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Dato for befaring: 22. september 2022 

Tilstede fra virksomheten: Kim Robin Torp, driftsleder. Terje Kristiansen, daglig leder. 

Tilstede fra innleid driftsselskap: Inger Midttun, driftssjef Haldenvassdraget via ferrata, Klatring på grensen. 
Henrik Aune, daglig leder Klatring på grensen. 

Tilstede fra SJT: Eskil Lorås, tilsynsleder. Ingunn Diex Rognes, medrevisor.  
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1 Om tilsynet 
Dette tilsynet omfatter innretning 10253 (zipline) hos Haldenvassdragets kanalselskap as. Tilsynet ble 
gjennomført som en stedlig verifikasjon 22. september 2022. Tilsynet er tematisk avgrenset og knyttet til 
sikkerhetsstyringssystem og rapportering av hendelser/ulykker. Tilsynet er basert på stikkprøver og derfor 
kan det være mangler som ikke er avdekket. Vi gjør oppmerksom på at virksomheten har ansvaret for 
sikkerheten ved innretningen. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre 
deler av innretningen enn det som ble valgt ut til stikkprøver. 

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen. 
Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. 
Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Avvik funnet under tilsynet må 
korrigeres. 

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.  

 

2 Avvik og ettersendt dokumentasjon 
Virksomheten har sendt inn dokumentasjon som viser at avviket som ble påpekt ved tilsynet ble korrigert før 
endelig tilsynsrapport ble ferdigstilt. Det vedtas dermed ingen pålegg om utbedring.  

Alle avvik anses svart ut, og derfor avsluttes tilsynet med dette. 

 

Avvik 1: 
Gjennomførte redningsøvelser er ikke dokumentert og evaluert. 

 

Avvik fra: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav f underpunkt III  

 

Tilsynsbevis: 

• Virksomheten har gjennomført redningsøvelser, men det foreligger ikke dokumentasjon på 
gjennomføring og evaluering av øvelsene.  

 

Virksomhetens kommentarer: 

Virksomheten har i etterkant av tilsynet sendt inn oppdaterte rutiner hvor evaluering av redningsøvelser inngår.  

 

Tilsynets vurdering: 

Den nye rutinen og skjemaene dere har utarbeidet er dekkende til å oppfylle kravet i forskriften. Avviket lukkes 
derfor. 
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3 Avslutning av tilsynet 
Ettersom alle avvik anses svart ut før endelig rapport ble sendt ut, avsluttes tilsynet. 

 

4 Andre forhold 
 

Det ble gitt veiledning om rapporteringspliktige hendelser. Se vår hjemmeside for mer informasjon:  

 

https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-og-varsle-om-uonskede-hendelser/ 

 

Virksomheten opplyser at via ferrata ruten som leder opp til ziplinen, driftes på samme måte som om den skulle 
ha vært bygget i henhold til klatreparkstandarden.  

 

 

 

Rapportdato: 18.11.2022 

 

  

 

Geir-Rune Samstad  

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

 
 

 Eskil Lorås 

Tilsynsleder  
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