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1 Innledning 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Mjuklia leirsted den 8.juni 2017. Tema for tilsynet var: 

 Veiledning til nytt regelverk 

 Drift- og vedlikeholdsrutiner 

 Organisering og bemanning 

 Opplæring 

 Evakuering og redning 

 UH rapportering 

 Teknisk dokumentasjon og forsikring 

 

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2173, jf. forskrift om fornøyelsesinnretninger, tilknyttet de utvalgte tema.  

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er 

avdekket. 

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot 

virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem 

(internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere. 

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at 

virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre 

gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt. 

Tilsynet er gjennomført med utgangspunkt i gjeldende regelverk, men det er også gjennomført 

undersøkelser som et ledd i å forberede virksomheten på nye krav som ble innført i ny forskrift om 

fornøyelsesinnretninger 1.7.2017. 

2 Metodikk 

 

Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og 
eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer 
for tilsynet som er gjennomført. 

Tilsynet understreker at mulige pålegg som presenteres i punkt 3 nedenfor, ikke er vedtatt før 

virksomheten mottar endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg og orientering om klageadgang. 

3 Pålegg 

Avvik 1:  

Det er mangler i teknisk dokumentasjon av innretningen. 

Hjemmel: 

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 4-1 
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Tilsynsbevis 

- Det mangler teknisk dokumentasjon på endring av innfesting av zip ved startområde (strekkfisk) 

Merknad: 

 I brev fra virksomheten av 23.6.2017 er det sendt inn sertifikat for ny strekkfisk som er montert ved 

startområdet.  

Tilsynets vurdering: 

Under stedlig tilsyn den 08.06.2017 fremkom at det zipline ved startområdet, er festet direkte i en «strekkfisk» 

som igjen er festet i tårnkonstruksjonen som starttårnet er bygget i. «Strekkfisk» brukes til å justere 

«strekkrefter» i selve zipline. Virksomheten har ikke gjort beregninger etter montering av denne «strekkfisken» 

for å kunne dokumentere at den gir tilstrekkelig sikkerhet. 

Pålegg: 

Virksomheten må dokumentere at innfesting av zipline gir tilstrekkelig sikkerhet etter endring av innfesting ved 

startområdet. 

Virksomheten må sende denne dokumentasjonen til Statens jernbanetilsyn innen 30.03.2018. 

Varsel om sanksjon: 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 16, jf. tivoliloven § 17, varsles mulig tilbakekall av driftstillatelse dersom 

pålegget ikke oppfylles innen fristen. Begrunnelsen er sikkerhetsmessige hensyn, jf. tilsynets vurdering 

ovenfor. 

Avvik 2: 

Det er mangler i virksomhetens vedlikeholdssystem. 

Hjemmel: 

Forskrift om fornøyelsesinnretning, jf. § 3-6 

Tilsynsbevis: 

- Det er mangler i plan for periodisk kontroll og vedlikehold, og noe vedlikehold blir ikke dokumentert. 

Pålegg 

Virksomheten må sørge for å utarbeide rutiner slik at alt vedlikehold blir gjennomført og dokumentert innen 

30.03.2018 

Statens jernbanetilsyn vil følge opp dette ved neste tilsyn. 

 

4 Andre forhold  

Denne innretningen er bygd av virksomheten selv og er ikke samsvarerklært iht. anerkjente standarder. 
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5 Veiledning om nytt regelverk                               

 

Vedrørende tilsynsbevis 1: «Krav til kompetanse og opplæring av ansatte er ikke dokumentert» så står det i ny 

forskrift hva som kreves av virksomheten for å ivareta dette jf. forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10c. Det 

er imidlertid en overgangsbestemmelse for å innfri dette kravet til 1.7.2018 jf. § 6-3 i samme forskrift.  

Vedrørende tilsynsbevis 2: «Redningsplan mangler telefonnummer til nødetater og plassering av 

førstehjelpsutstyr» så er det et krav i ny forskrift om innhold i redningsplan jf. forskrift om 

fornøyelsesinnretninger § 2-10 f). Dette avviket er svart ut i brev fra virksomheten av 23.6.2017  

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften 

fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10. 

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten er kommet et stykke på vei i å etablere et 

sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet: 

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til 

kompetanse om førstehjelp og redning.  

-     Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutinene. 

- Virksomheten må etablere rutiner for risikohåndtering. 

I følge ny forskrift om fornøyelsesinnretning § 6-3 må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 være oppfylt 

innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1.7.2017. 

 

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-

skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined 

 

 

Rapportdato: 03.01.2018 

 

  

 

Bjørnar Monsø 

Avdelingsdirektør, taubane og 

fornøyelsesinnrenting  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signaturer 

 Espen Heiszter 

Tilsynsleder  
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