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Generelt 

Styret utpeker en kompressoransvarlig/gruppe. Kompressoransvarlige har ansvar for å fylle 

klubbens trykkluftflasker i henhold til gjeldende forskrifter og TDKs instrukser. 

Sørge for bytting av filter og luftprøver ved gitte intervaller for klubbens kompressor. 

 

Instruks for kompressoransvarlige består av: 

 

 Sette seg inn i kompressoren(e)s virkemåte. 

 Skifte filter i henhold til leverandørens anbefalinger. 

 Skifte olje i henhold til leverandørens anbefalinger. 

 Sørge for regelmessig kontroll av luftkvaliteten. 

 Sørge for årlig kontroll av sikkerhetsventil og manometer(e). 

 Rapportere feil og mangler til styret. 

 Administrere nødvendig reperasjon og service på styrets vegne. 

 Instruere nye brukere. 

 Være fylt 18 år 

 

 Aktuelle lover, forskrifter mm. 

6.3 LOV 1976-06-11 nr 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 

 PRODUKTKONTROLLOVEN 

6.4 FOR 1983-11-15 nr 1674 Forskrift om kontroll, merking og fylling av  

 trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern 

 Atuelle instrukser 

1.1 TDKs HMS/IK-strategi 

1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse 

1.3 Vurdering av risiko og tiltak for å forhindre ulykker 

4.13 Kompressor: Instruks for bruk 

4.14 Kompressor: Fylleinstruks 

4.15 Kompressor: Nødstilfelle 

4.16 Kompressor: Instruks for vedlikehold 

 

 

Aktuelle skjemaer og logger 

8.1 Aviksskjema 

8.14 Kompressor fyllelogg 

8.15 Kompressor vedlikeholdskjema 

8.16 Kompressor diverse skjema 

 

Aktuelle lover og forskrifter mm. 

I tillegg til denne instruksen skal kompressoransvarlige gjøre seg kjent med og følge 

bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter. 

 

Krav til kompressoransvarlige 

Skal ha gjennomgått fullstendig opplæring av kompressoren. 

 

Ansvar i forhold til oppgaver 

Alltid kontrollere alle klubbens flasker som fylles for siste dato for trykkprøving. Hvis det har 

gått mer enn to(3) år skal ikke flasken fylles. Kontakt styret og få flaskene levert for sjekk. 
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Ansvar i forhold til eiendeler 

Påse at fylleinstruksen blir fulgt ved all fylling og rapportere eventuelle feil eller mangler til 

styret. 

 

Rapportering 

Rapportere til styret. 


