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Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om rettingHafslund Nett AS
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte revisj on av Hafslund Nett 30. november
20 18. Rev isj onen var varslet i brev av 30. august 20 18. Vi oversender med dette revisj onsrapporten.
Ved revisj onen fant N VE to avvik og ga en anmerkning. Revisj onsrapporten beskriver de avvik og
anmerkning som ble avdekket. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte
tidsfrister.
NVE varsler om at vi vil vurdere
tidsfrister som er satt.

atreffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de

Frist for å uttale seg til saken er satt til 18. februar 20 19. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger
som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen,
er denne revisj onsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
Fung. seksj onssj ef

Øystein Jakob Gåserud
sj efingeniør
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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Hafslund Nett AS, Org.no . 980489698

Revisj onsdato:
Sted:

30.11.20 18
Drammensveien 144, Oslo

Adm. dir. Kristin Lian
Beredskapsleder Even Ungersness
Beredskapskoordinator Olav Homme
Senioringeniør nettstrategi Asgeir Mj elve
Senioringenior regionalnett prosjekter Johnny Kjonas,
Revisj onsleder Hege Sveaas Fadum
Revisorer fra NVE: Medrevisor Øystein Gåserud
Medrevisor Helge Ulsberg
Observatør Astri Gillund

Medvirkende fra
revidert enhet:

Seksj on

Fung. seksj onssj ef Ann-Kristin Larsen, TBB
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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisj onen var å kartlegge 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

Revisjon sgrunnla g

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-20 12-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften)

Tema for revisjonen

Revisj onen omhandlet følgende tema:
•
•
•
•
•

Rutiner for drift, vedlikehold og modernisering av GIS-anlegg
Tilgang på personell og kompetanse for GIS-anlegg
Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging av GIS-anlegg
Reparasj onsberedskap av GIS-anlegg
Sikring av klassifiserte GIS-anlegg
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1.4

Funn

To avv ik
En anmerking

Avvik er : Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i elle r i medhold av energi- og
vassdrags lovgivningen og annen lovg ivning N VE forvalter.
Anme rkning er: Påpekn ing av forhold med forbedringsmuligheter eller et forho ld som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Selskapet har god oversikt over GI S anleggene. De ha r red undans etter omkobling i nettet. Dette gir høy
driftssikkerhet. I tillegg har selskapet anskaffet reserve kob lingskonteinere som kan installeres ved
behov for reparasjon. Vi oppfatter at selskapet har god kompetanse på GIS-an legg.
NVE registrer at selskapet vil inkludere øvelse med reserveko nteinere i sin tleråriges øvelsesplan. Dette
anser vi som positivt.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

bfe § 2-9. Evaluering

Avviket

Selskapet evaluerer ikke alle ekstraordinære situasj oner skriftlig slik at
beredskapskompetansen utvikles og at risiko- og sårbarhetsana lyser og
beredskapsplaner oppdateres.

Dokumentasj on

Det kom frem under revisj onen at ikke alle ekstraordinære situasj oner ble evaluert
skriftlig.

Hvordan lukke

Selskapet skal lage et sy stem som sikrer at alle ekstraordinære situasj oner
evalueres skriftlig .

Frist for lukk ing

1.6 .20 19

Avvik 2
Krav

bfe $ 6-5. Anskaffelser i energiforsyningen

Avviket

Selskapet mangler sikk erhetsavtale med flere av sine leverandører og entreprenører.

Dokumentasj on

Selskapet opp ly ste at de ikke har sikkerhetsavtale med alle sine leverandører og
entreprenører .

Hvordan lukke

Hafslund N ett skal inngå sikkerhetsavtale med alle sine leverandører og
entreprenører der dette er relevant.

Fri st for lukk ing

1.6.20 19
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Es.
Beskrivelse av anmerkninger

3
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
bfe $ 4-2. Kompetanse og personell
Selskapet bør vurdere å inngå avtale med fabrikanter om reparasj onsberedskap og reservedelsproduksj on/beredskap.

