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1

Om tilsynet

Dette tilsynet av omfatter innretning 783 ved Axels tivoli park AS. Det er gjennomført som en
dokumentverifikasjon knyttet til krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan, jf. forskrift om
fornøyelsesinnretninger1 §2-13, første ledd.
SJTs funn knyttet til det aktuelle 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 kan SJT formulere et utkast til
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.

2

Avvik og pålegg

SJT gjør oppmerksom på at virksomheten plikter å undersøke om avvik gjør seg gjeldende for andre anlegg
enn de som ble valgt ut til stikkprøver.

Avvik 1: Rapport fra kontrollorgan viser ikke til relevant standard.
Hjemmel:
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13, fjerde ledd.
Tilsynsbevis:


Oversendt rapport fra uavhengig inspeksjonsorgan (rapport fra Salwens ingeniörbyrå AB) baseres på
RPSFS 2012:15 FAP 513-1. Dette kravdokumentet er mindre omfattende enn kravene i NS-EN 138143, kap. 4.3.



Oversendt rapport fra uavhengig inspeksjonsorgan, sjekket opp mot standarden ISO NS-EN 13814-3;
kap. 4.3, klargjør ikke at standardens krav er oppfylte.

Merknad 1:
Tilsynet presiserer at rapportene ikke er underkjent fordi de viser til svensk regelverk, men fordi de ikke viser til
relevant standard. Relevant standard kan f. eks. være EN 13814.
En rapport må tydelig vise at kontrollen er utført i henhold til relevant standard, det er det som er kravet etter det
norske regelverket. At svensk regelverk viser videre til samme standard er ikke tilstrekkelig. Det er ikke noe i
veien med at rapporten også viser til svensk regelverk, så lenge det kommer tydelig frem at det er standarden
som har vært grunnlaget for kontrollen.
Pålegg:
Virksomheten må innen 01.05.2020 sikre at kontroll fra uavhengig inspeksjonsorgan utføres og at den
dokumenteres i overensstemmelse med relevant standard.

3

Observasjoner

Tilsynet konkluderte ikke med noen observasjoner.
Rapportdato: 10.03.2020
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