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Våler Aktivitetssenter AS 

TILSYNSRAPPORT NR. 21/7792-17 med pålegg  

2022 
  



Side 2 

 

1 Om tilsynet 

Tilsynet er gjennomført som dokumenttilsyn av Våler aktivitetssenter AS, og ble varslet 11.10.2021. Temaet for 
tilsynet er årlig uavhengig teknisk kontroll av innretningsnummer 2075, 2143, 2285 og 10123. 

Virksomheten har ikke kommentert utkast til tilsynsrapport, datert 21.01.2022. 
 
Her er endelig tilsynsrapport etter dokumenttilsyn med Våler aktivitetssenter AS.  

Tilsynsrapporten inneholder et vedtak om pålegg  
 
SJTs 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 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 Årlig kontroll av innretningene 2285 og 10123 

Dere har sendt oss tilfredsstillende dokumentasjon på årlig kontroll av innretning 2285 «Høydepark» og 10123 

«Hoppeslott».   
 
Vi avslutter  dokumenttilsynet for nevnte innretninger. 

 

3 Avvik og pålegg om gjennomføring av årlig uavhengig 

teknisk kontroll av innretning 2075 og 2143 

Pålegget har hjemmel i forvaltningsloven § 16, jf. lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15. Pålegg 

presenteres under med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.  

3.1 Avvik 

 

Avvik 1:  Det er, for innretning 2075 og 2143, benyttet et kontrollorgan som ikke er uavhengig til 
driften av innretningene 

 
Avvik  fra:  Forskrift om fornøyelsesinnretninger §2-13. 

 
Tilsynsbevis:  

  
- Inspektør, benyttet til årlige kontroll av innretningsnummer 2075 «Bullfighting simulator» og 2143 

«Rodeo-oxe simulator», er også involvert i drift og vedlikehold av de aktuelle innretningene 

 
Merknad 1 Virksomheten opplyser at personen som har utført den årlige kontrollen har nødvendig 
kompetanse. Virksomheten viser i den anledning også til SJTs veiledning om «Årlig uavhengig 

tekniske kontroll» og NS EN 17070 som aksepterer kontrollorganer kategori C. 
 
Merknad 2 SJTs vurdering av standardens krav til uavhengighet for inspeksjonsorgan kategori C er 

at det i dette tilfelle ikke er tilstrekkelig oppfylt når personen som utfører den årlige kontrollen også er 
ansvarlig for drift og vedlikehold av de samme innretningene. SJT viser i den anledning også til 
Veiledning om årlig uavhengig teknisk kontroll 

3.2 Pålegg 

 

Virksomheten skal årlig benytte uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk  kontroll av 

fornøyelsesinnretningene 2075 og 2143.  

Rapport fra gjennomført uavhengig årlig teknisk  kontroll sendes SJT innen 03.06.2022  

https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-uavhengig-teknisk-kontroll-fornoyelsesinnretning.pdf
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4 Klagerett 
 
Påleggene gitt i denne rapporten har hjemmel i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 15 og 16, og kan påklages til 

Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til 
Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette 
brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere 

opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no. 

 

Rapportdato: 22.02.2022 

 

  

 

Geir-Rune Samstad  
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

 

 

 Kuno Lundkvist 

Tilsynsleder  
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