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Forskrift for bade- og svømmeanlegg
Ny definisjoner:
• Internkontroll: Systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens 

drift og aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
lov og forskrift. 

• Instruks: Nedskrevne bestemmelser som er ment å skulle følges av dem de retter 
seg mot

• Sirkulasjonstid: Den tiden det tar før det totale vannvolum i sirkulasjonssystemet 
har vært igjennom renseanlegget. 

• Hydraulisk belastning: Tilført vannmengde per tidsenhet fra renne til renseanlegg. 
• Nytt vann: Tilført vann til etterfylling, som minst må være av drikkevannskvalitet, 

eller sjøvann som tilfredsstiller de hygieniske krav til drikkevannskvalitet. 



Forskrift for bade- og svømmeanlegg
Ny definisjoner:
• Internkontroll: Systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens drift og 

aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 
krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrift. 
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mot
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Internkontroll er dokumentasjon 
på at alle arbeidsoppgaver er 
utført riktig til rett tid



Forskrift for bade- og svømmeanlegg
Internkontrollen skal minst omfatte: 

a) En oversikt over hvordan bade- og svømmeanlegget er organisert, og 
hvordan ansvar og myndighet er plassert 

b) Skriftlige rutiner som er etablert for å sikre at kravene i denne forskriften, 
etterleves. For eksempel rutiner for drift, vedlikehold, renhold, 
inspeksjon og opplæring 

c) Prøvetakingsplan som skal sikre kontroll med vannkvaliteten, samt 
dokumentasjon av analyseresultater og andre relevante registreringer 

d) Skriftlige rutiner som skal følges dersom det oppstår avvik fra krav i lov, 
forskrift eller virksomhetens egne rutiner 

e) Beredskapsplan 



Krav til HMS-dokumentasjon
1 Sørge for at de lover og forskrifter o helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen som gjelder er 

tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

2 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske 
helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

3 Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap kan utnyttes.

4 Fastsette mål for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet. Må dokumenteres
skriftlig

5 Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 
myndighet for arbeidet med HMS er fordelt.

Må dokumenteres
skriftlig

6 Kartlegger farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende 
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Må dokumenteres
skriftlig

7 Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i 
medhold av HMS-lovgivningen.

Må dokumenteres
skriftlig

8 Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 
fungerer.

Må dokumenteres
skriftlig



Forskrift for bade- og svømmeanlegg
Sikkerhet:
• Det skal holdes tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten i 

bade- og svømmeanlegget. 
• Den som eier eller driver bade- og svømmeanlegg, plikter å påse at 

personellet som holder oppsikt med personsikkerheten i anlegget, 
og personellet som gjennomfører den praktiske drift av 
sirkulasjonssystemet og renholdet, er gitt tilfredsstillende 
opplæring.   

Hva betyr tilfredsstillende opplæring?



Sikkerhetsopplæring

Har løsningen



Vannrutsjebaner krever mer
Mange anlegg har vannsklie som er høyere enn 2 m
• Det krevet godkjenning i henhold til Tivoliloven
• Statens Jernbanetilsyn (SJT) har kontrollansvaret
• SJT har utarbeidet retningslinjer som går et skritt videre når det 

gjelder internkontroll
• Objektivt rettsansvar – eier og drift har ansvar uansett 

hendelse. Det er krav om tilstrekkelig forsikring.
• All mulig grunn til å lytte til deres anbefalinger


























