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VÅR SAKSBEHANDLER

ANNE MARIT KJELBERGNES,
TLF. 95164428

Orkdal kommune v/ rådmannen
Postboks 83
7301 ORKANGER

Tilsyn - ORKDAL KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESEN
Vi viser til tilsyn den 11.10.2016.

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 23.11.2016 fikk dere frist til 13.12.2016 for å komme med
kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.
Vi vil også minne om at det ble stilt krav om at vaskemaskinen skulle være montert og tatt i bruk
for vask av arbeidstøy, til både feier og brannmenn innen 31.12.2016. Vi imøteser en
tilbakemelding på dette innen fristen.
Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir
følgende pålegg:
Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og på grunnlag av
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes
representant skal medvirke.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:



Kopi av virksomhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1
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Frist for gjennomføring: 30.04.2017
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurdering skal
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter.
Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan
anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av
kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om utførelse av
arbeid § 3-1 bokstav a - k. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf.
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 3-1.
OBR har fire delt vaktordning med 5 menn på vakt. I Skaun er det 1 mann på vakt som forsterkes
med en sjåfør i helgene, mens Snillfjord ikke har vaktordning. Det er ingen godkjente
røykdykkere i Snillfjord og røykdykkerutstyret blir brukt som personlig verneutstyr.
Det er mellom 70- 80 hendelser pr år der ansatte eksponeres for brannrøyk. Feierne feier ca 3000
piper hvert år og det gjennomføres tilsyn med boliger fra oktober til mars.
I Orkdal kommune er det mye industri og det har vært alvorlige hendelser.
Under tilsynet fikk vi opplyst at det kunnes finnes reservebekledning til bruk under øvelser. Det
er ikke innført rutiner for å ta av brannbekledningen på brannstedet og det er opp til hver enkelt
om han/hun vil vaske brannbekledningen på et lokalt vaskeri. Det var variabel bruk av personlig
verneutstyr som åndedrettsvern og vernehansker på områder det forekommer/kan forekomme
helsefarlig eksponering. Feierne er flinkere til å benytte egnet verneutstyr.
Rengjøringskjemikaliene som benyttes til bla. vask av kjøretøy er både etsende og helsefarlig og
det brukes ikke noe verneutstyr. Det forelå ikke sikkerhetsdatablad.
Kartlegging og risikovurdering gjelder i alle situasjoner hvor en arbeidstaker kan blir eksponert
for kjemikalier, både regelmessig og sporadisk som feks ved feiing av piper, ulike typer
bilbranner, lyng- og gressbrann, boligbrann, ulmebranner, industribranner, vask av kjøretøy m.m.
Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko
Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes
representant skal medvirke.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
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En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utførelse av
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6
Frist for gjennomføring: 30.04.2017
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er
forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av
forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre
ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8 og internkontrollforskriften § 5 andre
ledd nr. 6.
Resultatet av risikovurderingen må munne ut i tiltak, tiltaksplaner og prosedyrer/instrukser for
sikker utførelse av arbeidet.
Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier,
får nødvendig informasjon og opplæring.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:




Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)
Skriftlig bekreftelse på at det er sørget for informasjon og opplæring i riktig bruk av riktig
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret
Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5
Frist for gjennomføring: 30.04.2017
Begrunnelse:

VÅR REFERANSE

2016/25023

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er
nødvendig. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som
arbeidstakerne forstår. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får
informasjon (løpende) og opplæring om:







de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, den
risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet,
stoffkartoteket og bruk av informasjonen (sikkerhetsdatablad)
den foretatte risikovurderingen og endringer i prosedyrer
riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet, og
håndtering av nødsituasjoner som kan oppstå.

Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller
helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers
rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal
før personlig verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige
verneutstyret beskytter mot og sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om
bruken av det.
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid
§§ 3-4 og 3-5.
Under tilsynet kom det frem at arbeidstaker som utsettes for farlige kjemikalier, og verneombud
ikke har fått nødvendig informasjon og opplæring.
Når virksomheten har gjennomført kartleggingen og risikovurderingen er det viktig at samtlige
ansatte blir kjent med resultatet av dette arbeidet, og at det lages prosedyrer/instrukser som alle
får kjennskap til og forståelse av.
Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:



Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
Tilbakemelding på hvordan helseundersøkelser og fysiske tester av røyk- og
kjemikaliedykere skal gjennomføres
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 13-3 bokstav a
Frist for gjennomføring: 31.01.2017
Begrunnelse:
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud
med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dette
følger av arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 13-3 bokstav a.
Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge
helseskader i virksomheten. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.
Under tilsynet fikk vi opplyst at OBR ikke var fornøyd med bedriftshelsetjensten og
røykdykkerne benytter fastlegen til de lovpålagte helseundersøkelsene. Det ble opplyst at dette
ikke alltid er like bra. Feierne gjennomfører helseundersøkelse hvert tredje år. Tilknytning til
bedriftshelsetjeneste skulle legges ut på anbud. Vi velger å varsle pålegg om plan for bruken av
bedriftshelsetjeneste slik at bla. gjennomføring av de lovpålagte helsekontrollene blir satt i
system og fungerer som tiltenkt. OBR kan benytte annen kompetent lege til denne kontrollen.
Med kompetent lege menes lege som kjenner røyk- og kjemikaliedykkerarbeidets belastninger og
risikoforhold og samtidig – alene eller i samarbeid med andre behandlende leger – kjenner
konsekvensene av den medisinske tilstanden røyk- og kjemikaliedykkeren har og eventuelt den
medisinske behandlingen han/hun får, jf veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for
røyk- og kjemikaliedykkere, best nr 529.
Pålegg - Registerføring - arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller
mutagene kjemikalier
Arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kjemikalier
klassifisert som kreftfremkallende eller mutagene.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:


