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Oversending av rapport etter møte angående damsikkerhet,
Ål kommune teknisk sektor
Vi viser til møte angående damsikkehet med Ål kommune teknisk sektor og oversender rapporten.
Hensikten var å gjennomføre en revisjon, men ettersom dammene til kommunen ikke har gyldig vedtak
om klassifisering, men skjønnsmessig plasserte dammer i konsekvensklasse 0, gjennomførte NVE kun
en forenklet revisjon i form av et møte.
NVE vedtar 2 avvik etter møtet, Dere må sende dokumentasjon/bekreftelse på at avvikene er lukket
innen de tidsfristene som er gitt. Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt,
varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.
Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 1.7.2019. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer
faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil
NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Rapport etter forenklet revisjon
Revidert enhet:

Ål kommune teknisk sektor / Org.nr.: 974639807

Revisjonsdato:

10.5.2019

Sted:

Ål kommune, Tingstugu

Medvirkende fra
revidert enhet:

Svein Furuhaug
Øystein Tårneby

Revisjonsleder, Lars Amdahl
Revisorer fra NVE: Medrevisor, Kjell Molkersrød
Seksjon

Seksjonssjef for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Ål kommune teknisk sektor oppfyller kravene i forskrift om
sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter
vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:



Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
Forskrift av 18.12.2009 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften, dsf.)

1.3

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:



Organisering og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
Overvåking (dsf. § 7-2)

1.4

Avvik

2 avvik
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
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1.5

Generelle kommentarer

Ål kommune teknisk sektor har fem dammer registrert i NVEs damdatabase SIV. Tidligere har disse
vært plassert skjønnsmessig i konsekvensklasse 0. NVE har informert om krav til damsikkerhet og
spesielt krav til klassifisering av vassdragsanlegg og gjennomført en befaring av samtlige
vassdragsanlegg sammen med Øystein Tårneby i kommunen.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
§ 4-1 Klassifisering

Avviket

Vassdragsanleggene til kommunen er ikke klassifisert i henhold til
damsikkerhetsforskriften.

Dokumentasjon

Damdatabasen SIV

Hvordan lukke

Forslag til klassifisering sendes NVE innen angitt frist.
Veileder for klassifisering av vassdragsanlegg er tilgjengelig på våre nettsider:
www.nve.no – Damsikkerhet og kraftforsyningsberedskap – Damsikkerhet – Regelverk

Frist for lukking

1.9.2019

Avvik 2
Krav

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
§ 7-6 Sikringstiltak av hensyn til allmennheten

Avviket

Det er ikke utført analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke og lokalisere
farepotensialer eller gjort tiltak for sikringstiltak av hensyn til allmennheten.

Dokumentasjon

Møte 10.5.2019

Hvordan lukke

Bekreftelse på at analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utført,
samt eventuelle tiltak etablert sendes NVE innen angitt frist.

Frist for lukking

1.9.2019

