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Formålet med denne rapporten er å gi en samlet oversikt over NVEs tilsyn og reaksjonsbruk i 2009. Tilsynene er initiert 
av NVE. Reaksjonene er dels fra tilsynene og dels fra forhold som på ulik måte er meldt inn til NVE.  

NVE har et omfattende ansvar for tilsyn innenfor vassdrags- og energilovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter. 
Hensikten med tilsynene er å sikre at krav satt i regelverket eller i vedtak følges. Tilsynene er av stor viktighet for forsyn-
ingssikkerheten av energi, sikkerhet til anleggene og at miljø- og landskapshensyn blir ivaretatt. 

I hovedsak utfører NVE tilsyn på tre måte: a) revisjoner som er omfattende systematiske kontroller hos selskaper eller 
konsesjonærer, b) inspeksjoner for å kontrollere detaljerte krav og hvordan disse blir etterlevd og c) samtidige kartleg-
ginger av flere aktører ved hjelp av spørreundersøkelser og sammenstillinger av dokumentasjon. I 2009 har NVE inten-
sivert arbeidet med tilsyn og reaksjoner.

NVE fører et omfattende tilsyn, på mange ulike områder. Det kan være nyttig for vassdrags- og energibransjen, forbruke-
re, andre berørte og politikere å få innsikt i NVEs tilsynsaktivitet og bruken av reaksjoner. For NVE er det viktig at våre 
erfaringer formidles til andre som også kan ha nytte av dem.

Agnar Aas
vassdrags- og energidirektør

Oslo, 28. februar 2010 

Forord
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Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over NVEs tilsynsaktiviteter i 2009. Med tilsyn menes den konkrete kontrollen med etterlev-
elsen av regelverket og reaksjoner ved avvik. Tilsyn utføres i hovedsak som revisjon og inspeksjon, men andre metoder 
benyttes også. Rapporten gir en oversikt over dokumenterte avvik innenfor NVEs ansvarsområder. Avvik følges opp med 
varsel eller vedtak om å ta i bruk reaksjon.

Emneord:
Tilsyn, revisjon, inspeksjon, reaksjon, avvik
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1. NVEs arbeid med tilsyn og 
reaksjoner

Hva er tilsyn?
NVEs tilsynsvirksomhet omfatter den 
konkrete kontrollen med etterlevelsen 
av regelverket og etterfølgende bruk 
av reaksjoner der det gjennom kon-
trollen konstateres avvik fra regelverk. 
Tilsynet utføres i hovedsak som 
revisjon og inspeksjon. Også andre 
metoder blir benyttet, for eksem- 
pel kartlegginger rettet mot flere  

aktører samtidig ved hjelp av spørre-
undersøkelser, undersøkelser av nett-
sider og sammenstilling av innhentet 
eller innrapportert dokumentasjon. 

NVE følger opp de enkelte aktørene 
og de enkelte tiltakene innenfor vass- 
drags- og energisektoren også på andre 
måter enn ved tilsyn. For eksempel 
godkjenner NVE detaljerte planer for 

Avvik 

Avgjørende for NVEs tilsynsvirksomhet er hva som skal kontrolleres og hva det eventuelt skal reageres mot. NVE 
har i sine styrende dokumenter for tilsyn og reaksjoner (dokument 3-2009) definert dette ved hjelp av begrepet 
avvik:

“Avvik er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning 
NVE forvalter.”

NVE kontrollerer altså krav som myndighetene har satt i lover, forskrifter, konsesjoner og ved enkeltvedtak som 
pålegg, men ikke krav virksomhetene har satt til seg selv. 

Ved et tilsyn ser ikke NVE det som et mål å fremstille en sak slik at det blir flest mulig avvik. Vi vil for eksempel 
ikke si at det er to avvik selv om ett forhold er i strid med flere forskrifter, slik som der et selskap både bryter de 
generelle bestemmelsene om nøytralitetsplikt for nettselskaper i energilovforskriften og de detaljerte reglene om 
nøytralitet i avregningsforskriften. På den annen side vil brudd for flere forhold i en og samme forskrift resultere i 
flere avvik.

Det er også verdt å merke seg at det ikke trenger å være noen sammenheng mellom antall avvik og hvor alvorlig 
saken er. For eksempel kan det være mer alvorlig når et selskap får ett avvik knyttet til at selskapet ikke har eta-
blert et system for internkontroll for vassdragstiltak enn at et annet selskap får tre avvik knyttet til ulike mangler 
i eksisterende internkontrollsystem.

Anmerkning 

I en del saker kommer NVE i sin tilsynsvirksomhet også over forhold som ikke er brudd på myndighetskrav,  
men som NVE mener virksomheten bør gjøres oppmerksom på og ta stilling til om de skal gjøre noe med.  
I NVEs styrende dokumenter for tilsyn og reaksjoner (dokument 3-2009) beskrives slike situasjoner på følgende 
måte: 

“Anmerkning er en påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere  
av virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen.” 

Hensikten med å gi anmerkninger er å bidra til forbedringer i selskapenes virksomhet. Bruk av anmerkninger be-
grenses til påpekninger av forhold som på sikt kan medføre avvik. Anmerkninger brukes ikke av NVE ved vurder-
inger av om et selskap bør ilegges reaksjoner. 

nybygging av vassdrags- og energi- 
anlegg ifht miljøhensyn og sikkerhet, 

for å sikre at krav til miljø og sikker- 

het blir etterlevd. NVE mottar også 
ulike rapporter og planer fra aktørene 
som NVE går gjennom og eventuelt 
godkjenner. Oppfølgingen har samme 
hensikt som tilsynet, dvs å sikre etter-
levelse av de kravene som er satt. 
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Tilsynsområder og funn
NVEs tilsynsvirksomhet spenner over 
mange og forskjelligartete tema. 
Tilsynet retter seg dessuten mot 
mange ulike tilsynsobjekter; blant 
annet konsesjonærer, nettselskaper 
og kommuner. Tilsynet som er gjen-
nomført i 2009, dekker samlet sett  
de viktigste sidene av NVEs regulering 
av vassdrags- og energisektoren. 
Utvelgelsen av tilsynsobjekter og  
tilsynstema er basert på risiko og  
vesentlighet. Viktige tilsynsområder 
for NVEs tilsyn i 2009 har vært: 

Vann:

 Sikkerhetskrav for dammer og  
 vassdragsanlegg 

 Krav om internkontrollsystem og  
 miljøkrav for tiltak i vassdrag 

 Tilsyn med kommunalt tilsyn med 
 kommunale sikringsanlegg mv. 

 Overholdelse av konsesjonsvilkår,  
 inkludert slipp av minstevannføring

Energi:

 Vedlikehold og modernisering  
 av overføringsanlegg 

 Leveringskvalitet og feilanalyse 

 Rasjoneringsplaner  

 Kraftsystemutredninger 

 Økonomisk og teknisk rapportering 

 Tariffering i regionalnett og  
 klassifisering av nettanlegg 

 Krav om nøytralitet hos nett- 
 selskapene, deres informasjons- 
 plikt, samt prising av kraft 

 Overvåkingsprogram for 
 nøytralitet mv. 

 Markedsplasskonsesjon for 
 elektrisk energi

 Avregningskonsesjon 

 Utenlandskonsesjoner

 Beredskapstilsyn

 Fjernvarmeanlegg

 Lokale energiutredninger 

Energimerking:

 Energimerking av hvitevarer

Gjennomført tilsyn innenfor hvert  
av disse tilsynsområdene er gjennom-
gått i del 3 i denne rapporten. 
Sammenlignet med forrige år er det 
i 2009 utført færre tilsyn innenfor de 
tilsynsområdene NVE tradisjonelt har 
ført tilsyn med. Dette skyldes i hoved-
sak økt saksmengde knyttet til annen 
oppfølging av småkraft.  NVE har i 
2009 gjennomført 104 stedlige tilsyn. 
I tillegg har NVE gjennomført flere 
hundre inspeksjoner eller kontroller. 
NVE har i tillegg startet å føre tilsyn 
med tema det ikke tidligere har vært 
ført systematisk tilsyn med f.eks. 
tilsynet med fjernvarmeselskaper.  

Resultatet fra gjennomført tilsyn 
er 538 avvik og 558 anmerkninger/
observasjoner. Tallene for 2008 var 
henholdsvis 324 og 448. Avvikene 
fordeler seg på tilsynsområdene  
som vist i tabellen over.
       
Det er funnet et stort antall regel-
brudd knyttet til manglende eller 
mangelfulle internkontrollsystemer 
for vassdragsanlegg, nettselskapers 
manglende registreringer av data for 
leveringspålitelighet, ikke-nøytral 
håndtering av informasjon fra nett-
selskaper, samt manglende etterlev-
else av beredskapskrav.

Nytte og videreutvikling 
av tilsynsvirksomheten
Tilsynsvirksomheten har lang histo-
rie i NVE. Tilsynet med sikkerhet for 
dammer og andre vassdragsanlegg 
hadde 100-års jubileum i 2009.  

