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FREMDRIFTSPLAN – LUKKING AV AVVIK ETTER TILSYN 8. NOVEMBER 2012.

Avvik 1 : Manglende risikovurdering
Kurland FK vil lukke dette avviket ved å inngå en avtale med en uavhengig 3. part om årlig kontroll
og sikkerhetsvurdering av vårt forbruksanlegg for gass. Aktuelle leverandører med nødvendig
kompetanse og akkreditering vil bli kontaktet i løpet av desember 2012 (ref. krav fra DSB).
Avtale med akkreditert leverandør skal være på plass innen 01.02.2013.
Avvik 2 : Mangelfull byggteknisk dokumentasjon
Gassinstallasjonen mangler ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Kurland FK kontakter
leverandøren av anlegget, Rognstad VVS, og tar opp saken med dem. Vi tror ferdigattest foreligger
hos leverandør.
Ferdigattest på anlegget skal fremskaffes, og legges ved anleggets dokumentasjon som skal
oppbevares i vårt klubbhus.
Kopi av ferdigattest / midlertidig brukstillatelse oversendes NRBR innen 15.02.2013.
Avvik 3 : Manglende system for egenkontroll av gassinstallasjon
Det er ikke utarbeidet rutiner for egenkontroll av anlegget. Hyppighet og omfang skal beskrives av
leverandør/produsent av anlegget.
Kurland FK kontakter Rognstad VVS og ber dem om å utarbeide/oversende skjema for egenkontroll
av anlegget. Nødvendig opplæring for gjennomføring av egenkontroll gjennomføres i samarbeid med
Rognstad VVS.
Skjema og system for egenkontroll av anlegget på plass og implementert innen 01.02.2013.

Avvik 4 : Manglende beredskapsplaner
Beredskapsplan som sikrer at eier/bruker kan håndtere uhell og ulykker skal utarbeides. For små
anlegg vil kortfattet instruks eller oppslag med informasjon om brannfare, tiltak ved lekkasje eller
lukt, varsling, redning slukking og viktige telefonnr være tilstrekkelig.
Kurland FK lukker dette avviket ved å utarbeide en beredskapsplan som gjøres tilgjengelig på
klubbens hjemmeside, i vårt dokumentarkiv (www.kurlandfk.no). I tilegg utarbeides vi en kortfattet
instruks i form av en godt synlig plakat som henges opp ved døren inn til fyrrommet. Plakaten vil
inneholde kortfattet informasjon om tiltak ved lekkasje/lukt, samt varsling, redning, slukking og
viktige telefonnumre.
Gjennomføres innen 01.02.2013.

