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Side 2 

 

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Virksomhet AS den 19.06.2019.  

Tilsynsrapporten inneholder 1 vedtak om pålegg og 2 observasjoner. Virksomheten har kommentert utkast til 

tilsynsrapport. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er tatt inn her og 

vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene. 
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1 Om tilsynet 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Domkirkeodden Klatrepark AS, Hamar, den 19.06.2019. 

Tema for tilsynet var: 

 Sikkerhetsstyringssystem, herunder 

o Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten 

o Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger 

o Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver 

o Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen 

o Beredskapsplan for nødsituasjoner 

o Rutiner for registering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. 

 Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan 

Dette tilsynet ble varslet den 03.06.2019. I varselet ble Virksomhet AS pålagt å sende inn dokumentasjon 

knyttet til tilsynets tema. Etterspurt dokumentasjon ble mottatt den 11.06.2019. 

Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av innretningsnummer 10088 tilknyttet de utvalgte temaene.  

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.  

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen/taubanen. 

Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad. 

Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten 

må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres. 

Inspektørenes funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til 

å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én 

eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT pålegg som beskriver forhold som 

må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en observasjon, det vil si et 

forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres. 

Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport den 04.10.2019. Virksomhetens kommentarer til mottatt 

rapportutkast med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene. 

 

2 Avvik og pålegg  

Avvik 1: 

Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem har mangler. 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10, bokstav a, b, d og f. 

Tilsynsbevis:   

Bestemmelser om identifisering og oppfølging av risiko: 

 Identifiserte tiltak i risikovurderingen er ikke i samsvar med virksomhetens praksis 

 Virksomhetens identifisering og håndtering av risiko er ikke i samsvar med lokale forhold 

 Ikke dokumentert dimensjonering av vakthold opp mot risikovurdering, og plassering av 

vaktene. 

Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold: 
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 Sjekkliste for måneds og årskontroll foreligger ikke 

 Leverandørens krav til månedlig og årlig kontroll gjennomføres på ukentlig kontroll, men er 

ikke en del av sjekkliste for ukekontroll. 

 Det foreligger ikke prosedyre for stramming av zip-line. 

Instrukser: 

 Instruks for daglig leder / driftsansvarlig mangler 

Beredskap: 

 Redningsøvelse ikke gjennomført i 2019, planlagt gjennomført 20. juli 

Merknad: Det ble under tilsynet påpekt at øvelser i redning bør gjennomføres i starten av 

sesongen. 

 Beredskapsplan for nødsituasjoner foreligger ikke 

 Ikke beskrevet hvor ofte redningsbag kontrolleres. Kontroll loggføres ikke. Ikke dokumentert 

hvor redningsbag er plassert. 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Virksomheten har sendt revidert dokumentasjon vedrørende risikovurderinger, kontroll, drift og vedlikehold, 

instrukser, og beredskap. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner dokumentasjonen tilfredsstillende, bortsett fra når det gjelder beredskapsplanen. Denne skal i 

følge forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-10, bokstav f, punkt iii, inneholde en detaljert redningsplan og 

rutiner for planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser med etterfølgende evaluering og 

oppfølging. 

Pålegg:  

Virksomheten skal etablere, som del av sin beredskapsplan, en detaljert redningsplan og rutiner for 

planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser med etterfølgende evaluering og oppfølging. 

Virksomheten skal sende kopi av oppdatert beredskapsplan til SJT innen 01.04.2020 

 

Avvik 2: 

Virksomheten benytter driftspersonell under minimumskravet på 18 år.  

Avvik fra: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 3-1, 2. ledd, § 3-3. 

Tilsynsbevis:   

 To parkvakter er under 18 år. 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Personell under 18 år er tatt ut av driftsoppgaver. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner virksomhetens tilbakemelding tilfredsstillende, og anser avviket som lukket. 

 

Avvik 3: 

Årlig kontroll dokumenteres ikke. 

Avvik fra:   
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Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 3-6 

Tilsynsbevis:   

 Årlig kontroll loggføres ikke 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Virksomheten har sendt reviderte skjema/sjekklister for ukentlig, månedlig og årlig kontroll, som også 

inneholder utkvittering av gjennomført kontroll. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet anser virksomhetens dokumentasjon som tilfredsstillende, og anser avviket som lukket. 

3 Observasjoner 

Observasjon 1:  

Krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan for årlig uavhengig teknisk kontroll av innretninger trådde i kraft 

den 01.07.2017. Overgangsordning, ref § 6-3, krever at inspeksjon skal være utført innen 2 år fra 

ikrafttredelse, dvs. 01.07.2019. 

Tilsynsbevis:   

 Siste arboristkontroll var høsten 2017, neste planlagt høst 2019 

 Sakkyndig årlig kontroll av rodeostop utført av virksomheten selv. 

 Ikke gjennomført uavhengig inspeksjon av klatreparken 

Tilbakemelding fra virksomheten: 

Virksomheten har i sitt svar på utkast til tilsynsrapport sendt rapport fra uavhengig teknisk kontroll, datert 

25.07.2019. Rodeostop sendes til KPG for årlig kontroll. 

Tilsynets vurdering: 

Det er viktig at virksomheten også lukker det siste punktet i kontrollrapporten. 

 

Observasjon 2: 

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan § 10 i 

lov om fornøyelsesinnretninger skal tolkes. 

https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-

hendelser-med-fornoyelsesinnretning/  

Tilsynsbevis:   

 Det ble gitt veiledning i rapportering av hendelser og ulykker til SJT, samt risikoidentifisering 

og oppfølging 

 

 

Rapportdato: 17.01.2020 

 

  

 

Arild Bruun 
Seniorrådgiver, Tilsyn   Trond Østerås 

Tilsynsleder  

https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-fornoyelsesinnretning/
https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-fornoyelsesinnretning/
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Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 
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