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1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisj onen var få dokumentert at virksomheten oppfyller krav gitt i grunnlaget for
revisj onen. Hovedtema for revisj onen var vedlikehold og generell beredskap

1.2

Revisjonsgrunnlag

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

1.3

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overforing, omsetning fordeling og
bruk av energi m.m. (energiloven - en!)).
FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om pr oduk sjon, omforming, overforing, omsetning, fordeling
og bruk av energi m.m. (energilovforskriften - enf).
FOR 20 12-12-07 nr 1157: Fo rskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (beredskapsforskr iften - bfe)

Tema for revisjonen

Revisj onen omh andlet følgende tema:
•
•
•
•
•
•
•

Rutiner for drift og vedlikehold
Oppfølgning av avvik
Rutiner og strategi for skogrydding
Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
Tilgjengelige beredskapsressurser
Krisekommunikasj on og sikringstiltak
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•

Informasj onssikkerhet

1.4

Funn

To avvik
Fire anmerkinger
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter .
A nmerkning er : påpekn ing av forhold med forbedr ingsmu ligheter eller et forhold som bør vurderes
na rmere av virksomheten, men som ikke er brudd pa gitt e krav .

1.5

Gen erelle kommentarer

NVE setter pris på at Ringerikskraft var positive og samarbeidsvillige under revisj onen.
NVE oppfatter at R ingerikskraft aktivt soker utvikle egen kunnskap og tekno logi. Det virker som
selskapet har en bevisst holdning til sitt beredskap sarbeid og læring av tidligere hendelser . Det fremstår
som at selskapet gode rutiner for sin kr isehåndtering, men det er avdekket n oen mangler knyttet til
dokumentasj on av disse rutinene.

a

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1 bfe $ 2-5 : Beredskapsplanlegging
Krav

A lle KBO-enheter skal ha et oppdatert beredskapsp lanverk tilpasset
virksomhetens art og omfang. Planverket skal by gge p a risik o- og
sarbarhetsana ly ser og skal omfatte alle beredskapstil tak etter denne forskri ft en.
Beredskapsp lanleggingen skal blant annet omfatte forberedelser og tiltak
det kan bli nodvendig d iverksette ved store ulykk er, vesentlige skader,
trusselsit uasj oner , rasj onering og andre ekstraordinere s ituasj oner som kan
p åvirke energ iforsy ningens drift og sikkerhet. Beredskap sp lanverket skal, innenfor
rammene av kap ittel 6 om informasj onssikkerhet, samordnes med berørte
my ndigheter og andre relevante virksomheter, deriblant andre KBO-enheter.

Avviket

Ringerikskraft s beredskapsplan bygger ikke på ROS-analysen.
Beredskapsp lanen omfatter ikke alle tiltak som kan bli nodvend ig
ekstraordinære situasj oner

Dokumentasj on

a iverk sctte ved

Det er en uklar kob ling mellom ROS-analysen og beredskapsp lanen .
Aksep tkriterier for hvilken risiko man aksepterer og som skal håndteres i
beredskapsplanen fremstår som uklare.
Beredskap splanens innsatsplaner beskri ver ikke alle viktige tiltak som selskapet
planlegger gjennomf ore ved ulike hendelser.

a

Hvordan lukke

Beredskapsplanen skal oppdateres slik at den bygger på R OS-analysen og
inneholder all e planlagte tiltak

Frist for lukking

1.6.20 18

F
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Avvik 2 bfe $ 2-10 Internkontrollsystem

Krav

A lle KBO-enheter ska l ha et internkontrollsystem som dokumenterer at de t
er etablert en sy stematikk for a sikr e etterlevelse av krave ne i energiloven kapittel
9, energilovforskriften $ 3-5 bokst av $ 5-3 bokstav c og bestemmelser g ill i eller
i medhold av denne f orskrift.

c,

Internkon/rollsys temet skal gj ensp eile.faktisk tilstand, og skal inneholde
dokumentasjon f or at alle tiltak etter kravene if orste ledd er pap lass og / ungere r
etler sin hensikt.
Internkontro llsys temet skal ve re tilrettelagt f or gjennomf øring av tilsy n i
samsvar med de krav som er s till.
Avviket

Ringerikskraft har ikke et internkontrollsystem som doku menterer at dagens
forskriftskrav er oppfylt.

Dokumentasj on

Internkontroll systemet er ik ke oppdatert til
forskriftsbestemmelser.

Hvordan lukke

Ringerikskraft skal oppdatere internkontrollsystemet.

Frist for lukking

1.6.20 18

asamsvare med dagens

Beskrive lse av anmerkninger

3
Nr.

l

Beskr ivelse av anmerkning
enf $ 3-5 a: Drift, vedlikehold og modernis ering.. Punkt 1) Plan er for systematisk
vedlikehold

Ringerikskraft bør spesifisere klarere forventninger til entreprenørenes plukkhogst. Ryddebeltene
er relativt sma le, derfor er det viktig med kompletterende skogrydding
2

enl $ 3-6: T ilgang til perso nell

3

Ringe rikskraft bør lage en skriftlig plan for selskapets kompetansebehov. Dette vil bidra til
at den nodvend ige kompetansen opprettholdes .
bfe 2-4: Risiko og sårbarhetsanalyse

asikre

a

Ringerikskr afts ROS-analyse bør i større grad soke identifisere tiltak som videreutvikler
eksisterende beredskap. Listen over tiltak i dagens ROS-analyse fremstår som generell og lite
konkret.

4

bfc $ 2-9 : Evaluerin g

Ringerikskraft bør ved evaluering av øvelser og hendelser fremheve anbefalte tiltak på en klarere
måte.
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