Målet med tilsynsvirksomheten er at 
virksomhetene faktisk etterlever de 
krav og plikter som er gitt. Tilsyn er 
en viktig del av NVEs virksomhet, 
som utfyller og kompletterer NVEs 
øvrige oppgaver, for eksempel regel- 
verksutvikling og konsesjonsbehan-
dling. Tilsynsvirksomheten er en 
viktig metode for i ettertid å avdekke 
om gjeldende regelverk blir fulgt. At 
det gjennom tilsyn avdekkes brudd, 
kan gi grunnlag for å vurdere om 
kravene som er satt bør endres eller 
suppleres. Slike tilbakespill er nyttige 
for NVE som regelgivende myndighet 
og konsesjonsmyndighet. 

NVE har de senere årene fått stadig 
mer omfattende tilsynsoppgaver.  
Vi får også stadig tillagt tilsyns- 
oppgaver på nye områder. Basert på 
økt fokus på tilsyn, både internt og 
fra eksterne, blant annet gjennom 
NVEs tildelingsbrev fra Olje- og energi- 
departementet (OED), er tilsyn valgt 
ut som ett av åtte fokusområder i 
NVEs strategi for 2010 - 2014. Et viktig 
poeng i strategien er at god utøv-
else av tilsyn bygger på at NVE har 
nødvendig kompetanse, integritet, 
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forutsigbarhet - og at tilsynet har 
autoritet. NVE jobber systematisk for 
at disse premissene foreligger på alle 
våre tilsynsområder. 

I dag finnes det regler om intern- 
kontrollplikt bare innenfor vassdrags- 
lovgivningen og etter beredskaps-
regelverket. NVE arbeider med regler 
for internkontroll også etter øvrige 
deler av energilovgivningen. 

 

Fastgrupper 
For å støtte og koordinere tilsynsvirk-
somheten som utføres av de enkelte 
seksjoner i NVE, ble det i 2008 opp- 
rettet en fastgruppe for tilsyn (FGT). 
Denne fastgruppen kommer i tillegg 
til fastgruppen for reaksjoner (FGR) 
som ble opprettet i 2007. Begge fast-
gruppene består av representanter 
både fra energiseksjonene og vass- 
dragsseksjonene og ledes av juridisk 
seksjon.  

Hovedoppgaven til fastgruppene er 
å koordinere NVEs tilsynsvirksomhet 
og reaksjonsbruk. Som del av dette 
arbeidet er det utarbeidet en felles, 
samordnet tilsynsplan for 2010. 
Planen dekker alt planlagt tilsyn i 
NVE for 2010 og er koordinert i for- 
hold til tema, hvem det føres tilsyn 
med og tidspunkt.  

Fastgruppene utarbeidet i 2007/2008 
interne styrende dokumenter for 
tilsyn og reaksjoner i NVE. Dette 
dokumentet ble i 2008 revidert (NVE- 
dokument 3-2009). Dette dokumentet 
er under ytterligere revidering på 
grunn av endringer i energiloven fra 
2010. Styrende dokumenter omfatter 
tre dokumenter: prosedyrer for 
gjennomføring av tilsyn, prosedyrer 
for bruk av reaksjoner og interne 
retningslinjer for valg og bruk av 
reaksjonsmidler. Sistnevnte går i 
dybden på hvilke reaksjoner NVE 
har til rådighet og hvordan disse bør 
benyttes. I tilknytning til de styrende 
dokumentene er det utviklet en 
rekke felles maler og standardtekster, 
for eksempel revisjonsrapport og 
ulike vedtakstyper, herunder vedtak 
om retting. De styrende  
dokumentene er basert på NVEs 
tilsyns- og reaksjonsstrategi, som  
ble vedtatt høsten 2006. 

Fastgruppene arrangerer årlig et  
4-dagers internt tilsyns- og reaksjons- 
kurs. Hensikten er å bygge kompe-
tanse på tilsyn og reaksjoner, men 
også å bygge relasjoner mellom de 
ulike tilsynsmiljøene i NVE.  

Samarbeid med andre 
tilsynsetater
NVE og Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB) etabler- 
te i 2008 et felles tilsynsforum, for  
å oppnå en mer samordnet tilsyns- 
virksomhet overfor nettselskaper. 
Forumet skal være en arena for  
erfaringsoverføring, informasjons- 
utveksling og felles prosjekter. 

Den offentlig tilsynsrollen 

Tilsynsrollen er en særskilt offentlig rolle for myndighetsutøvelse og 
har som oppgave å kontrollere virksomheter og aktiviteter på ulike 
samfunnsområder. Kravene til den offentlige tilsynsrollen blitt stadig 
tydeligere i tråd med samfunnets forventning om økt aktivitet fra 
tilsynsmyndighetene. Per desember 2009 finnes det flere enn 30 offent- 
lige tilsynsmyndigheter på ulike fagområder. 

Som tilsynsmyndighet skal NVE bidra til at krav fastsatt i lover, forskrift-
er og konsesjoner mv. etterleves. I tillegg til å kontrollere etterlevelsen, 
skal NVE som tilsynsmyndighet gi veiledning om innholdet i regelverket. 

NVE har lang erfaring med tilsynsoppgaver. For elektriske anlegg ble det 
fastsatt en tilsynsordning ved kongelig resolusjon 27. november 1897.  
For vassdragsanlegg startet NVEs arbeid som tilsynsmyndighet etter at 
det var fattet en kongelig resolusjon om offentlig tilsyn med vassdrag-
sanlegg den 1. mai 1909. 

Hvilke metoder som brukes for tilsynsmyndighetenes kontroll, varierer 
mellom ulike samfunnsområder. Noen tilsynsmyndigheter driver meget 
tett oppfølging av aktørene, mens andre har en kontrollfunksjon i et-
tertid. Dette siste fordrer at det foreligger forskrifter om internkontroll 
med krav om dokumentasjon eller at det er fastsatt krav i konsesjonen 
om lagring av data som gjør det mulig å kontrollere virksomheten 
i ettertid. Innenfor NVEs tilsynsområder foreligger det forskrifter om 
internkontroll i forhold til krav etter vannressursloven og krav til be-
redskap etter energiloven. Det foreligger foreløpig ikke forskrifter om 
internkontroll ellers på energisiden. 

På de områder hvor det er stilt krav om internkontroll settes det altså 
krav til at virksomhetene må være seg bevisst kontrollrollen på egne 
aktiviteter. Internkontroll innebærer at de enkelte virksomheter selv 
må legge planer for hvordan kravene fastsatt i lover, forskrifter og 
konsesjoner mv. skal etterleves. De må også dokumentere et system som 
sørger for etterlevelse av disse kravene ved egenkontroll. Innen områder 
med internkontroll skal NVE som tilsynsmyndighet føre tilsyn med at 
egenkontrollen fungerer. På denne måten kan internkontroll sies å være 
en tilsynsmetode. 

På de områdene som ikke er omfattet av internkontrollforskrifter, er 
tilsynsrollen mer utfordrende. Av naturlige årsaker kan kun forhold i 
nåtid kontrolleres. Dette forhindrer imidlertid ikke NVE i å utøve en 
tilsynsrolle på området. Dette tilsynet blir utøvd på flere måter.  
Inspeksjon på stedet er en vanlig metode, men også gjennomgang av 
rekvirert materiale er ofte benyttet. Generelt kan man si at miljøforhold 
må kontrolleres i felt, mens andre forhold kan kontrolleres på kontor.
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I 2009 har NVE gjennomført fem 
samtidige tilsyn med DSB. Dette er 
nærmere omtalt i del 2. 

NVE deltar også i Nasjonalt miljø- 
forum, som består av representanter 
for Økokrim, Riksadvokaten og ulike 
tilsynsorganer. Forumet har fokus 
på bruk av reaksjoner ved brudd på 
miljølovgivningen. 

Planer for 2010
I 2010 vil tilsynet bli intensivert. 
Innsatsområdene fra 2009 vil bli 
videreført. Det vil bli en spesiell opp- 
merksomhet innen de områder der 
NVE mener det er forbedringsmulig- 
heter, jf kommentarer til hvert tilsyns- 
område i del 3, og områder med 
særlig stor risiko ved avvik. Det vil 
videre bli innført tilsyn med energi-
tilstand i bygninger. Tilsynet med 
opprinnelsesgarantiordningen vil bli 
videreutviklet.  

I forhold til samarbeidende organer 
vil det innen energiområdet være 
koordinering av tilsynsplanene i NVE 
og DSB. I tillegg vil NVE og DSB gjen-
nomføre samtidige tilsyn. 

Revidert internkontrollforskrift for 
oppfølging av vassdragslovgivningen 
var på høring i 2008 og er oversendt 
til behandling i OED. NVE regner 
med at dette regelverket blir vedtatt  
i løpet av 2010. Dermed vil man ha  
på plass et oppdatert regelverk,  
som legger til rette for bedre intern- 
kontrollarbeid i virksomhetene og 
som vil understøtte og lette NVEs 
tilsynsarbeid med aktørene innenfor 
vassdragssektoren.  

 
I tilknytning til energiloven er det 
gitt internkontrollkrav tilknyttet 
beredskapsregelverket, men for øvrig 
ikke. NVE ser et klart behov for at det 

innføres internkontrollkrav også for 
andre krav hjemlet i energiloven, og 
vil følge opp dette i 2010.

