
 

 

Vedlegg til pålegg om å sende inn dokumentasjon om fornøyelsesinnretning innen 1. september 

 

Her er utdypende forklaring om hva du må sende inn.  

 

1. Bilder og tegninger av innretningen  

Bilder som viser tydelig hvilken innretning vi skal verifisere. Bildene må vise hele innretningen 

med på- og avstigning og andre kjennetegn (for eksempel logo, farge, dekor og lys). Hvis det er 

vanskelig å identifisere en innretning kun med bilder, kan bildene suppleres med for eksempel 

oversiktstegninger, tekniske tegninger, bilder tatt med drone eller liknende.  
 

2. Drifts-, kontroll- og vedlikeholdsrutiner for innretningen 

Beskrivelse av rutiner for drift, kontroll og vedlikehold. Dette inkluderer leverandørens 

beskrivelse av drift, periodisk kontroll og vedlikehold (daglig, ukentlig osv.). Dersom innretningen 

er flyttbar, skal vi se leverandørens beskrivelse av montering og demontering.  

 
Det må være tydelig at rutinene gjelder den innretningen vi skal verifisere (type innretning, bilder, 

beskrivelse, innretningsnummer, etc.). 

 

Dersom du ikke har beskrivelser fra leverandøren, må du sende inn dine egne rutiner for drift, 

kontroll og vedlikehold. (Husk: hva som skal kontrolleres og hvor ofte, hva som gjøres av 

periodisk vedlikehold, hvordan innretningen drives og beskrivelse av montering og demontering 

om det er aktuelt).   

 
3. Kopi av rapport etter siste årlige uavhengige kontroll 

Fristen for å gjennomføre årlig uavhengig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretninger var 1. juli 

2019. Du må sende en kopi av rapport fra den sist utførte kontrollen. 

 

De som gjennomfører den tekniske kontrollen for dere må: 

 

 Være uavhengig av driften av innretningen som er inspisert, for å sikre at kontrollen er 

upartisk. Det betyr at kontrollør ikke skal være involvert i bygging, drift, kontroller eller 

vedlikehold av innrentingen. Kontrollør skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning 

som kan påvirke den årlige kontrollen. Det er ikke krav om slik uavhengighet for teknisk 

kontroll av oppblåsbare innretninger som sklier og hoppeslott. 

 Være juridisk ansvarlig for innhold og kvalitet på den tekniske kontrollen.  

 Ha tilstrekkelig teknisk kompetanse til å kunne identifisere de deler og komponenter 

som er grunnleggende for en sikker drift, mulige feil (som f.eks. slitasje, sprekker, 

deformasjon, korrosjon, hydraulisk/pneumatisk lekkasje, feil på låsesystemer og 

fastspenningsinnretninger, feilmontering eller feil virkemåte) i innretningens 

sikkerhetskritiske komponenter, og avgjøre om den tekniske tilstanden til innretningen er 

sikker for videre bruk. 

 Gjennomføre kontrollen i henhold til relevant og anerkjent standard. Typisk strategi ved 

en slik kontroll kan være sjekk av at de nødvendige kontroll- og vedlikeholdsaktivitetene 

for innretningen er gjennomført i henhold til leverandørens anvisninger, sjekk om deler 

og komponenter viser tegn til unormal slitasje, skade eller andre uregelmessigheter som 

kan være kritiske, om hendelses- eller reparasjonslogg avslører problemer som må 

kontrolleres videre, samt funksjonsprøving av innretningen. Dersom man er usikker på 

hvilken standard som gjelder for innretningen kan dere ta kontakt med produsent eller 

leverandør. 

 

Eksempler på anerkjente standarder som stiller krav til hvordan kontroller gjennomføres 

er: 

 



 

 

o NS-EN 13814 for maskiner og konstruksjoner i fornøyelsesparker 

o NS-EN 15567 for høydeparker 

o NS-EN 1069 for vannrutsjebaner 

o NS-EN 14960 for oppblåsbare sklier og hoppeslott 

 

 Dokumentere kontrollen i en rapport som beskriver hva som er kontrollert og hvordan, 

hvilke feil som eventuelt er funnet, og at disse har blitt rettet. Krav til innholdet i en slik 

rapport vil også stå i anerkjente standarder.  

 

Det må tydelig framgå av rapporten hvem som har gjennomført kontrollen, hvilken 

virksomhet hun/han er ansatt i, dato for gjennomføring av kontrollen, hvilken innretning 

som er kontollert med referanse til SJTs innretningsnummer, navn på oppdragsgivers 

virksomhet, og hvilken standard som er lagt til grunn for kontrollen.  

 

I rapporten må den som gjennomfører teknisk kontroll tydelig konkludere på om 

innretningen er sikker for videre bruk eller ikke. 


