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1 Om t i l synet  

Dette tilsynet omfatter innretning 2130 hos Alta kommune, Nordlysbadet. Det er gjennomført som et 
tilsynsmøte via Teams 8. april 2022 og en stedlig verifikasjon 22. april 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. 

Virksomheten har meldt tilbake at de ikke har kommentarer til utkastet til tilsynsrapport 

2 Avvik og e t te rsend t  dokumentas jon  

Virksomheten har sendt inn dokumentasjon som viser at de avvik som ble påpekt ved tilsynet er utbedret før 
utkast til tilsynsrapport ble ferdigstilt. Det varsles dermed ingen pålegg om utbedring. 

Alle avvik anses svart ut, og tilsynet kan derfor avsluttes. 

Avvik 1: 

Virksomheten mangler skriftlig instruks for driftsleder. 

Avvik fra: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav d 

Tilsynsbevis: 

Virksomheten kunne ikke dokumentere at det forelå en skriftlig instruks for driftsleder med dennes myndighet og 
ansvar. 

Virksomhetens kommentarer 
Virksomheten har i etterkant av tilsynet sendt inn oppdatert instruks for driftsleder. 

Tilsynets vurdering 

Den nye omtalen av driftsleders ansvar og myndighet er dekkende for å oppfylle kravet i forskriften. Avviket 
lukkes derfor. 
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Avvik 2: 

Virksomheten bruker et gammelt skjema for intern rapportering før dette rapporteres videre til SJT. Det interne 
skjemaet omfatter ikke det laveste nivået av hendelser som skal rapporteres til SJT. 

Avvik fra: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav h 

Tilsynsbevis: 

Rapporteringsrutinene til virksomheten er ikke oppdatert etter nytt regelverk fra 2017. Virksomheten rapporterer 
likevel til SJT om alvorlige hendelser, men rutinene omfatter ikke uønskede hendelser i innretningen som ikke 
anses som alvorlige. 

Fremlagt internt skjema for rapportering av hendelser i innretningen er fra DNV, og har utdatert informasjon om 
kontaktinfo til SJT og hvilke hendelser som skal rapporteres inn. 

Virksomhetens kommentarer 
Virksomheten har i etterkant av tilsynet sendt inn oppdatert internt skjema for notering av ulykker og hendelser i 
vannrutsjebanen. 

Tilsynets vurdering 

Det nye skjemaet omtaler alle de tre nivåene av hendelser som er rapporteringspliktig. SJT vil minne om at den 
laveste kategorien, hendelser, har en frist for rapportering på 8 dager, i motsetning til alvorlige hendelser og 
ulykker som skal rapporteres innen 72 timer. 

SJT anser at det nye skjemaet er dekkende for å oppfylle kravet i forskriften. Avviket lukkes derfor. 

Avvik 3: 

Gammel kontaktinfo til SJT i internt uhellsrapporteringsskjema 

Avvik fra: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 andre ledd og tredje ledd bokstav h 

Tilsynsbevis: 

Gammelt skjema fra DNV inneholder utdatert kontaktinformasjon til SJT 

Virksomhetens kommentarer 
Virksomheten har i etterkant av tilsynet sendt inn oppdatert internt skjema for notering av ulykker og hendelser i 
vannrutsjebanen. 

Tilsynets vurdering 

Det nye skjemaet har oppdatert informasjon om SJT og hvordan uønskede hendelser skal rapporteres inn. 



Side 4 

SJT anser at det nye skjemaet er dekkende for å oppfylle kravet i forskriften. Avviket lukkes derfor. 

Avvik 4: 

Virksomheten er ikke kjent med den muntlige varslingsplikten til SJT ved alvorlige hendelser og ulykker 

Avvik fra: 

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-5 

Tilsynsbevis: 

Den interne rutinen for uhellsrapportering omtaler ikke virksomhetens plikt til å muntlig varsle SJT om alvorlige 
hendelser og ulykker i fornøyelsesinnretningen. 

Virksomhetens kommentarer 
Virksomheten har i etterkant av tilsynet sendt inn oppdatert internt skjema for notering av ulykker og hendelser i 
vannrutsjebanen. 

Tilsynets vurdering 

Det nye skjemaet har opplysninger om at SJT skal varsles sammen dag i tilfelle ulykker og alvorlige hendelser, 
og har kontaktinformasjon til SJT. 

SJT anser at det nye skjemaet er dekkende for å oppfylle kravet i forskriften. Avviket lukkes derfor. 

3 Avs lu tn ing av t i l synet  
Ettersom alle avvik anses svart ut før utkast til rapport ble sendt ut, og ingen ytterligere kommentarer ble gitt til 
utkast til rapport, kan tilsynet avsluttes. 

4 Observasjoner 

Årlig uavhengig teknisk kontroll ble gjennomført i mai 2021. Ny kontroll er bestilt for 2022. 

Virksomheten benytter Famac som internkontrollsystem som også dekker vannrutsjebanen. Avvikshåndtering, 
oppfølgning av avvik og bruk av daglige sjekklister ble vist frem under tilsynet. 

Rapportdato: 16.05.2022 

Geir-Rune Samstad 
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

Ingunn Diex Rognes 

Tilsynsleder 
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