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1  Innledning 
 
Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Bøverdalen IL den 28.02.2019. Tema for det varslede 
tilsynet var virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, vedlikehold, sikkerhet ved av- og påstigning, og 
uhellsrapportering. 
 
Det var planlagt å ta stikkprøver knyttet til anlegg 1.05.120. Anlegget følger reglene som gjelder før 3. mai 2004. 
Skitrekket var ikke i drift ved tilsynsbesøket. Representanten for eier av driftstillatelsen informerte om at 
registrert driftsleder for anlegget er død og at noen ny driftsleder ikke er utpekt. Basert på ovenstående ble 
tilsynet sterkt avgrenset og det ble hovedsakelig gitt veiledning knyttet til forutsetninger for driftstillatelse. 

2  Metodikk 
 
I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De 
observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som 
avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel.  

3  Pålegg 
 
Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med 
tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis. 
 

Avvik 1: 

Virksomhetens har ikke sertifisert driftsleder. 

Hjemmel:   

Forskrift om taubaner § 3-2, første ledd. 

Tilsynsbevis:   

- Anlegget er registrert med driftstillatelse uten registrert driftsleder 

Pålegg:  

Bøverdalen IL må, før anlegget tas i drift, melde inn en ansvarlig driftsleder til Statens jernbanetilsyn. 

4  Andre forhold  
 
Representanten for virksomheten informerte om at trekktauet er skiftet ut til nytt av samme type som opprinnelig 
tau. 
 

 

Rapportdato: 10.04.2019 

 

  

 

Øystein Ravik  
Avdelingsdirektør, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

 

 Kuno Lundkvist 

Tilsynsleder  
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