ANLEGG OG SIKKERHET

Vann i anlegg

Eier av anlegget …
• har det juridiske ansvaret for anlegget
• skal sørge for at hensyn til sikkerhet ivaretas når anlegg planlegges, bygges
og er i bruk
• skal inngå kontrakt med leietakere der partenes ansvar i forhold til sikkerhet
er regulert
• skal alltid vurdere å tegne ansvarsforsikring for eventuell skade under bruk
av anlegget
• skal utarbeide en særskilt skriftlig sikkerhetsplan for anlegget med følgende
innhold:
- analyse av anleggets risikopotensial
- avklare om det finnes lovpålagte krav
- avklare om områder med særlig risiko
- avklare behov for spesielle bruksregler
- avklare behov for kontroll av anlegget
- oppnevne person som følger opp sikkerhetsplanen

Dette bør du tenke på:
• At området er anlagt, bygget og dimensjonert for de aktivitetene og
aldersgruppene som skal bruke anlegget
• At anlegget er bygget er i henhold til Plan- og Bygningsloven
• At området er forsvarlig sikret med hensyn til nærhet til åpne bekkeløp,
vann og innsjøer
• At utstyr er kjøpt fra anerkjente leverandører, og montert i henhold til
spesifikasjonene
• At alt utstyr som benyttes, lagres forsvarlig
• At alt utstyr som benyttes, brukes til den aktiviteten og på den måten det
er tenkt brukt
• At fastslåtte rutiner skal følges opp og regulere:
- Daglig visuelt ettersyn
- Ukentlig visuelt ettersyn
- Kvartalsvis funksjonsettersyn
- Årlig hovedettersyn og vedlikehold

Vær spesielt oppmerksom på:
• Er anlegget i nærheten av en skole, barnehage eller lekeplass?
- Er det behov for spesielle sikringstiltak?
• Benyttes anlegget både sommer og vinter?
- Vann på sommeren – is på vinteren (spesielle faktorer tilknyttet dette?)
• Er utstyret festet forskriftsmessig?
- Må spesiell opplæring gis?
• Følger bruk av utstyr som medfører en viss risiko nødvendige
sikringsprosedyrer i.f.t:
- Hvor skjer ulykkene?
- Hvor er brukerne oftest?
- Er det steder der brukerne er ekstra utsatt?

Dette har du lov til:
Ved utleie:
• Leietaker (idrettslag, forening m.m.) skal skrive kontrakt som regulerer
bruk og ansvar
- Navngitt person skal være ansvarlig for aktiviteten og være til stede
• Er det behov for spesialopplæring i bruk av utstyr?
• Er det behov for opplæring i rutiner?
• Er det behov for at ansatte fra anlegget er tilstede?

Når andre drifter:
• Drift – og ansvar reguleres i en egen driftskontrakt
• I kontrakten skal ansvarsfordelingen mellom eier og drifter klart fremgå
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