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Oppfølging av tilsyn - INDRE FOSEN KOMMUNE 
org.nr. 944305483

Vi viser til tilsyn hos INDRE FOSEN KOMMUNE org.nr. 944305483

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

# Reaksjon Status Frist

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

Tvangsmulkt varslet 30.04.2021

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

Tvangsmulkt varslet 30.04.2021

Varsel om tvangsmulkt
Vi viser til pålegg gitt i brev datert 20.11.2020 til INDRE FOSEN KOMMUNE. Fristen som ble satt for å 
oppfylle påleggene er passert og vi varsler derfor at vi kommer til å gi dere tvangsmulkt. Tvangsmulkt er 
et pressmiddel Arbeidstilsynet kan bruke hvis pålegg eller krav om opplysninger ikke blir oppfylt, jfr. 
arbeidsmiljøloven § 18-7.

Vi har, på tross for påminnelse i e-post sendt den 12.02.2021, ikke mottatt tilbakemelding om at 
påleggene er oppfylt.

Før Arbeidstilsynet vedtar tvangsmulkt, har dere rett til å kommentere saken. 
Fristen for kommentarer er 16.03.2021. Etter denne datoen kan vi vedta tvangsmulkten.

Send oss kommentarene via eDialog. Oppgi referansenummer 2020/2818.

Følgende danner grunnlag for tvangsmulkt:

http://www.arbeidstilsynet.no/post
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/#Sendbrevogdokumentertilossdigitalt
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#2 Pålegg - Asbest - informasjon og opplæring (ikke saneringsarbeid) 
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som kan utsettes for støv med asbestfiber, 
får nødvendig informasjon og opplæring.

Innen 30.04.2021 må dere sende oss:

 Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått nødvendig 
informasjon og opplæring om hvor asbest forekommer og hvor asbest typisk kan 
forekomme i den type bygg og installasjoner som kommunen eier.

 Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått informasjon og 
opplæring om hvilke rutiner som skal følges dersom det er mistanke om asbest.

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

 Bekreftelse på at verneombudet har fått nødvendig informasjon og opplæring.

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring.

 

Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt dokumentasjon på at pålegget er oppfylt innen fristen, vil vi 
kreve inn tvangsmulkt på 2 000 kroner pr. virkedag (mandag til lørdag).

#3 Pålegg - Asbest - rutine for å kartlegge asbest ved oppdragsforhold 
Arbeidsgiver skal utarbeide skriftlig rutine som sikrer at det ved oppdragsforhold som kan medføre 
inngrep i asbestholdig materiale, gjøres nødvendige kartlegginger av mulig asbestforekomst før arbeidet 
igangsettes. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Innen 30.04.2021 må dere sende oss:

 Kopi av den skriftlige rutinen

 Beskrivelse av hvordan den skriftlige rutinen er gjort kjent

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt dokumentasjon på at pålegget er oppfylt innen fristen, vil vi 
kreve inn tvangsmulkt på 2 000 kroner pr. virkedag (mandag til lørdag).

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 2020/2818. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
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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.

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

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/

