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Side 2 

 

1 Om tilsynet 

Dette tilsynet av omfatter innretning 251 og 267 ved Lillehammer Olympiapark 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 

Med hjemmel i forvaltningsloven2 § 16, jf. lov om fornøyelsesinnretninger3 §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som 
i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.  
 
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:  Virksomheten har ikke gjennomført uavhengig årlig teknisk kontroll i 2019, 
knyttet til innretning 251 og 267. 

 
Hjemmel:   
Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13, første, tredje og fjerde ledd. 
  
Tilsynsbevis:   
 

 Forskriften krever at virksomheten årlig skal benytte og bekoste uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk 

kontroll av fornøyelsesinnretning. Videre at inspeksjonen skal omfatte hele innretningen med 

tilleggsutstyr. Intervallene mellom inspeksjonene skal maksimum være som fastsatt i gjeldende standard 

eller av leverandør om disse er kortere. Framgangsmåte og innhold i en teknisk kontroll skal følge 

reglene i relevant standard. 

 

 Virksomheten opplyser i brev datert 24.10.2019 at de har:  

o «…. jobbet for å finne kompetansemiljøer som kan påta seg oppgaven som uavhengig 

inspeksjonsorgan uten at dette har lyktes.» 

o «vært i samtale og korrespondanse med flere potensielle aktører som driver med godkjenning av 

tivoliaktiviteter (familieparker) og vannrutsjebaner samt større firmaer som driver med 

inspeksjoner og sertifisering. Når vi beskriver hva vi driver med og oversender historien for 

hvordan våre aktiviteter har oppstått, kommer tilbakemeldingen at dette kan de ikke utføre mtp 

kompetanse og manglende erfaring.» 

o Egenkontroll av innretningene før bruk og videre periodisk kontroll og årlig kontroll 

 

Merknad 1: 

Til orientering vurderer SJT for tiden behovet for å utgi en veiledning på innhold og omfang av rapporter 
knyttet til tekniske kontroller fra uavhengig inspeksjonsorgan. 
 
Pålegg: 
 
Virksomheten må innen 01.05.2020 sikre at kontroll fra uavhengig inspeksjonsorgan utføres og at 
den dokumenteres i overensstemmelse med relevant standard.  

 

                                                      
1 FOR-2017-06-21-907 Forskrift om fornøyelsesinnretninger 

2 LOV-1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

3 LOV-2017-05-22-30, Lov om fornøyelsesinnretninger 



Side 3 

 

3 Observasjoner 
 

Tilsynet konkluderte ikke med noen observasjoner. 

 
 

Rapportdato: 23.01.2020 
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