NVEs bruk av reaksjoner 
for brudd på energi- og 
vassdragslovgivningen i 
2009 
Det er i 2009 truffet en rekke vedtak 
om retting av ulovlige forhold, både 
mot vassdrags- og energianlegg. Når 
NVE treffer vedtak om retting av 
ulovlig forhold, varsler NVE som 
regel bruk av tvangsmulkt dersom 
retting ikke skjer innen den frist som 
er satt. Varsel om tvangsmulkt har 
vært gitt i rundt 330 saker. Det er 
truffet 45 vedtak om tvangsmulkt. 
Vedtak om tvangsmulkt har med 
andre ord bare vært nødvendig i noe 
under 15 % av de sakene der tvangs-
mulkt er varslet. Selv om man legger 
til grunn at en del ville ha rettet det  
ulovlige forholdet frivillig, uten varsel  
om tvangsmulkt, må man kunne 
konkludere med at varsel om tvangs- 
mulkt virker disiplinerende på  
aktørene. Størstedelen av sakene som 

har resultert i varsel og eventuelt  
vedtak om tvangsmulkt er på energi-
siden.De fleste overtredelsene gjelder 
da brudd på ulike bestemmelser om 
registrerings- og rapporteringsplikt, 
herunder frister for rapportering, 
etter blant annet energilovforskriften 
og forskrift om leveringskvalitet i 
kraftsystemet.

I 2009 har NVE kun anmeldt ett sel- 
skap til politiet og truffet ett vedtak  
om overtredelsesgebyr. Anmeldelsen 
gjaldt et settefiskselskap som i mange 
år har foretatt ulovlig vannuttak, 
samt ulovlig regulering. Overtredel- 
sesgebyret ble ilagt et nettselskap 
for brudd på nøytralitetsplikten, se 
nærmere omtale av saken nedenfor.

Hva er reaksjoner? 

Reaksjoner er en felles betegnelse på de handlinger og virkemidler 
myndighetene har til rådighet ved brudd på lovgivningen, herunder 
vedtak truffet med hjemmel i lovgivningen. NVEs reaksjonsmidler er 
hovedsakelig hjemlet i energiloven, vannressursloven og vassdragsregul-
eringsloven. Vedtak om reaksjoner er for eksempel vedtak om retting av 
ulovlig forhold og tvangsmulkt. Ved alvorlige forhold vil overtredelses-
gebyr og anmeldelse kunne være aktuelt. Ileggelse av overtredelsesgebyr 
og anmeldelse til politiet er de sterkeste reaksjonsmidlene NVE har til 
rådighet, i tillegg til tilbaketrekking av konsesjon.

Tilsynsbesøk avdekker ofte brudd på regelverket som må følges opp 
ved bruk av reaksjoner. Ulovligheter avdekkes også på andre måter, for 
eksempel i etterkant av ulykkeshendelser, gjennom saksbehandling og 
gjennom informasjon fra allmennheten og fra andre tilsynsetater.

Reaksjonsmiddel  Antall

Varsel om tvangsmulkt   ��0

Vedtak om retting (herunder stans)  �5�

Vedtak om tvangsmulkt   �5

Vedtak om overtredelsesgebyr  �

Anmeldelse    �
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Fra praksis 

Overtredelsesgebyr for manglende nøytralitet

NVE besluttet i februar 2009 å ilegge Agder Energi Nett AS overtredelsesgebyr på kr 500 000 for brudd på bestem- 
melser i avregningsforskriften om nøytral behandling av kunder som henvender seg til nettselskapet.

Bakgrunnen for saken var en klage fra kraftomsetningsselskapet NorgesEnergi AS som mente at nettselskapet 
hadde brutt plikten til nøytral opptreden blant annet ved at kraftomsetningsselskapet i samme konsern har hatt 
tilgang til informasjon om nye kundeforhold. Tilgangen til informasjon er også brukt til å vinne tidligere kunder 
tilbake etter leverandørbytter.
 
NVE pekte i sin vurdering på at Agder Energi Nett ikke har hatt tilstrekkelige rutiner for å håndtere kundehen- 
vendelser. At nettkunder som ringer til nettselskapet ved en feil settes over til kraftomsetningsselskapets kunde-
senter, ble ikke i seg selv ansett som et brudd på plikten til å opptre nøytralt. Det var den måten informasjonen i 
etterkant er blitt håndtert på som var grunnlaget for vurderingen i forhold til nøytralitetsplikten. Selskapet var 
derfor ansvarlig for at kundehenvendelser ble brukt av konsernets kraftomsetningsselskap på en måte som klart 
var diskriminerende i forhold til andre kraftleverandører. Det var også et vesentlig element i saken at Agder Energi 
Nett allerede i 2004 ble pålagt å endre sine rutiner med grunnlag i tilsvarende forhold. Saken gjaldt derfor gjen-
tatt regelbrudd.

NVE har lagt vekt på at overtredelsen gjelder brudd på regler som har som formål å hindre at nettselskapene ut-
nytter sin markedsmessige monopolstilling til å oppnå konkurransefortrinn for utvalgte kraftleverandører. Agder 
Energi Nett burde ha hindret overtredelsen ved å innskjerpe sitt nøytralitetsprogram når det gjelder å håndtere 
kundehenvendelser og fjernet tilgangen til kundeinformasjon for ansatte på kundesenteret i kraftomsetningssel-
skapet.

Agder Energi Nett klaget ikke på vedtaket og betalte overtredelsesgebyret.

Fram til og med 2009 var det bare hjemmel i energiloven til å ilegge overtredelsesgebyr. Fra og med 1.1.2010 er 
dette virkemiddelet også innført i vassdragslovgivningen. 
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2. Samtidige tilsyn mellom NVE 
og DSB

Bakgrunn 
NVE og DSB opprettet i februar 2008 
et felles tilsynsforum. Hensikten 
var å tilrettelegge for mest mulig ef-
fektivt tilsynsarbeid fra DSB og NVE.  
Forumet har blant annet besluttet å 
teste ut fem samtidige tilsyn i 2009.

Hva betyr samtidige 
tilsyn?
Samtidige tilsyn betyr at begge 
myndigheter gjennomførte tilsyn på 
samme tidspunkt og etter felles krav 
til prosessen. Det var overlappende 
temaer som var gjenstand for tilsyn, 
men vurdering av om nettselskapene 
etterlevde regelverk skjedde etter den 
enkelte myndighetens lovverk.

Temaer for samtidige 
tilsyn
De samtidige tilsynene ble gjennom-
ført på områder der det er sam-
menfall mellom temaer og tydelig 
hjemmel i begge myndigheters lover 
og forskrifter. 

De felles temaer som ble valgt var: 

 Risiko og leveringspålitelighet 

 Vedlikehold og modernisering 

 Vern og reléplanlegging 

 Overføringsgrenser

 Feilanalyse og statistikk 

 Teknisk tilstand for utvalgte  
 nettanlegg

Gjennomføringen 
Det ble opprettet en tilsynsgruppe 
med deltakere fra både NVE og DSB. 
Helge Ulsberg fra NVE har vært fast 
leder for gruppen. Det har også vært 
observatører fra begge myndigheter.
De utvalgte nettselskapene ble i 
forkant spurt om de ville delta ved de 
samtidige tilsyn. Det ble sendt ut var-
sel om tilsyn på vanlig måte. I tillegg 
fikk selskapet på forhånd oversendt 
den presentasjonen som ble brukt på 
åpningsmøtet. Tilsynet foregikk i fem 
trinn: 

 Åpningsmøte

 Kartlegging 

 Befaring av anlegg 

 Vurdering av funn 

 Sluttmøte

De funn som ble gjort er i ettertid 
fulgt opp ved at det er utarbeidet 
og oversendt en felles tilsynsrap-
port. Ved presentasjon av funn på 
sluttmøtet ble det ikke skilt mellom 
avvik eller anmerkning. I tilsynsrap-
portene er funnene fordelt mellom 
avvik og anmerkninger. NVE og DSB 
har ikke fattet vedtak for videre 
oppfølging av avvik som ble funnet. 
Selskapene ble i sluttmøtet informert 
om at det er opp til dem hvordan 
de vil følge opp de avvik og anmer-
kninger som er påpekt. Samtidig 
ble de gjort oppmerksomme på at 
myndighetene vil følge opp de funn 
som ble gjort ved neste tilsyn. 

Hensikten med utprøving 
av samtidige tilsyn
Hensikten med å gjennomføre samti-
dige tilsyn har vært å bidra til bedre 
samordning og mer til effektivt  
tilsyn. Dessuten har det vært et 
ønske å øke brukerretting ved at 
myndighetene tar hensyn til behov 
og ønsker fra dem som er gjenstand 
for tilsyn.

Samtidige tilsyn var også basert på 
en erkjennelse av at NVE og DSB i 
forhold til noen tema har et overlap-
pende tilsynsansvar. Direktoratet 
for forvaltning og IKT (Difi) har på 
oppdrag fra Justisdepartementet 
og Olje- og energidepartement 
utarbeidet en rapport, Difi-rapport 
2009:4 “Sikker levering av elektrisk 
kraft - Grensesnittet mellom Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap og Norges vassdrags- og 
energidirektorat”. Difi konkluderte 
blant annet med at rollefordeling og 
grensesnittet mellom DSB og NVE 
ikke er tilstrekkelig klargjort. Difi har 
anbefalt at rolle- og oppgavedelingen 
mellom DSB og NVE klargjøres bedre 
og at det vurderes om el-tilsynsloven 
bør revideres. Samtidige tilsyn er 
tiltak som Difi anbefaler blir videre-
ført for å vurdere om dette gir en 
hensiktsmessig samordning. 

