ANLEGG OG SIKKERHET

Vann i anlegg

Foto: Bjørbekk & Lindheim

Generelt
«Vann i anlegg» kan omfatte ulike typer anlegg som f.eks. vassdrag
(stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring), brønn,
basseng og springvann. Det stilles forskjellige krav til sikkerhetstiltak i forhold
til hva slags anlegg som bygges eller driftes/forvaltes. Et vassdrag omfattes
f.eks. av vannressursloven, mens en brønn omfattes av Plan- og bygningslovens
bestemmelser. Det er derfor viktig at «anleggseier» klargjør hva slags type
anlegg man faktisk bygger eller drifter/forvalter.

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
• plikter å gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse av anlegget
• skal utarbeide en særskilt skriftlig sikkerhetsplan for anlegget med følgende
innhold (se Internkontrollforskriften):
- analyse av anleggets risikopotensial
- avklare om det finnes lovpålagte krav (se særlig Internkontrollforskriften,
vannressurslovens § 5 og kapittel 6, Plan- og bygningslovens § 28-6)
- 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 planlagt, bygget og dimensjonert for de aktivitetene og
aldersgruppene som skal bruke anlegget
• At anlegget er bygget i henhold til lover og forskrifter; Plan- og Bygningsloven,
Byggteknisk forskrift
• At området er utformet slik at:
- fare for personer unngås
- nivåforskjeller er sikret slik at fallskader forebygges
• At utstyr er kjøpt fra anerkjente leverandører, og montert i henhold til veiledning
• At evt. utstyr som benyttes er forsvarlig sikret
• At det er rutiner for ettersyn og kontroll av anlegget, eksempelvis:
- 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, eksempelvis gjerde rundt
skolens/barnehagens område?
• Benyttes anlegget både sommer og vinter?
- vann på sommeren – is på vinteren
- skilting/merking (utrygg is)
- livredningsbøyer
- leidere/trapper

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

For mer informasjon: http://badparkidrett.no/sikkerhet/
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