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TILSYN - ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS
Vi viser til tilsyn den 22.06.2017.
Tilsynet ble gjennomført ved Eidsvoll brannstasjon.

Oppfylte pålegg
Vi viser her til virksomhetens tilbakemelding av 31.01.2018. Denne var vedlagt kopi av tegninger av plan
1 og 2 ved Eidsvoll brannstasjon.
Virksomheten opplyser innledningsvis at det har vært møter med Eidsvoll kommune som bygningseier.
Her har man gått igjennom hele stasjonen og sett på muligheter for å lukke våre pålegg. Tilstede på disse
møtene og under utarbeidelsen av svaret til Arbeidstilsynet har arbeidsgiver, hovedverneombud, lokalt
verneombud samt bygningseier deltatt.

Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk
eksponering
I tilbakemeldingen opplyser virksomheten at Eidsvoll kommune har satt av midler til nytt
ventilasjonsanlegg i sitt budsjett for 2018. Det vil bli to separate anleggsdeler for henholdsvis ren og
uren sone. Det opplyses videre at:
 overstrømning av forurensning fra slangevaskehall til vognhall/garderobe vil bli fjernet ved
oppbygging av en vegg som vil skape overtrykk i vognhallen og overstrømning til vaskedelen
 det vil tettes til tak mot treningsrom samt etableres sluse inn til ren sone
 temperaturene i arbeidslokaler og personalrom vil bli akseptable med det nye
ventilasjonsanlegget
 kommunen er i gang med prosessen med å utbedre eksosavsuget i vognhallen
Med hensyn til framdrift for tiltakene opplyser virksomheten at prosessen med nytt
ventilasjonsanlegg vil være tidkrevende på grunn av anbudsrunde og praktisk gjennomføring. Det kunne
derfor ved tilbakemeldingstidspunktet verken gis en eksakt beskrivelse av det nye anlegget, eller en
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framdriftsplan for installasjonen. Det opplyses imidlertid at utbedret eksosavsug i vognhallen skal være
ferdigstilt innen 01.05.2018
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - utforming og innredning
I tilbakemeldingen opplyser virksomheten at det:
 vil bli adskilt ren og uren garderobe for menn ved å stenge en eksisterende dør samt å sette inn
en ny dør i ren garderobe, slik at man kommer direkte inn i uren sone utenfra. Tiltaket
ferdigstilles innen 01.05.2018
 vil bli etablert en egen utrykningsgarderobe for kvinner i 1. etg. Tiltaket ferdigstilles innen
01.04.2018.
 er opprettet en dusj i 2. etasje for kvinnelige ansatte (eneste løsning innenfor eksisterende
bygningsmasse)
 sammen med Eidsvoll kommune startes et prosjekt som skal komme fram til en løsning på
områdene: Funksjonelle og adskilte garderober menn/kvinner samt ren/uren sone. Prosjektet som skal inneholde anbefalt løsning med tidsplan - ferdigstilles innen 01.10.2018
 har vær aktiv deltakelse fra verneombudene fra oppstart til avslutning av de refererte
prosessene
 at det er gitt sakkyndig bistand både fra BHT og Eidsvoll kommune v/eiendomsforvaltningen i
arbeidet med de ovennevnte punktene
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Registerføring - arbeidstakere som kan eksponeres for
kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier
I tilbakemeldingen opplyses det at virksomheten har sjekket ut flere typer registre. En variant har
virksomheten fått til uttesting, mens en annen vil bli testet ut så fort denne er tilgjengelig. Ut over dette
opplyser virksomheten at den vil gå i dialog med nabobrannvesen for å tilstrebe et likt system, med
tanke på effektivitet og eventuell framtidig sammenslåing.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

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.
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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 2017/27863.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Kari Ørebech, for
Vigdis Tingelstad
tilsynsleder
(sign.)

Leif Lykke
senioringeniør
(sign.)

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