Erfaringer
De fem tilsynene som er gjennomført 
i 2009 har gitt noen erfaringer, men 
erfaringene er likevel noe begrenset. 
Observatørene fra NVE og DSB har i 
fellesskap laget “Rapport - Erfaringer  
med samtidige tilsyn” datert 17.12.2009. 
Observatørene vurderer det slik at 
samtidige tilsyn kan ha betydning på 
følgende områder:

 Kompetanseutvikling

 Lettere avdekking av funn

 Ansvarsfordeling

 Merarbeid og tidsforbruk.
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Det ble gitt følgende anbefalinger:

1. Samtidige tilsyn med over-
lappende temaer

 Samtidige tilsyn med overlappende  
 temaer videreføres for 2010 med  
 minst fem tilsyn.

 Det bør lages en plan for samtidige  
 tilsyn med overlappende temaer 
  for 2010 med dato og utvelgelse av  
 tilsynsobjekter. 

 De samtidige tilsynene gjennom 
 føres etter samme prosess som for  
 2009, men med noen viktige  
 endringer.

 Tilsynsteamet bør reduseres fra fire 
 til to deltakere, én fra hver tilsyns- 
 myndighet.

 Rollen som tilsynsleder bør for 2010 
 ivaretas av DSB. 

 Det bør vurderes om tilsynsobjek 
 tene skal få tilsendt spørsmålene  
 for de utvalgte temaer som en del 
 av forberedelsene til tilsynet.

 Eventuelle avvik følges opp på  
 ordinær måte med bruk av even- 
 tuelle reaksjoner. 

 Myndighetene bør ikke gjennom 
 føre supplerende tilsyn innenfor de  
 overlappende temaer som er gjen- 
 stand for samtidige tilsyn.

2. Omfang av  
overlappende temaer 

 Det gjøres en mer fullstendig  
 gjennomgang av hvilke temaer  
 som er overlappende i regelverket  
 og som kan være temaer ved sam- 
 tidige tilsyn.

3. Andre tilsynsformer 

 Andre tilsynsformer bør utprøves 
 for temaer som ikke er overlappende.

Veien videre
Det er besluttet å gjennomføre samti-
dige tilsyn med overlappende temaer 
også i 2010. En slik utprøving vil gi 

et bedre grunnlag for å ta stilling til 
hvilket potensial det faktisk er for 
samtidige tilsyn. 
Et sentralt punkt vil være hvor stort 
feltet av overlappende temaer i 
realiteten er. NVE fører tilsyn med 
eksempelvis nettselskaper på mange 
områder som ligger utenfor DSBs 
sfære. 

NVE vil også vurdere hvordan arbeidet 
med oppfølging av Difi-rapporten best 
kan gjennomføres.

Fotograf: Helge Ulsberg, NVE
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Tema for tilsyn
Det føres tilsyn med omkring 2900 dammer og 2300 
andre vassdragsanlegg som er eiet av i alt ca 400 
selskap/ 
virksomheter. Formålet med anleggene er blant annet 
kraftforsyning, drikkevannsforsyning, vannforsyning 
til jordvanning, industri, fiskeoppdrett og rekreas-
jonsformål. Tilsynet gjelder om selskapene har et 
fungerende internkontrollsystem for ivaretakelse av 
sikkerhetskrav til vassdragsanlegg og anleggseiere, 
inkludert kontroll av spesifikke krav gitt i sikkerhets-
forskriften.

Aktivitet
Det er i 2009 gjennomført revisjon hos fire selskap og 
178 inspeksjoner av dammer og rør under nybygging, 
ombygging og drift. Tilsynet ute hos selskapene og  
på anleggene var i 2009 noe begrenset på grunn av at  
store ressurser gikk med til kontroll av dokumenter 
for revurdering, bygging og ombygging av anlegg, 
som krever NVEs godkjenning.

Hovedfokus for revisjonene var anleggets driftsfase.  
For to av selskapene ble også systemet for planleggings- 
 og byggefase kontrollert.

Resultat
Det ble funnet 12 avvik og 14 anmerkninger fordelt  
på fire selskap. Ett selskap hadde fem avvik og åtte  
anmerkninger og således betydelige mangler i intern- 
kontrollsystemet sitt.
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3. Gjennomgang av  
de ulike tilsynsområder

Avvik i tre selskap var knyttet til program og rutiner  
for og gjennomføring av tilsyn og overvåking. 
Beredskapsplaner var mangelfulle eller beredskaps- 
øvelser ikke gjennomført i to selskap. Ett selskap hadde 
mangler knyttet til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og 
i ett manglet leder nødvendige kurs. I ett selskap ble 
det avdekket at avviksbehandling og interne revisjoner 
var manglende/mangelfullt. Det var mangelfullt  
IK-system for plan- og byggefase i begge de to selskapene 
som ble kontrollert for dette.

Flertallet av anmerkningene var knyttet til mangler  
i internkontrollsystemet med manglende prosedyre- 
eller rutinebeskrivelser, deriblant knyttet til sikrings- 
tiltak for allmennhetens bruk av og ferdsel på vass-
dragsanlegg. Det er også anmerket manglende eller 
mangelfull dokumentasjon.  

Vurdering
Funnene samsvarer med funnene fra forrige år, både 
når det gjelder omfang og type avvik og anmerkninger. 
Funnene viser at sikkerheten til anleggene i overvei- 
ende grad blir ivaretatt, men at det fortsatt er forbed- 
ringspotensial på konkrete områder. Det betyr at til- 
synet fortsatt må ha fokus på disse områdene. Sikker-
heten ved allmennhetens bruk av vassdragsanlegg har 
i mange år hatt særskilt fokus fra NVE, men fortsatt 
avdekkes det mangler ved ivaretakelsen her.

Utøver av tilsyn
Konsesjonsavdelingen, seksjon for damsikkerhet.

Hjemmel
Vannressursloven § 53; internkontrollforskrift for vass-
drag og grunnvann § 6.

Tilsynsgrunnlag
Vannressursloven; vassdragsreguleringsloven; forskrift  
om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (fra 2010: 
del av damsikkerhetsforskriften); internkontrollfor-
skrift for vassdrag og grunnvann; kvalifikasjonsfor-
skriften (fra 2010: del av damsikkerhetsforskriften); 
klassifiseringsforskrift (fra 2010: del av damsikkerhets- 
forskriften); konsesjoner.

Sikkerheten til dammer og andre vassdragsanlegg
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Miljøtilsynet
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Tema for tilsyn

Miljøtilsynet kontrollerer at: 

 Godkjente detaljplaner følges i byggefasen 

 Konsesjonærene holder seg innenfor tillatte rammer i 
 driftsfasen.

 
Aktivitet
Miljøtilsynet har følgende aktiviteter:

 Utfører inspeksjoner i byggefasen

 Kontrollerer at utbygginger er foretatt iht. konsesjonen

 Gjennomfører revisjoner av selskapenes intern- 

 kontrollsystem

 Sjekker at hydrologiske pålegg blir fulgt.

 
Resultat
Det er avholdt 19 revisjoner av selskapenes internkon-
trollsystem fordelt på 13 settefiskanlegg, fem kraftverk 
og ett vannverk. Dette avdekket 51 avvik. 
 
Det er gjennomført 300 inspeksjoner av kraftverk, 22 set-
tefiskanlegg, seks vindkraftparker, ti kraftledninger og 
18 andre anlegg. Det er behandlet seks nedleggingssaker 
og gitt to pålegg om terskelbygging og fire hydrologiske 
pålegg.

Vurdering
Funnene ved revisjoner og stedlige inspeksjoner viser 
klart behov for kontroll av konsesjonærer. Også inne- 
værende år er anlegg midlertidig stoppet fordi detalj-
planer ikke forelå og var godkjent før oppstart. Mange 
vannkraftkonsesjonærer tar lett på å utarbeide land-
skaps- og miljøplaner. Vi registrerer noen gjengangere 
innen konsulentbransjen med begrenset lærevilje.  
Dette skulle være unødvendig grunnet tilgjengelig 
veiledningsmateriell på NVEs nettsted.

Til tross for pålegg om at tiltakshavere med konsesjon 
etter vassdragslovgivningen er pålagt å ha et operativt 
internkontrollsytem siden 2005, avdekket revisjonene 
i 2009 at det fremdeles er svært mange som ikke har 
dette i orden. Det er først når tvangsmulktens størrelse 
blir bekjentgjort at enkelte konsesjonærer ser seg tjent 
med å etablere et slikt system.

NVE varslet høsten 2008 økt tilsyn av akvakulturnær- 
ingen. Revisjoner av settefiskprodusenter i 2009 
avdekket samme situasjon som for de fleste småkraft- 
konsesjonærer - et mangelfullt IK-system. For øvrig 
synes det hos mange settefiskprodusenter å være et 
forbedringspotensial i forståelsen av at vilkårene i  

vassdragskonsesjoner skal følges. Et nytt anlegg ble i 
2009 anmeldt for overtredelse av vannressursloven. Fort-
satt stor etterspørsel etter smolt gir signaler om at det 
at vannuttaket til produksjon av settefisk skjer innenfor 
gitte tillatelser må følges nøye i tiden fremover.

