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Oppfølging av tilsyn - OVERHALLA KOMMUNE 
org.nr. 939896600

Vi viser til tilsyn hos OVERHALLA KOMMUNE org.nr. 939896600

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets 
reaksjoner i saken.

# Reaksjon Status Frist

1 Krav om opplysninger Oppfylt

2 Pålegg - Asbest - informasjon og opplæring (kommuner - 
ikke saneringsarbeid) 

Vedtatt (frist utsatt) 01.07.2021

3 Pålegg - Asbest - rutine for å kartlegge asbest ved 
oppdragsforhold 

Oppfylt

Vi viser til vedtak om pålegg av 18.06.2020. 

Oppfylte pålegg 
Vi viser til tilbakemeldingen av 25.01.2021. 

#3 Pålegg - Asbest - rutine for å kartlegge asbest ved oppdragsforhold 
I tilbakemeldingen oversender Overhalla en rutine for kartlegging av asbest ved mindre 
oppdragsforhold. 

På bakgrunn av tilbakemeldingen anses pålegget som oppfylt. 

Fristutsettelse
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I tilbakemeldingen lister Overhalla kommune opp hva som er utført under hvert kulepunkt i pålegget. Vi 
registrerer at alle punktene er oppfylt med unntak av kravet om gjennomført opplæring om mulige 
helseeffekter. Det opplyses at bedriftshelsetjenesten skal gjennomføre asbestkurs for vaktmestrer og 
annet nøkkelpersonell i 1. halvår 2021. Årsaken til at dette ikke er gjennomført, antar vi skyldes 
smittesituasjonen. 

Vi kan ikke anses pålegget som oppfylt før alle vilkår er utført og velger derfor å gi en fristutsettelse. 

 

Fristutsettelsen gjelder følgende:

#2 Pålegg - Asbest - informasjon og opplæring (kommuner - ikke 
saneringsarbeid) 
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som kan utsettes for støv med asbestfiber, 
får nødvendig informasjon og opplæring.

Innen 01.07.2021 må dere sende oss:

 

 Beskrivelse av hvordan det er gitt informasjon og opplæring til vaktmestere og annet 
nøkkelpersonell om mulige helseeffekter ved innånding av asbestholdig støv.

 

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen 
skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2020/2808. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber 
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har 
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
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Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Marit Torsvik
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Anne Marit Kjelbergnes
senioringeniør
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