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2770 JAREN

Orgnr 961381541

Oppfølging av tilsyn - GRAN KOMMUNE org.nr. 
961381541

Vi viser til tilsyn med virksomheten.

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 - Arbeidslokaler - midlertidig løsning Vedtatt 01.10.2020

3 Pålegg - Arbeidslokaler - permanent løsning Vedtatt 01.05.2021

Under finner dere mere informasjon om hvordan dere skal følge opp disse reaksjonene videre.

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 26.06.2020 fikk dere frist til 13.07.2020 for å komme med kommentarer. 
Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende 
pålegg:

#2 Pålegg - Arbeidslokaler - midlertidig løsning
Gran kommune som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakerne ved vegstasjonen avdeling Samferdsel 
og Park har midlertidige helsemessig- og sikkerhetsmessig forsvarlige arbeidslokaler i påvente av 
permanent løsning. 

Innen 01.10.2020 må dere sende oss:

 Beskrivelse av midlertidige løsning som sikrer fullt forsvarlige arbeidslokaler for de ansatte 
ved vegstasjonen ved avdeling Samferdsel og Park

 Opplysning om hvor lenge den midlertidige løsningen skal vare

 Bekreftelse på at det er sendt inn søknad om Arbeidstilsynets samtykke for de midlertidige 
arbeidslokalene

 Beskrivelse hvordan de ansatte har vært med i prosessen 

Dette står i regelverket:
se under

Dette har vi funnet hos dere:
Gran kommune som arbeidsgiver har ikke skaffet midlertidig lokaler for arbeidstakerne ved:

 Gran kommune Kultur og Samfunn, avdeling Samferdsel og Park som har sitt arbeidssted på 
Vegstasjonen 

I dokument datert 25.05.2020 (20/00863-4) fra Gran kommune informeres det om at 
hovedverneombudet i Gran kommune  har stengt deler av Gran vegstasjon fra og med mandag 18. mai 
2020 kl. 07.00.

Bakgrunnen for stengingen er:

 Rapporten som Miljørettet helsevern har utarbeidet etter befaring den 1. april 2020, rapporten 
er vedlagt

 Gran kommune har ikke planer om å utbedre eller bygge nye lokaler som sikrer de ansatte ved 
avdeling Samferdsel og Park som har sitt arbeidssted på Vegstasjonen arbeidslokaler 
med tilfredsstillende velferdsmessig og sikkerhetsmessig standard

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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Enhetsleder ved Samferdsel og park Arne Olav Olsen opplyser på telefon den 16.06.2020 at det arbeides 
med på få på plass fungerende midlertidig løsning.  I følge enhetslederen er midlertidig løsning med 
oppmøte og bruk av kontorlokaler, pauserom, garderober og sanitæranlegg i gammel 
brannstasjon (nedlagt i 2013) ikke akseptabel. Dette fordi alle maskiner og alt utstyret er lagret/plassert i 
Brandbu, 9 kilometer unna.

Arbeidstilsynet har fått oversendt rapport fra befaring gjennomført av Miljørettet helsevern IKS, datert 
02.04.2020 (ref 20/00058-1) hvor det dokumenteres at arbeidslokalene ved vegstasjonen ikke er 
akseptable.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og andre ledd og forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §§ 2-1, 3-1 og 3-4.

#3 Pålegg - Arbeidslokaler - permanent løsning
Gran kommune som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakerne ved veistasjonen ved avdeling 
Samferdsel og Park har helse- og sikkerhetsmessig forsvarlige arbeidslokaler som er i tråd med dagens 
standard.

Innen 01.05.2021 må dere sende oss:

 Kopi av tidsfestet plan som sikrer at de ansatte ved Gran vegstasjonen har arbeidslokaler 
som er helse- og sikkerhetsmessig fullt forsvarlige og i tråd med dagens standard

 Beskrivelse hvordan de ansatte har vært med i prosessen 

 Bekreftelse på at det er sendt inn søknad om Arbeidstilsynets samtykke for arbeidslokalene

Dette står i regelverket:

Arbeidsmiljøloven § 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, 
stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

(2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. 
Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i 
arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner 
og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved 
vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.

