
Kommentarer til Forskrift om fornøyelsesinnretninger. 
 
 

§ 2-12 Akseptabelt teknisk sikkerhetsnivå. 
 
Siste avsnitt:  
«Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheten benytter og bekoster uavhengig organ til 
verifisering av om nødvendig sikkerhet er ivaretatt. Statens jernbanetilsyn kan kreve at et 
uavhengig organ skal være akkreditert.» 
 

- Hvilke faktorer skal være til stede for at Statens jernbanetilsyn utløser dette kravet? 
Så vidt meg bekjent finnes ikke et slikt selskap i Norge pr d.d. derfor: 

- Hvilke krav stilles til uavhengighet til dette organet? 

- Hvilke krav stilles til utdanning, ferdigheter og erfaring til dette organet? 

- Hvordan skal dette organet kunne bli akkreditert da det pr i dag ikke finnes en 
akkrediteringsstandard for klatreparker. 

 
 
 
§ 2-13 Krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan. 
«Virksomheten skal årlig benytte og bekoste uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av 
fornøyelsesinnretning. Statens jernbanetilsyn kan kreve at inspeksjonsorganet skal være 
akkreditert.»  
 
Så vidt meg bekjent finnes ikke et slikt selskap i Norge pr d.d. derfor: 

- Hvilke krav stilles til uavhengighet til dette organet? 

- Hvilke krav stilles til utdanning, ferdigheter og erfaring til dette organet? 

- Hvordan skal dette organet kunne bli akkreditert da det pr i dag ikke finnes en 
akkrediteringsstandard for klatreparker? 

 
Vi er opptatt av tidsperspektivet for igangsettelse av disse kravene.  
Vårt ønske er å få fastsatt hvilke krav som stilles til et slikt inspeksjons organ så snart som 
mulig.Videre ønsker vi at det blir gitt tid nok til at aktører som ønsker det har mulighet til å utdanne 
seg slik at kravene blir imøtesett.  
Vi frykter at den nye ordningen kan bli uhensiktsmessig dyr for de minste aktørene i bransjen, 
spesielt de som pr i dag ikke har driftstillatelse som kan videreføres.   
 
 
Alt i alt ser vi svært positivt på den nye forskriften. Dette vil bli et sikkerhetsløft for hele bransjen. 
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