Skriftlig bekreftelse på at det er opprettet register

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 4-5 sjette ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 31-1 første ledd
bokstav a , andre ledd og tredje ledd, 31-5 og 31-6
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Frist for gjennomføring: 31.01.2017
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert
for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier klassifisert som Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A
eller Muta. 1B etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av
stoffer og stoffblandinger (CLP). Registeret skal inneholde navn, fødselsnummer, stilling og
arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for,
hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for
eksponeringen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Registeret, eller deler av det,
skal ikke tilintetgjøres uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Registeret skal være tilgjengelig for
Arbeidstilsynet og verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og
andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Arbeidstaker
som er oppført i register, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder
egen person. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 år etter at
eksponeringen er avsluttet. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 4-5 sjette ledd, jf. forskrift om
utførelse av arbeid §§ 31-1 første ledd bokstav a, andre og tredje ledd, 31-5 og 31-6.
Registeret skal ikke inneholde flere opplysninger enn de som er nevnt i forskriften, spesielt ikke
opplysninger av personlig karakter, slik som medisinske opplysninger. Det er ikke
konsesjonsplikt for slike registre, se personopplysningsloven § 33 femte ledd. Registeret skal
likevel meldes til Datatilsynet dersom det føres elektronisk, se personopplysningsloven § 31.
«Kan bli eksponert for» innebærer at når arbeidet utføres på en slik måte at man ikke kan
utelukke at eksponering kan forekomme, skal arbeidstakeren inngå i registeret. Arbeidstakere
som i sitt arbeid kan bli eksponert ved vedlikehold og renhold, må også inngå i vurderingene.
Det er farepotensialet til stoffene som ligger til grunn for kravet i regelverket. Av kravet følger
derfor også at iverksatte tiltak og bruk av personlig verneutstyr ikke skal tillegges vekt ved
vurdering av om arbeidstakere skal registreres, selv når konsekvent og riktig bruk av
hensiktsmessig verneutstyr vil kunne gi tilfredsstillende beskyttelse. I registeret skal det, hvis
mulig, fremgå en beskrivelse av konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren og om
arbeidstakeren har benyttet verneutstyr.
Vurderingen av om arbeidstakere skal inngå i registeret, skal skje løpende på grunnlag av
kartlegging og risikovurdering av alle kjemikalier som brukes, dannes eller finnes i
arbeidsatmosfæren (kjemiske forurensninger), med vurdering av om arbeidstakerne kan
eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier.
Det kan gå lang tid fra den første eksponeringen til helseskade utvikles. Det skal være mulig i
hele arbeidstakerens levetid å finne frem til opplysninger om faren for eksponering for
kjemikalier i de angitte faregruppene i arbeidet.
Under tilsynet kom det fram at arbeidstakere er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller
mutagene kjemikalier som inngår i de angitte gruppene Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A eller Muta.
1B, og at arbeidsgiver ikke fører register over arbeidstakere.
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Til orientering er det umulig å vanskelig å vite hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren
eksponeres for, hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer. Brannrøyk kan
være både giftig og kreftframkallende, men det er umulig å si i hvilken konsentrasjoner
eksponeringen forekommer.
Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte
ved brannstasjonen i Orkdal
Orkdal kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomføre tiltak som sikrer at
arbeidslokalene på brannstasjonen i Orkdal blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 første og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid § 5 andre ledd nr 6.
Vilkår:
For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Tidfestede handlingsplaner innen 30.11.2017
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6
og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften) §§ 2-1 første ledd og andre ledd, 3-4 , 3-7 og 2-14
Frist for gjennomføring: 30.11.2017
Begrunnelse:
Arbeidsplassforskriften § 2 – 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv.
Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal
være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og dearbeidsplassene som finnes i lokalet
og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3 har bestemmelser om bla.
personalrom
Vi registrerte at vaskehallen er veldig smal og det er ikke mulig å vaske brannbilene på en
tilfredsstillende måte her. Brannstasjonen mangler både allmennventilasjon og
prosessavsug/eksosavsug og golvene er slitt flere steder. I vognhallen oppbevares
brannbekledningen. Dette er ikke akseptabelt. Det er ikke tett vegg mellom vaskehall og
vognhall. Røykdykkerutstyret vaskes i røykdykkerrommet, som også mangler ventilasjon.
Feierverkstedet er heller ikke ventilert og her foregår forurensende prosesser. Stasjonen har en
garderobe med tre dusjer og det er ikke lagt til rette for begge kjønn. Det er ikke skille mellom
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rein og urein sone. Vi fikk opplyst at dusjene ikke benyttes. Det er ikke ventilasjon i
dusj/garderobe og gardinene er gjennomsiktige. Dette kan være en av årsakene til at dusjene ikke
er i bruk.
I kontorlokalene til feierne er det fire kontorplasser og det er veldig trangt.
Arbeidslokalene tilfredsstiller ikke kravene i forskrift om utforming og innretting
avarbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7. Dette er ikke akseptabelt og det
varsles nå pålegg om at forholdene må bedres.
Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte
ved brannstasjonen i Orkdal
Orkdal kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomføre tiltak som sikrer at
arbeidslokalene på brannstasjonen i Orkdal blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 første og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid § 5 andre ledd nr 6.
Vilkår:
For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasjon som viser framdriften i arbeidet innen 30.11.2018
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6
og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften) §§ 2-1 første ledd og andre ledd, 3-4 , 3-7 og 2-14
Frist for gjennomføring: 30.11.2018
Begrunnelse:
Arbeidsplassforskriften § 2 – 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv.
Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal
være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og dearbeidsplassene som finnes i lokalet
og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3 har bestemmelser om bla.
personalrom.
Se forøvrig begrunnelsen under punkt 6.
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Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte
ved brannstasjonen i Orkdal
Orkdal kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomføre tiltak som sikrer at
arbeidslokalene på brannstasjonen i Orkdal blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 første og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid § 5 andre ledd nr 6.
Vilkår:
For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasjon som viser at påpekte forhold er utbedret innen 01.03.2019
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6
og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften) §§ 2-1 første ledd og andre ledd, 3-4 , 3-7 og 2-14
Frist for gjennomføring: 01.03.2019
Begrunnelse:
Arbeidsplassforskriften § 2 – 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv.
Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal
være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og dearbeidsplassene som finnes i lokalet
og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3 har bestemmelser om bla.
personalrom
Se forøvrig begrunnelsen under punkt 6.
Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven §
18-7. Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til
dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis
stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.
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Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se
sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.
Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen.
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.
Informasjon til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.
Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2016/25023.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
Tore Jeppe Sørhaug
tilsynsleder
(sign.)

Anne Marit Kjelbergnes
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Kopi til:
Virksomhetens verneombud
ORKDAL KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESEN, Postboks 83, 7301 ORKANGER
ORKDAL KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER, Postboks 83, 7301 ORKANGER
Orkdal kommune v/ hovedverneombud, Postboks 83, 7301 ORKANGER
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM
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