Inspeksjoner i byggefasen av vindkraft og store kraft- 
ledninger i 2009 har medført at inngrepene blir minst 
mulig skjemmende.

Utøver av tilsyn
Konsesjonsavdelingen, seksjon for miljøtilsyn

Hjemmel
Vannressursloven § 53; vassdragsreguleringsloven § 12, 
post 19; energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); internkon-
trollforskrift for vassdrag og grunnvann § 6. 

Tilsynsgrunnlag
Vannressursloven; vassdragsreguleringsloven;  
energiloven; internkontrollforskrift for vassdrag  
og grunnvann; konsesjoner.
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Flom- og skredsikringsanlegg 

Fotograf : Tore Sollibråten, NVE

Tema for tilsyn
Tilsynet omfatter flom- og skredsikringsanlegg og 
miljøtiltak som NVE har gitt bistand til bygging av. 

Aktivitet
Tilsynet går ut på regelmessig befaring (normalt hvert 
5. år) av anleggene for å vurdere tilstand og eventuelle 
behov for utbedringer. NVE tilrettelegger for kom-
munenes tilsyn ved å sende informasjon, rapport-
skjemaer og kart for anlegg som det bør føres tilsyn 
med. Kommunene skal for disse anleggene gjennom-
føre tilsyn og sende rapport til NVE. Tilsynsrapportene 
gir grunnlag for å avgjøre hvilke anlegg en bør følge 
opp med tanke på vedlikeholdstiltak. Anlegg som 
beskytter bebyggelse er prioritert.

Resultat
NVE har i løpet av 2008 - 2009 lagt til rette for kommunalt 
tilsyn med 3336 anlegg, og foreløpig mottatt rapporter 
for 936 anlegg. 

Vurdering
Kommunene følger opp tilsynsplikten i varierende 
grad. NVE har både i 2008 og 2009 tilskrevet en rekke 
kommuner og etterlyst tilsynsrapporter. NVE vil foreta 
en strammere prioritering av anlegg som må følges opp, 
og avslutte tilsyn med anlegg der dette ikke er strengt 
nødvendig, med sikte på å lette kommunenes arbeid.

Utøver av tilsyn
Kommunene har ansvaret for å føre tilsyn med  
anleggene. Skred- og vassdragsavdelingen i NVE ved  
seksjon for areal og sikring, styrer regionkontorenes 
arbeid med å tilrettelegge arbeidet for kommunene. 

Hjemmel
Vassdragsreguleringsloven § 53; forskrift om kommunalt 
tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred 
og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet § 5. 

Tilsynsgrunnlag
Forskrift om kommunalt tilsyn med flomanlegg mv.
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Vedlikehold og modernisering av overføringsanlegg 

Tema for tilsyn
Tilsynet innebærer kontroll av om konsesjonærene 
oppfyller plikten til å holde anleggene i tilfredsstillende 
driftssikker stand ved blant annet å sørge for vedlike-
hold og modernisering som sikrer en tilfredsstillende 
leveringskvalitet.

Aktivitet
Det ble gjennomført 14 stedlige tilsyn av nettselskap.

Resultat
17 avvik og 18 anmerkninger.

Vurdering
 Skriftlig dokumentasjon av systemer for planlegging  

 og oppfølging var mangelfull.

 Mange selskap hadde mangler ved konsesjoner   
 - ufullstendig oversikt, utgått på dato, ikke ryddet  
 opp i konsesjonær ved eierskifte / strukturendringer. 

 Oppfyller ikke kravet om kontinuerlig registrering  
 av spenningskvalitet. 

 En forskrift om internkontroll innen energiområdet 
 ville vært et nyttig verktøy for å gjennomføre et mer  
 effektivt tilsyn.

 At NVE varsler tilsyn, medfører at selskapene ofte 
 iverksetter en intern vurdering av egne systemer og  
 rutiner.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for nett.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften 
§ 7-2.

Tilsynsgrunnlag
Energilovforskriften § 3-4 a; energiloven; utvalgte  
bestemmelser i systemansvarsforskriften; utvalgte  
bestemmelser i leveringskvalitetsforskriften; konsesjoner.
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Leveringskvalitet og feilanalyse

Tema for tilsyn
Krav vedrørende leveringskvalitet og feilanalyse om:

 Avtaler om fravikelighet

 Generelle bestemmelser

 Registrering og rapportering

 Krav til leveringspålitelighet og spenningskvalitet

 Informasjon om leveringspålitelighet og  
 spenningskvalitet

  Feilanalyse og statistikk.

Aktivitet
Det ble gjennomført ti stedlige tilsyn.

Resultat
63 avvik og 41 anmerkninger.

Vurdering
Selskapene har stort sett gode rutiner i forbindelse  
med saksbehandling ved misnøye med leveringskvali- 
teten. Imidlertid unnlater åtte av ti selskap å informere 
om muligheten til å bringe saken inn til NVE ved 
uenighet om overholdelse av krav vedrørende leverings- 
kvalitet og feilanalyse. 

Selskapene har også gode rutiner i forbindelse med 
registrering og rapportering av leveringspålitelighet, 
men det ble gitt til sammen tolv avvik på grunn av 
manglende registrering av avbruddsdata for umålt 
forbruk (gate- og veilys) og for provisorisk forsyning 
(byggestrøm).
 

Fire av ti selskap hadde manglende eller ufullstendig 
registrering av spenningskvalitet (kontinuerlige målin-
ger). Som følge av dette fikk de samme selskapene  
også avvik på grunn av manglende evne til å kunne gi 
informasjon på forespørsel om spenningskvaliteten i 
eget anlegg. Syv av ti selskap fikk avvik innenfor  
måleutstyrets kalibrering, sporbarhet og dokumen- 
tasjon av målenøyaktighet.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for nett.

 
Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften  
§ 7-2; leveringskvalitetsforskriften § 5-1.

Tilsynsgrunnlag
Leveringskvalitetsforskriften; systemansvarsforskriften 
§ 22.
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Rasjoneringsplaner

Tema for tilsyn
Hensikten med revisjonen er å få dokumentert at virk-
somheten oppfyller kravene i rasjoneringsforskriften. 
I varsel om tilsyn ble det informert om at revisjonen 
ville fokusere på de krav til innhold i planverket som 
ble stilt i NVEs vedtak 6. november 2006 “Innhold i 
planverket for kraftrasjonering - Nytt vedtak”. Det ble 
videre opplyst at selve revisjonen skulle foretas av NVE i 
løpet av høsten 2009, ved en gjennomgang av oversendt 
dokumentasjon. 

Aktivitet
Det ble innhentet rasjoneringsplaner fra ti nettselskap. 
Tilsynsobjektene ble valgt ut blant et representativt 
utvalg av landets nettselskap. Som forberedelse til 
revisjonen ba vi om å få tilsendt hele planverket for 
kraftrasjonering innenfor selskapets forsyningsområde. 
Deretter er det gjennomført et “skrivebordstilsyn” av de 
innsendte planene.

Resultat
37 avvik og 22 anmerkninger. Merk at i tallet for antall 
avvik hadde tre selskaper mangel på alle 17 revisjon-
spunktene. Disse selskapene får likevel tilsendt vedtak 
om kun ett avvik om at oppdatert og funksjonell rasjon-
eringsplan mangler. 

Tema for tilsyn
Utøvelse av myndigheten som systemansvarlig.

Aktivitet
Det er kun Statnett SF som har konsesjon på å utøve 
myndigheten som systemansvarlig.

Resultat
NVE har jevnlige oppfølgingsmøter med Statnett, men 
det er ikke gjennomført stedlige tilsyn i 2009.

Vurdering
-

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for nett.

Utøvelse av myndigheten som systemansvarlig

Vurdering
Alle nettselskap har i løpet av 2006 og 2007 skriftlig 
bekreftet overfor NVE at selskapet har gjennomført 
nødvendige oppdateringer av planverket som sikrer at 
NVEs vedtak av 6. november 2006 er oppfylt. Det er derfor 
nedslående å finne så mange avvik. Tre selskap mangler 
fullstendig en oppdatert og funksjonell plan for å gjen-
nomføre rasjonering. Dette krever en forsterket innsats 
med både informasjon, opplæring og tilsyn.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for nett.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften  
§ 7-2; rasjoneringsforskriften § 10.

Tilsynsgrunnlag
NVEs vedtak av 6. november 2006 “Innhold i planverket 
for kraftrasjonering - Nytt vedtak” (NVE 200604624).

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften  
§ 7-2; systemansvarsforskriften § 25.

Tilsynsgrunnlag
Systemansvarsforskriften; energiloven; konsesjonen for 
å utøve systemansvaret.
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Tema for tilsyn
Under revisjonene ble all tariffering i regionalnettet 
gjennomgått. Spesielt fokus har vært rettet mot tariffer-
ing av produksjon. 

Nettselskapene har selv ansvar for å klassifisere sine  
nettanlegg. Revisjonen tok for seg utvalgte nettanlegg 
for å kontrollere om nettselskapene har klassifisert  
nettanleggene i henhold til regelverket.

Aktivitet
Tilsynsobjektene ble plukket ut på bakgrunn av rappor- 
terte økonomiske data og en gjennomgang av produk- 
sjonsanlegg tilknyttet regionalnettet. Det ble innhentet 
dokumentasjon fra tilsynsobjektene som ble gjennom- 
gått i forkant av revisjonsmøtet. Revisjonsrapport ble 
utarbeidet for hvert enkelt tilsyn. Det ble utført ni sted- 
lige tilsyn i 2009.

