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TILSYN - SKAUN KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJONEN

Vi viser til tilsyn den 31.01.2017.

Vi viser til vedtak om pålegg av 09.10.2017 og vedtak om tvangsmulkt av 26.11.2019. 

Oppfylte pålegg
Vi viser til tilbakemeldingen av 19.12.2019. 

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler og personalrom for 
ansatte i brann- og feiervesenet i Skaun kommune 
I tilbakemeldingen opplyses det at kommunestyret i Skaun kommune, i møte den 12.12.19, vedtok at det 
skal bygges ny brannstasjon på tomteareal 1 i Børsa sentrum, som ligger like ved dagens brannstasjon. 

Det vedlegges en fremdriftsplan som viser to alternative tidspunkter for politisk behandling før 
anbudskonkurransen for entreprisen lyses ut. Dette begrunnes med at det er lengre opphold mellom 
kommunestyremøtene mellom juni og september.  Dersom teknisk kontor ikke rekker å legge fram 
saken før sommerferien i år, er neste mulighet i september, med byggestart i april 2021 og ferdigstillelse 
av brannstasjonen 28.01.2022. Det søkes om fristutsettelse til 28.01.2022. 

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Fristutsettelse
Vi viser til søknad av 19.12.2019 om fristutsettelse. Vi har vurdert forespørselen.

Fristutsettelsen gjelder følgende:

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler og personalrom for 
ansatte i brann- og feiervesenet i Skaun kommune 
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Skaun kommune må utarbeide planer og gjennomføre tiltak som sikrer at arbeidslokalene ved 
brannstasjonene blir utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, inkl. personalrom 
tilfredsstiller 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.

For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasjon som viser ferdigstillelse innen 28.01.2022. 
 

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

Ny frist settes til: 28.01.2022

Dersom pålegget ikke er oppfylt innen fristen vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt på kr 5000 pr. 
virkedag (mandag til lørdag).

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.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

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 2017/4420.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
www.arbeidstilsynet.no
www.regelhjelp.no
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Med hilsen

Arbeidstilsynet

Marit Torsvik
seksjonsleder
(sign.) Anne Marit Kjelbergnes

senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Orkland kommune brann- og feiervesen, v/ brannsjef Leif-Harald Bremnes, Postboks 83, 7301 
ORKANGER