Arbeidsplassforskriften § 2-1. Utforming og innredning av 
arbeidsplasser og arbeidslokaler
Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomheten 
og de arbeidsplassene som skal finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard.

Arbeidsplasser skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den 
enkelte arbeidstaker. Gulvarealet skal være så stort at det blir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte 
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arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke medfører fare for 
sikkerhet og helse.

Arbeidsutstyr skal plasseres og oppstilles slik i forhold til omgivelsene at utførelse av arbeid, samt bruk 
og vedlikehold av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse.

Fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr skal være slik at innretningen er stabil.

Arbeidsplasser, arbeidsutstyr og prosesser skal avskjermes mot omgivelsene når det utføres arbeid som 
kan innebære belastning, fare eller helserisiko for andre arbeidstakere for eksempel på grunn av lys, 
stråling, sprut, støy eller luftforurensning.

Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler skal det tas særlig hensyn til fare for 
vold og trussel om vold.

Arbeidsplassforskriften § 9-1. Plikt til å betale gebyr for 
byggesaksbehandling
Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som har plikt til å innhente 
Arbeidstilsynets samtykke på forhånd etter arbeidsmiljøloven § 18-9, skal betale gebyr etter forskrift om 
administrative ordninger kapittel 14.

Dette har vi funnet hos dere:
Gran kommune som arbeidsgiver, har ikke sørget for at arbeidstakerne ved vegstasjon ved avdeling 
Samferdsel og Park har helsemessige forsvarlige arbeidslokaler som er i tråd med dagens standard.

I dokument datert 25.05.2020 (20/00863-4) fra Gran kommune kommer det fram at 
hovedverneombudet i Gran kommune har stengt deler av Gran vegstasjon fra og med mandag 18. mai 
2020 kl. 07.00.

Bakgrunnen for stengingen er:

 rapporten som Miljørettet helsevern utarbeidet etter befaring den 1. april 2020 (se vedlegg)

 Gran kommune har ikke planer om å utbedre eller bygge nye lokaler som sikrer de ansatte ved 
avdeling Samferdsel og Park som har sitt arbeidssted på Vegstasjonen arbeidslokaler 
med tilfredsstillende velferdsmessig og sikkerhetsmessig standard

Arbeidstilsynet har fått oversendt rapport fra befaring gjennomført av Miljørettet helsevern IKS, datert 
02.04.2020 (ref 20/00058-1) hvor det dokumenteres at arbeidslokalene ikke er akseptable.

Kontorbygget:

 mangler mekanisk ventilasjon i både sanitær- og oppholdsrom

 har registrert svertesopp i vinduskarmer

 overflater i tak og vegger er sprukket og maling som flasser flere steder

 indikasjon på fuktskader (bølger/luftbobler under maling i tak)
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Lagerbygget:

 svært dårlig vedlikeholdt

 treverk både ute og inne er fuktskadet

 I verksted- og lagerrom i 1. etasje er det vannlekkasje i taket ved nedbør og maling  flasser av

 I 2. etasje var det sterk mugglukt og hvitaktig muggforekomst i tak og vegg

 Innvendig tak i bygget er provisorisk understøttet

Bruk av Gran vegstasjon slik den framstår i rapport fra befaring gjennomført av Miljørettet helsevern 
IKS, datert 02.04.2020, er ikke helsemessig forsvarlig. Opphold over tid i lokaler med 
muggforekomst kan medføre kroniske helseplager slik som KOLS, bronkitt, astma, allergisk alveolitt og 
allergisk eksem.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og andre ledd og forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §§ 2-1, 3-1 og 3-4.

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.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. Dere kan ikke reise søksmål før retten til å klage er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b. 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.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog til å sende dokumentasjon digitalt eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2020/25217. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet

http://www.arbeidstilsynet.no/post
www.arbeidstilsynet.no/klage
www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
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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, for
Kirsti Been Tofte
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Solveig Juløy Johansen
sjefingeniør

Kopi til:
GRAN KOMMUNE KULTUR OG SAMFUNN, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN

Vedlegg:
Rapport fra Miljørettet helsevern - Vegstasjonen i Gran kommune 02 04 2020

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