Resultat
17 avvik, 9 anmerkninger. 

Tariffering i regionalnett og klassifisering av nettanlegg

Vurdering
Revisjonene avdekket relativt få avvik knyttet til tariffer-
ing av uttak. Hos enkelte nettselskap ble det avdekket 
manglende tariffering av kraftproduksjon. Det ble også 
avdekket flere tilfeller av manglende/feil rapportering 
av tariffinntekter.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for prising av nettjenester.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovsforskriften 
§ 7-2.

Tilsynsgrunnlag
Kontrollforskriften kap. 2, 4, 12, 13, 14, 16 og 17. 
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Kraftsystemutredninger

Tema for tilsyn
Tilsynet omfatter ordningen for årlige kraftsystemut-
tredninger. Det blir kontrollert om kraftsystemutred-
ningene for regional- og sentralnett er oppdatert og 
inneholder tilstrekkelig informasjon til å oppfylle 
forskrift om energiutredninger.

Aktivitet
Det har blitt gjennomført årlig kontroll av 18 kraft- 
systemutredninger, dvs. alle utredningsområdene i 
Norge. Tilsynet utføres ved gjennomgang av innsendt 
kraftsystemutredning til NVE. Det har ikke blitt gjen-
nomført stedlig tilsyn i 2009.

Resultat
Fem utredninger hadde mangler.

Vurdering
Fem kraftsystemutredninger tilfredstilte ikke krav i 
energiutredningsforskriften. De utredningsansvarlige 
selskapene fikk derfor vedtak om retting og varsel om 
tvangsmulkt. Utredningsansvarlige selskap ble pålagt å 
sende inn oppdaterte kraftsystemutredninger. 
Flere av vedtakene ble fattet fordi dagens kraftsystem 
og fremtidige overføringsforhold ikke var tilstrekkelig 
beskrevet i kraftsystemutredningen.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for nett.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften  
§ 7-2.

Tilsynsgrunnlag
Energiutredningsforskriften kap. 1.

Tema for tilsyn
Statnett SF har konsesjon for å forestå oppgjør i reguler-
kraftmarkedet (avregningskonsesjon). NVE fører tilsyn 
med at vilkårene i avregningskonsesjonen overholdes.

Aktivitet
NVE har jevnlige oppfølgingsmøter med Statnett for å 
følge opp avregningsvirksomheten.

Resultat
NVE har ikke avdekket forhold som NVE har sett det som 
nødvendig å følge opp med vedtak.

 
 
Avregningskonsesjon

Vurdering
-

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked. 

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften 
§ 7-2.

Tilsynsgrunnlag
Konsesjon.
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Tema for tilsyn
Tilsyn med rapporteringspliktige omsetningskonses-
jonærers økonomiske rapportering i eRapp for virksom-
hetenes omsetning, produksjon og nettvirksomhet. For 
nettselskaper føres utvidet tilsyn med spesiell fokus på 
inntekter, kostnader og informasjon om overføringsan-
legg som grunnlag for fastsettelse av inntektsrammene 
og mer-/mindreinntekt. Grunnlaget for tilsynet er rap-
portering i eRapp (økonomisk og teknisk verdier) og TEK 
(tekniske verdier).

Aktivitet
Aktiviteten er delt i to: ordinær kontroll av alle  
selskaper og stedlig tilsyn av et antall utvalgte selskaper.

  Årlig kontroll av 296 selskaper med produksjon,  
omsetning og/eller nettvirksomhet, for å kontrollere 
samsvar av inntekter, kostnader og balanseverdier  
mellom rapportering til NVE og offisielle årsrapporter 
for regnskapsåret 2008. Kontrollen skjer ved automa-
tiske og manuelle kontroller ved overlevering til NVE, 
og omfatter revisors bekreftelse ved “Avtalte kontroll-
handlinger” for rapporteringen samt segmentinforma- 
sjon gitt i årsrapporten. Uklarheter eller avvik i rappor-
teringene rettes opp ved kontakt med berørte selskap. 
Kontrollen omfattet 143 selskaper med kun produksjon 
og/eller omsetning og 154 selskaper med nettvirksomhet. 

  Stedlig tilsyn hos femten nettselskaper med kontroll 
av økonomiske og tekniske verdier i eRapp og tekniske 
verdier i TEK for regnskapsårene 2005, 2006 og 2007.

Resultat
Årlig ordinær kontroll av selskapenes økonomiske og 
tekniske rapportering avdekket ett avvik og 340 anmerk-
ninger fordelt på 110 nettselskaper.
Fire avsluttede stedlige tilsyn avdekket seks avvik og 
åtte anmerkninger.

 
 
Økonomisk og teknisk rapportering

Vurdering
  Den årlige kontrollen avdekket ingen særskilte 

forhold, med unntak av avviket knyttet til samsvar 
mellom økonomisk rapportering til NVE og offisiell 
årsrapport.  All økonomisk rapportering er gjennom-
ført, med unntak av mindre forhold om grunnlaget for 
mer-/mindreinntekten 2008 for tre selskaper. Gjen-
stående forhold er ikke av vesentlig betydning. De 340 
anmerkninger gjelder i det vesentligste posteringer av 
mindre økonomiske beløp, og flere anmerkninger følger 
av hverandre. Samtlige avvik og anmerkninger ble kor-
rigert av selskapene.

  Ved stedlig tilsyn hos nettselskapene ble det funnet 
mindre avvik på enkelte områder grunnet feilaktig og 
mangelfull rapportering av en slik karakter at selska-
pene ble pålagt å rapportere nye data. Hovedsakelig 
gjaldt avvik feil i verdier om teknisk informasjon om 
nettkomponenter. Avvik gjaldt også økonomiske verdier 
og hovedsakelig vedrørte disse avvikene fordeling av 
kostnader og inntekter mellom virksomhetsområdene. 
Alle foreslåtte korreksjoner ble gjennomført hos nett-
selskapene.

Utøver av tilsyn
av Energiavdelingen, seksjon for økonomisk regulering.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften 
§ 7-2. 

Tilsynsgrunnlag
Kontrollforskriften del I, II og IV.



22     

Tema for tilsyn
Nettselskapet plikter å opptre nøytralt overfor slutt- 
brukere og kraftleverandører, og håndtere informasjon 
på en måte som gjør at enkelte kraftleverandører ikke 
gis konkurransefortrinn. Ved oppstart av kraftleveranse 
basert på leveringsplikt skal nettselskapet informere 
kundene om vilkårene for leveringsplikten, samt sende 
ut NVEs standardskriv for kunder som ikke har skaffet 
seg kraftleverandør. 

Nettselskapet skal utforme internettsidene slik at det 
ikke forekommer noen form for sammenblanding av 
informasjon fra nettselskap og kraftleverandør. For 
vertikalintegrerte selskap eller konsern kan dette løses 
ved å opprette unike internettsider hvor det er infor-
masjon om nettselskap på ett sted, og informasjon 
om kraftleverandør på et annet. Dersom nettselskapet 
inngår i konsern stilles det krav til at konsernsiden skal 
være så nøytral som mulig, noe som kan løses ved at 
virksomhetene nett og kraft sidestilles i fanemenyen på 
startsiden. 

Aktivitet
Det ble gjennomført ni stedlige tilsyn og 43 elektro- 
niske tilsyn av nettselskapenes internettsider.

Resultat
Stedlige tilsyn: 22 avvik og 11 anmerkninger.
Elektronisk tilsyn: 146 avvik og 4 anmerkninger.

Vurdering
Ved de stedlige tilsynene identifiserte NVE flere mu-
ligheter for kvalitetsforbedringer hos nettselskapene. 
De vanligste avvikene som ble avdekket under tilsynet 
var:

  Nettselskapet håndterer informasjon på en måte som 
 framhever enkelte kraftleverandører

  Nettselskapet kan ikke dokumentere fullstendige 
 rutiner for å overholde gjeldende krav til nettsel- 
 skapets nøytralitet

  Informasjon om hvilke kraftleverandører som  
 opererer i nettområdet er ikke nøytral

  Nettselskap sender ikke ut NVEs standardskriv.

Nettselskapets nøytralitets- og informasjonsplikt,  
og prising av leveringspliktige kraftleveranser

Høsten 2009 gjennomførte NVE også elektronisk tilsyn 
med nettselskapenes internettsider. Bakgrunnen for 
dette er observasjoner og tilbakemeldinger NVE har 
fått i forbindelse med nettselskapenes nøytralitets- og 
informasjonsplikt på internett. I april sendte NVE ut en 
presisering av kravene knyttet til nøytralitets- og infor-
masjonsplikten ved nettselskapenes bruk av internett 
som informasjonskanal. NVE varslet samtidig om inter-
nettilsyn for et større utvalg av nettselskaper i løpet av 
høsten 2009. NVE håndhever kravene til nettselskapenes 
informasjonsplikt på internett på samme måte ved 
elektroniske tilsyn som ved stedlige tilsyn. 

