag i REN sine anb efalinger.
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Vedtak av 6.11.2006, I f) Sonevis roterende utkobling
Det bør ligge ved en egen oversikt over hvilke sluttbrukere som skal prioriteres ved utkobling. Det
bør vurderes hvorvidt telekom alltid skal prioriteres i en rasjoneringssituasj on .

4

Vedtak av 6.11.2006, I g) Over sikt over lokale produksjonsanlegg
Det bør ligge ved en oversikt over lokale produksj onsanlegg i distribusj onsnettet, stasj onær
nødstrøm hos prioriterte sluttbrukere og større mobile nødstrømsaggregat i forsyningsområdet.

