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Veiledning om tekniske krav til byggverk

§ 16-6. Installasjonsregister
Det skal føres register over installerte løfteinnretninger og ulykker med løfteinnretninger. Eier av løfteinnretning skal melde
installasjonen til kommunen og det organ som fører registeret. Registerførende organ utpekes av Statens bygningstekniske etat.

Veiledning
Til bestemmelsen
For å sikre at det er en god oversikt over løfteinnretninger og at sikkerhetsbestemmelser som går fram av § 16-1 overholdes,
herunder at det føres periodisk sikkerhetskontroll, er det opprettet et nasjonalt installasjonsregister som eies av Statens
bygningstekniske etat. Registeret skal inneholde nødvendige opplysninger for å gi en slik oversikt. Registeret skal også
inneholde beskrivelse av ulykker, som vil gi et grunnlag for systematisering og kvalitetsforbedring av løfteinnretninger og drift
av disse og derved bidra til et høyt sikkerhetsnivå. Registeret skal gi tilgang for eiere av løfteinnretninger i forhold til egne
anlegg, for kommunene for at de skal ha detaljert oversikt over alle anlegg i kommunen, for organ som utfører
sikkerhetskontroll i forhold til de innretninger hvor de fører sikkerhetskontroll og for eier av registeret for å gi overordnet
informasjon. Eier av løfteinnretning kan registrere direkte i installasjonsregisteret eller via sikkerhetskontrollorganet forhold
som gjelder registrering av nytt anlegg, registrering av ulykke, eierskifte og stenging.
Ansvar for å melde inn til registeret er lagt til eier. Det vil likevel være hensiktsmessig at organet som foretar
sikkerhetskontrollen registrerer kontroll av hver innretning.
Registeret er forutsatt å være selvfinansierende. Driften vil derfor måtte finansieres ved et gebyr som legges på hver
sikkerhetskontroll og belaster eier av anlegget. Hjemmel for gebyr er pbl. § 33-1 andre ledd. Av praktiske hensyn pålegges
sikkerhetskontrollorganet å kreve inn gebyret sammen med fakturering av utført sikkerhetskontroll. Det skal foretas en årlig
etterskuddsvis innbetaling til registerfører etter det antall innretninger som er kontrollert. Statens bygningstekniske etat fastsetter
gebyret.
Norsk Heiskontroll er av Statens bygningstekniske etat utpekt som fører av registeret. Utpekingen forutsetter at registerfører
behandler registeret konfidensielt i forhold til egne kommersielle interesser ved gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll.
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