NVEs funn viser at det foreligger stort forbedrings- 
potensiale i utformingen av nettselskapenes internett-
sider. Avvikene som ble avdekket under det elektroniske 
tilsynet var i hovedsak tilsvarende som ved de stedlige 
tilsynene. I tillegg ble det også avdekket avvik knyttet til 
internettinnhold: 

  Nettselskap informerer ikke tilstrekkelig om  
 relevante forhold knyttet til leverandørskifte, måling 
 og avregning på sine internettsider

  På nettselskapets internettsider er det lenker tilbake 
 til vertikalt integrert kraftleverandør

  Manglende henvisning til konkurransetilsynets  
 prisoversikt.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovsforskriften 
§ 7-2. 

Tilsynsgrunnlag
Avregningsforskriften, spesielt § 2-1 og § 7-1; omsetnings- 
konsesjoner, særlig vilkår 3.3, alternativt vilkår 3.6.
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Tema for tilsyn
Gjennomgang av innrapportering av nettselskapenes 
arbeid med overvåkingsprogrammet for nøytralitet 
og behandling av taushetsbelagt informasjon. Kravet 
om å opprette overvåkingsprogram gjelder for vertikalt 
integrerte selskaper med mer enn 100 000 nettkunder, 
dvs. sju nettselskap.

Aktivitet
Gjennomgang av årlig rapport om overvåkingsprogram 
fra nettselskapene.

Resultat
Ingen avvik.

Vurdering
Det finnes ingen informasjon i rapportene som inne- 
bærer brudd på nettselskapenes nøytralitet eller som 
gir grunn til å mistenke at det forekommer brudd på 
kravene om nøytralitet og taushetsplikt. Selv om NVE 
har inntrykk av at det nå er mye større fokus på nøytral-
itet blant nettselskapene, reflekteres dette kun i noen 
grad i rapporteringen fra de største nettselskapene. Det 
anses likevel at det over tid har vært en positiv utvikling 
på dette området og det har gått i samme retning i 
2009.

 
 
Overvåkingsprogram for nøytralitet mv.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovsforskriften  
§ 7-2. 

Tilsynsgrunnlag
Avregningsforskriften § 7-1a.
 

Tema for tilsyn
Nord Pool Spot AS har konsesjon for organisering og 
drift av markedsplass for handel med elektrisk energi 
for fysisk levering (markedsplasskonsesjon). NVE fører 
tilsyn med at vilkårene i markedsplasskonsesjonen 
overholdes. 

Aktivitet
NVE har jevnlige oppfølgingsmøter med Nord Pool Spot 
AS som markedsplasskonsesjonær. 

Resultat
NVE har ikke avdekket forhold som NVE har sett det 
som nødvendig å følge opp med vedtak.

Vurdering
-

 
 
Markedsplasskonsesjon for elektrisk energi

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften  
§ 7-2.

Tilsynsgrunnlag
Energilovforskriften § 4-8; konsesjon. 
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Tema for tilsyn
Nord Pool Spot AS og Statnett SF har konsesjon for 
utførsel og innførsel av elektrisk energi med andre 
nordiske land (utenlandskonsesjon).  

I tillegg har Statnett konsesjon for import/eksport 
av kraft på utenlandsforbindelsen med Nederland 
- NorNed. Denne konsesjonen er gitt av Olje- og 
energidepartementet (OED). NVE fører tilsyn med at 
vilkårene i utenlandskonsesjonene overholdes. 

Aktivitet
NVE har jevnlige oppfølgingsmøter med aktørene 
som innehar utenlandskonsesjoner. Tilsynet inngår i 
ordinære møter med Nord Pool Spot AS og Statnett SF 
som systemansvarlig. I tilsynet med NorNed-kabelen 
har NVE jevnlige møter med OED.

Resultat
NVE har ikke avdekket forhold som NVE har sett det 
som nødvendig å følge opp med vedtak.

 
 
Utenlandskonsesjoner

Vurdering
-

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked i samarbeid 
med energiavdelingens seksjon for analyse. 

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften  
§ 7-2.

Tilsynsgrunnlag
Konsesjoner
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Tema for tilsyn
Beredskapsseksjonen gjennomførte tre typer tilsyn:

  Gjenoppretting av funksjon under ekstraordinære 
 situasjoner med vekt på ROS-analyser og tilgang på 
 ressurser.

  Fysiske sikringstiltak. Gjennomføres på anlegg av  
 stor betydning for kraftforsyningen. Befaring på  
 anlegget med fokus på sikkerhet og sikringstiltak. 

  Driftskontrollsystemer. Fokuserer på barrierer og 
 sikkerhetsrutiner rundt driftskontrollsystemer som 
 styrer anlegg av stor betydning for kraftforsyningen. 

I tillegg stilte beredskapsseksjonen med revisjonsleder 
til og planlegging av de fem samtidige tilsynene med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 
se egen omtale i del 2.

Aktivitet
Totalt er det gjennomført 33 tilsyn, hvorav fem samtidige 
tilsyn med DSB.

Resultat
158 avvik og 90 anmerkinger. Disse tallene er resultat 
av de 28 revisjonene som beredskapsseksjonen hadde 
alene. I tillegg kommer avvik og anmerkninger fra de 
samtidige tilsyn med DSB. 

Vurdering
  De fleste er positive til at vi kommer og har ønske om 

å bli bedre.

  Kompetansen på beredskap er gjennomgående god, 
men de avvikene som oppdages, har ikke direkte sam-
menheng med størrelsen på selskapet eller om de har 
viktige anlegg.

 
 
Beredskapstilsyn

  Hos mange selskaper mangler den overordnede  
 systematikken, og kvalitetssystemene innenfor  
 beredskapsområdet er ofte mangelfulle.

  ROS-analysene tar i liten grad høyde for ekstreme 
 forhold som svært langvarige hendelser, omfattende  
 ødeleggelser, og tilsiktede ondsinnete handlinger.  
 Sårbarheten er ofte ikke vurdert.

  Mange anlegg preges av alderen og et behov for opp- 
 gradering. Dette kan også gjelde de fysiske sikrings-  
 tiltakene.

  Mange “ser seg blind” på egne systemer og anlegg.  
 Eksempler er: 

   Ved siden av kraftverksport i stål er det glassfelt.

   Lite låsing inne i anlegg og dårlig gjerde rundt anlegg. 

Dette er stort sett likt fra tilsynsåret 2008. Beredskaps- 
seksjonen har fått tilbakemelding om at det er viktig  
og på høy tid med revisjoner med fokus på fysisk sikring 
av viktige anlegg.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen,  seksjon for beredskap.

Hjemmel 
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften  
§ 7-2. 

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 6-3 (fra 2010: § 9-3); energilovforskriften §§ 
6-3 og 6-4; beredskapsforskriften, særlig §§ 1-3, 3-5, kap. 5 
og 6; vedtak gitt til eier og anlegg.
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Tema for tilsyn
Tilsynet gjennomgår i hovedsak:

  Gyldige konsesjoner

  Vedlikehold - faktisk utført og planer

  Modernisering - faktisk utført og planer

  Pålitelig energilevering - feil og avbrudd.

NVE har i 2009 prioritert fjernvarmeselskaper som har 
driftserfaring og er etablert før 2004. 

Aktivitet
3 stedlige tilsyn.

Resultat
6 avvik og 2 anmerkninger.

Vurdering
Det er oppdaget at flere konsesjonærer har bygget og 
utvidet sine anlegg og leveringsområder utover gitte 
konsesjoner. NVE har derfor sendt ut brev med veiled- 
ning til samtlige fjernvarmekonsesjonærer om hva som 
reguleres av en fjernvarmekonsesjon. 

 
 
Fjernvarmeanlegg

De besøkte selskapene synes å ha god driftskontroll 
gjennom sin bemanning og rutiner til å ivareta en 
pålitelig energilevering og et systematisk vedlikehold. 
Det er noe kapasitetsmessig problemer knyttet til å 
følge opp entreprenørene ved legging av fjernvarmerør 
i forbindelse med store utbygginger. 

Det er mangel på god avbruddstatistikk.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for energibruk.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften 
§ 7-2.

Tilsynsgrunnlag
Energiloven §§ 5-1 og 5-2; energilovforskriften § 5-3; 
konsesjoner. 
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Tema for tilsyn
Nettselskapene er pålagt å utarbeide en lokal energi- 
utredning minimum hvert andre år for hver enkelt 
kommune innenfor konsesjonsområdet. Nettselskapet 
skal også avholde et energiutredningsmøte minst hvert 
andre år. Nettselskapene innrapporterer til NVE om 
tidspunkt for oppdatering og tidspunkt for seneste og 
planlagt energiutredningsmøte. I tillegg legges det ut 
lenker til møtereferat og oppdatert utredning. Alt skjer 
i eRapp.    

Aktivitet
NVE har i 2009 ikke gjennomført noen tilsynsaktiviteter 
på dette området. Dette skyldes blant annet at fristen 
for ferdigstillelse av utredning er 31.12 og energiutred- 
ningsmøtene og eventuell revisjon finner som regel  
sted i løpet av de første månedene det påfølgende år  
av utredningsåret. I 2008 ble det ikke utført normale 
utredninger. NVE arbeider for tiden med en ny  
web-løsning for innrapportering fra nettselskapene. 

 
 
Lokale energiutredninger 

Resultat
- 

Vurdering
- 

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon energibruk.

Hjemmel
Energiloven § 7-1 (fra 2010: § 10-1); energilovforskriften 
§ 7-2.

