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Kontrollen ble gjennomført med hjemmel i plan- og bygningsloven samt Byggteknisk forskrift, i
samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2014, og i det omfang myndighetene har bestemt.
Kontrollen er utført med relevante tester og prøvinger innenfor omfanget for den aktuelle
løfteinnretning. Rapporten gir en beskrivelse av status på kontrolltidspunktet og det er under
kontrollen forutsatt at det regelmessige ettersynet utført av servicefirma inkluderer identifisering
og utførelse av eventuelle spesielle vedlikeholdsbehov og/eller tester for løfteinnretningen.
Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:
Avvik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*Alvorlighetsgrad

Belysningen over øverste etasjedør/apparatskap manglet skjerm. Berøringsfare!
Varmeovn i sjaktgruven virket ikke. Temperaturen i sjakten må holdes mellom +5 og
+40 grader. (TEK)
Rengjøring av sjaktgruven er nødvendig.
Det var vanskelig å kommunisere med alarmmottaker pga. meget svak lyd i
alarminnretningen.
Malingen flakner av sjaktvegger i nedre del av sjakten.
Det var oljesøl i sjaktgruve, sklifare.
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*Forklaring til alvorlighetsgrad
1: Det ble avdekket feil som kan medføre umiddelbar fare for personsikkerheten. Løfteinnretningen ble satt ut av drift.
Lukking av avvik må verifiseres ved ny kontroll eller ved skriftlig tilbakemelding til Heiskontrollen AS før løfteinnretningen
settes i drift.
2: Det ble avdekket feil som kan medføre umiddelbar fare for personsikkerheten. Løfteinnretningen ble ikke satt ut av drift.
Det vil bli utført ny kontroll dersom lukking av avvik ikke er skriftlig tilbakemeldt til Heiskontrollen AS innen avtalt tid.
3: Det ble avdekket feil som kan medføre fare for personsikkerheten. Avvik rettes innen rimelig tid.
4: Det ble avdekket feil som ikke medfører umiddelbar fare for personsikkerheten. Avvik må rettes.
5: Det ble avdekket forhold som ikke nødvendigvis medfører fare for personsikkerheten. Avvik anbefales utbedret.

