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Oversending av revisjonsrapport - Eidsiva Bioenergi AS, Elverum
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisj on av Eidsiva Bioenergi AS 28.08.20 18 i
Elverum og oversender rapport fra revisj onen. Revisj onen var varslet i brev 06.04.20 18.
Ved revisj onen ble det gitt tre avvik og to anmerkninger. Revisj onsrapporten beskriver de funn som ble
avdekket.
Frist for a uttale seg til saken er satt til 20.09.20 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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Driftsleder Elverum, Roy Hovden
Driftsoperatør, Ole Jørgen Solhaug
Revisj onsleder, Øystein Gåserud
Revisorer fra NVE: Medrevisor, Amir Messiha

Medvirkende fra
revidert enhet:

Seksj onssj ef Eldri Naadland Hola, TBB

Seksj on

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

F ormålet med revisj onen var akartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til
energilovforskriften og beredskapsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk,
dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

1.2

Revisjonsgrunnlag

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

1.3

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksj on, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk
av energi m.m. (energiloven).
FOR 1990-12-07 nr 959 : Forskrift om produksj on, omforming, overføring, omsetning, fordeling og
bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
FOR 2012-12-07 nr 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften).
Selskapets redegjørelser under revisj onen og dokumentasj on oversendt NVE 05.07.20 18.

Tema for revisjonen

Revisj onen omhandlet følgende tema:
•

Leveringsplikt
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•
•
•
•
•
•
•

Drift, vedlikehold og modernisering
ROS-analyser og beredskapsplaner
Varsling og rapportering
Øvelser og evaluering
Internkontrollsystem
Reparasj onsberedskap
Kompetanse og personell

1.4

Funn

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

Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representanter for Eidsiva Bioenergi AS og
revisj onslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasj oner fra begge parter. En kort
befaring ble foretatt i Vestad varmesentral.
NVEs har fått et godt inntrykk av det systematiske beredskapsarbeidet Eidsiva Bioenergi AS utfører i
Elverum. Dehar gjort betydelige investeringer og arbeider de siste årene for å gi en sikker og god
varmeleveranse. Selskapet benytter et godt dokumentert vedlikeholdssystem.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser

Avviket

Risiko- og sårbarhetsanalyse er ikke oppdatert og er mangelfull.

Dokumentasj on

Selskap ets ROS-analy se er ikke opp datert. A nalysen refl ekterer ikke alle f orhold
og situasj oner som kan true driften av anlegget.

Hvordan lukke

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens
reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader i ekstraordinære situasj oner. Det
må utarbeides tiltakslister som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges
eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering.
Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives. Det må utarbeides
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en sammenstilling av alle ROS analyser som er relevante for Eidsiva BioenergiElverum.
Frist for lukking

17. 12.20 18

Avvik 2
Krav

bfe $ 2-5 Beredskapsplanlegging

Avviket

Beredskapsplanen oppfyller ikke forskr iftskravet.

Dokumentasj on

Selskap ets beredskapsplaner bygger ikke p å ROS-analyse. Planen er ikke
samordnet med alle andre relevante aktorer, f. eks Elverum kommune.

Hvordan lukke

Selskapet skal oppdatere beredskapsplanen slik at det sikres en god sammenheng
mellom beredskapsplanen og ROS analysen. En referanse mellom ROS-analyser,
innsatsplaner og handlingsplaner må utarbeides.
Beredskapsplanen skal samordnes med alle relevante myndigheter og
virksomheter.

Frist for lukking

17.12.20 18

Avvik 3
Krav

bfe $ 2-10 Internkontrollsystem

Avviket

Selskapet har ikke et system for
beredskapsforskriften.

Dokumentasj on

Selskap et har ikke et internkontrollsystem som dokumenterer at det er etablert
sy stematikkf or d sikre etterlevelse av alle krav i beredskapsf orskr ift en.

Hvordan lukke

Se lskapet skal oppdatere sitt internkontrollsystem med dokumentasj on for
oppfølging og etterlevelse av alle kravene i beredskapsforskriften. En kort
beskrivelse av hvordan selskapet håndterer hver paragraf i forskriften med
henvisning eller linker til den fil som beskriver rutinen for dette .

Frist for lukking

17. 12.20 18

a sikre systematikk i etterlevelse av kravene i
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3

Beskrivelse av anmerkninger
Nr.

1

Beskr ivelse av anmerkning
enf

$ 5-3 Drift , vedlikehold og modernisering

Eidsiva Bioenergi, Elverumbor vurdere fysisk driftsmerking
som har flere ventiler.
2

bfe

pa alle ventiler, sarl ig i de kummene

$ 6-3 Beskytt else, avskjerming og tilgangskontroll

Se lskapet bør dokumentere sine rutiner for å vurdere, merke, avskj erme og beskytte dokumenter
med sensitiv informasjon.
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