Tilsynsgrunnlag
Energiutredningsforskriften kap. 2.
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Tema for tilsyn
NVEs tilsynsoppgave innenfor energimerking av hvite-
varer er todelt: 

  Butikkontroller der NVE påser at utstilte hvitevarer  
 er påført et lett synlig og korrekt utformet energimerke

  Laboratorietesting av hvitevarer der informasjonen 
 oppgitt på energimerket etterprøves.

Aktivitet
Butikkontrollene foregår ved at to inspektører kontrol-
lerer andelen korrekt merkede utstilte hvitevarer i  
butikker de besøker. I 2009 er 51 butikkontroller  
gjennomført i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark,  
Vestfold og Østfold. Butikkene får tilbakemeldinger  
og resultatene offentliggjøres via pressemeldinger og  
på NVEs nettsider. 
 
Laboratorietestingen i 2009 omfatter ti frysere og fem 
vaskemaskiner. Prosedyren er at modellene først gjen-
nomgår en såkalt 1-apparatstest. Kan ikke energimerkets 
opplysninger verifiseres i denne innledende testen, 
må det utføres en ny test med tre nye eksemplarer 
av samme modell før man kan fastslå at modellen er 
feilmerket. Testresultater diskuteres med leverandør 
som ved avvik får valget mellom å korrigere energimer-
ket eller akseptere at modellen gjennomgår 3-apparats- 
test. Testresultater offentliggjøres og eventuelle vedtak 
om merking i strid med regelverket fattes.     

Resultat
Butikkontroller: Av 4958 utstilte apparater var 34 % 
mangelfullt merket eller ikke merket i det hele tatt. 
Laboratorietesting: Av de vaskemaskinene som gjen-
nomgikk 1-apparatstest, var ingen feilmerket. Av de 
fryseskapene som gjennomgikk 1-apparatstest, var  
det for tre av apparatene oppgitt for lavt netto fryse- 
volum, mens en fryser hadde for høy energibruk.  

 
 
Energimerking av hvitevarer

Leverandørene av disse fryseskapene har trukket 
samtlige modeller fra markedet. 

Vurdering
Butikkontroller: Dette er det beste resultatet i perioden 
2004-2009. Andel feilmerking i 2008 var 43 %.   
Testresultater for frysere: NVE vil følge opp en eventuell 
ny energibrukstest av fryseren Matsui dersom modellen 
på ny skal innføres til Norge.   

Testresultater for vaskemaskiner: Resultatet vurderes 
som godt. Sakene er avsluttet.  

Av 15 testede eksemplarer, viste ett eksemplar seg å 
være feilmerket på energibruk. Andelen feilmerking 
på energibruk har stort sett ligget på dette nivået i 
alle tester fra 2004 frem til i dag. Feilmerking på andre 
egenskaper, slik som volum og vaskeevne, opptrer hyp-
pigere enn for energibruk.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen i NVE ved seksjon energibruk har ans-
varet for å føre tilsyn. Gjennomføring av butikkontrol-
ler: Infratek Elsikkerhet AS. Gjennomføring av laborato-
rietester: Teknologisk institutt, Taastrup Danmark.

Hjemmel
Lov om merking av forbruksvarer § 5.

Tilsynsgrunnlag
Forskrift om merking av husholdningsapparater. For 
ulike kategorier av husholdningsapparater foreligger 
egne forskrifter for gjennomføring av direktiv 92/75/
EØF om energimerking. 
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Merke
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Lavt forbruk

Høyt forbruk

Energiforbruk

kWh/vask
(På grunnlag av standardtest på

60°C-normalprogram for bomull)

Det faktiske energiforbruk er avhengig

av hvordan vaskemaskinen brukes

Vaskeevne
A: høy G: lav

Sentrifugeringsevne
A: høy G: lav

Sentrifugeringshastighet (omdr./min.)
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Vannforbruk l
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Modell

Energiforbruk           kWh/oppvask

(På grunnlag av testresultater

for normalprogram ved kaldtvannstilslutning)

Det faktiske energiforbruket er avhengig 

av hvordan maskinen brukes.

Vaskeevne

A: høy
G: lav

Tørkeevne

A: høy
G: lav

Standardkuverter

Vannforbruk

       l/oppvask

Lydnivå

dB(A) (Støy)
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ytterligere opplysninger.
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Direktiv 97/17/EF om merking av oppvaskmaskiner.
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Kapasitet (bomull) kg
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Europeisk Standard EN 61121

Direktiv 95/13/EF om energimerking av tørketromler
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Merke
Modell

Lavt forbruk
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Varmluft(basert på standardbelastning)Nettovolum

(liter)Type
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–––
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–––
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Standard EN 50304Direktiv 2002/40/EF omenergimerking
av elektriske stekeovner
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Energi
Merke

Modell

Lavt forbruk

Høyt forbruk

Kombinert
vask/tørk

Energiforbruk kWh(Ved 60°C vasking og tørking
med full kapasitetsutnyttelse)

Vask & sentrifugering kWhDet faktiske energiforbruket avhengerav hvordan apparatet brukes.

Vaskeevne
A: høy G: lav
Sentrifugeringshastighet (omdr./min.)

Kapasitet Vasking
(bomull) kg Tørking

Vannforbruk (totalt) l
Lydnivå
dB(A) (Støy)
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Europeisk Standard EN50229
Direktiv 96/60/EF om energimerking avkombinerte vaske-og tørkemaskiner.
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24 timers standardprøver.)

Det faktiske energiforbruk avhenger av hvordanapparatet brukes og hvor det er plassert.

Nettovolum kjøledel (I)Nettovolum frysedel (I)

Lydnivå (støy)(dB(A) re 1 pW)

Produktbrosjyren inneholder ytterligere opplysninger.

Europeisk Standard EN 153 av mai 1990.Direktiv 94/2/EU om energimerking av kjøleskap
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Tema for tilsyn
NVE er klageorgan for eventuell misbruk av det frivil- 
lige energimerket Energy Star. Energy Star-merket 

benyttes på kontorutstyr (IKT-utstyr). Merkeordningen 
tok til å gjelde i Norge i 2005. 

Aktivitet
Ingen spesiell aktivitet utover at det er etablert en  
permanent webside om Energy Star. Siden 2005 er det 
hittil ikke kommet inn klager på misbruk av merket. 

Resultat
-

Vurdering
-

 
 
Energy Star for kontorutstyr

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon energibruk

Hjemmel
Lov om merking av forbruksvarer § 5.

Tilsynsgrunnlag
FOR 2005-05-23 nr 458: Forskrift om gjennomføring 
i norsk rett av vedlegg IV til EØS-avtala nr. 18 (forord-
ning (EF) nr. 2422/2001) om eit fellesskapsprogram for 
energieffektivitetsmerking av kontorutstyr gjeld som 
forskrift med dei tilpasninger som følgjer av vedlegg IV 
og protokoll 1 til avtala og avtala elles. 

Illustrasjon: 
Rune Stubrud, 

NVE
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Kort betegnelse Formell betegnelse

Vann:

Vassdragsreguleringsloven LOV 1917-12-14 nr 17: Lov om vasdragsreguleringer.

Vannressursloven LOV 2000-11-24 nr 82: Lov om vassdrag og grunnvann. 

Sikkerhetsforskriften1 FOR 2000-12-15 nr 1271: Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg.

Klassifiseringsforskriften2 FOR 2000-12-18 nr 1317: Forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg. 

Kvalifikasjonsforskriften3 FOR 2000-12-18 nr 1318: Forskrift om kvalifikasjoner hos den som forestår  
 planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg.

Internkontrollforskrift for vassdrag  FOR 2003-02-21 nr 199: Forskrift om internkontroll for   
og grunnvann å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann. 
  

Energi:

Energiloven LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
 fordeling og bruk av energi m.m. 

Energilovforskriften FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring,  
 omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

Kontrollforskriften FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,  
 inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 

Avregningsforskriften FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden  
 ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 

Rasjoneringsforskriften FOR-2001-12-17 nr. 1421: Forskrift om planlegging og gjennomføring av  
 rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved rasjonering.

Systemansvarsforskriften FOR 2002-05-07 nr 448: Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. 

Beredskapsforskriften FOR 2002-12-16 nr 1606: Forskrift om beredskap i kraftforsyningen.

Energiutredningsforskriften FOR 2002-12-16 nr 1607: Forskrift om energiutredninger.

Leveringskvalitetsforskriften FOR 2004-11-30 nr 1557: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Energimerking:  

Lov om merking av forbruksvarer LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer mv.

Forskrift om merking av  
husholdningsapparater FOR 1996-01-10 nr 16: Forskrift om angivelse av  
 husholdningsapparaters energi- og ressursbruk ved  
 hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger. 

I tillegg kommer konsesjoner og andre enkeltvedtak gitt i medhold av energi- og vassdragslovgivningen, samt veilednin-
ger o.lign. som også benyttes som del av revisjonsgrunnlag.

1 Fra 2010: del av damsikkerhetsforskriften (FOR 2009-12-18 nr 1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg). 
2 Fra 2010: del av damsikkerhetsforskriften (FOR 2009-12-18 nr 1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg).
3 Fra 2010: del av damsikkerhetsforskriften (FOR 2009-12-18 nr 1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg).

 

4. Hjemler og tilsynsgrunnlag
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