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Side 2 

1 Om t i l synet  

Tilsynet er gjennomført som stedlig inspeksjon av skitau hos Bjørkbakken AS, og ble varslet 7. februar 2022. 

Temaet for tilsynet er tilrettelegging for sikker drift av skitau 1.16.033. Tilsynet er stikkprøvebasert og 
avgrenset til konkrete forhold. Vi gjennomgår ikke sikkerhetsstyringssystemet, men undersøker kun 
bestemte tekniske krav. Det vil derfor være forhold som ikke blir undersøkt under tilsynet. Vi gjør 
oppmerksom på at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten ved sine anlegg. Vi forutsetter at 
virksomheten på eget initiativ følger kravene i regelverket, og at relevante tiltak gjennomføres. 

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 Avvik og e t te rsend t  dokumentas jon  

Virksomheten har i etterkant av utkast til tilsynsrapport meldt inn endringene i taubanen, og har mottatt 
driftstillatelse for taubanen slik den er i dag. Driftstillatelsen, med saksnummer 22/1086-4, ble vedtatt den 
13. mai 2022. 

Det gis dermed ingen pålegg om utbedring. 

Avvik 1 

Det er foretatt endringer av taubanen som ikke er innmeldt til tilsynet. 

Avvik fra: 

Forskrift om taubaner § 2-2, femte ledd. 

Tilsynsbevis: 

1. Taubanen er forlenget 
2. Anlegget driftes nå på barmark 
3. Det benyttes en ny motor med større effekt 
4. Kjørerposisjon og start og stopp av taubanen er nå i speakerbu som er plassert om lag midt i 

taubanens lengde 
5. Det er lagt porselenspor i deler av trekktraseen 
6. Det er benyttet kun en u-boltklemme som avslutning på barduneringswire. 

3 Avs lu tn ing av t i l synet  

I utkast til tilsynsrapport ble det varslet stans av taubanen dersom virksomheten ikke meldte inn endringene i 
taubanen og om forholdet rundt driftstillatelsen ikke ble avklart innen 22. april. Virksomheten har meldt inn 
samtlige endringer og har mottatt ny driftstillatelse den 13. mai 2022. Dere kan derfor se bort fra den varslede 
stansen og tilsynet anses med dette som avsluttet. 
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