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Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr 
Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 
 
 

Gnr 130 Bnr 69 Øyer - Lågenveien - Tretten - Hafjell Maskin AS - nytt 
bygg 
 
 
Vi viser til søknad av 21.10.2019 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 mottatt fra ING K DØMBE. 
 
Vi har mottatt en søknad om samtykke med en beskrivelse av tiltaket, kopi av søknaden til kommunen, 
dokumentasjon på medvirkning fra ledelse og verneombud samt de nødvendige tegninger. 
 
Det er beskrevet at tiltaket omfatter etablering av et nytt bygg for lagring av strøsand. Det er videre 
opplyst at arbeidsoperasjonene består av at lastebiler kjører inn og tipper masser - en hjullaster laster 
senere opp masser på lastebiler/strøbiler for den videre arbeidsoperasjon med bruk av strøsand på veier 
og plasser. 
 
 

Arbeidstilsynets vurdering 
Vår saksbehandling er basert på det som er synliggjort i søknadsteksten og det som fremkommer av 
tegningene. Det er i søknaden redegjort for arbeidsmiljøfaktorer og synliggjort løsninger for de mest 
aktuelle arbeidsmiljøfaktorene. 
 
Den mottatte dokumentasjon i saken er vurdert som tilfredsstillende med unntak av en kort redegjørelse 
for ivaretakelse av de aktuelle arbeidsmiljøfaktorer i forbindelse med den daglige bruk av slike lagerbygg.  
 
Vi har hatt noen arbeidsulykker i og ved slike lagerbygg. Vårt samtykke i saken gis derfor med et aktuelt 
vilkår som må ivaretas med hensyn til risikokartlegging og eventuelle tiltak. 
 
 

Arbeidstilsynets vedtak 
Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 18-6 sjette ledd samtykke til planene på 
følgende vilkår: 
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1. ULYKKESRISIKO 
a. Arbeidsplasser og atkomstveier der arbeidstakere oppholder seg under arbeidet, skal være 

utformet på en slik måte at gående og kjørende ferdsel kan foregå på en sikkerhetsmessig 
forsvarlig måte. Belysning i og utenfor lagerbygg er av vesentlig betydning for sikker 
transport inn og ut av lager. Hjemmel, forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 
og arbeidslokaler, § 2-18. 

 
Vilkåret for dette samtykket skal følges opp av tiltakshaveren/arbeidsgiveren, jf. arbeidsmiljøloven  
§ 18-6 sjette ledd. Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet 
for vedtaket. Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen.  
 
At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk 
arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir 
overholdt og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk. 
 
Arbeidstilsynet gjør oppmerksom på at oppfyllelse av vilkår er en forutsetning for samtykkets gyldighet, 
og at vi kan gjennomføre tilsyn for å kontrollere om tiltak er utført i samsvar med planene og om 
eventuelle vilkår for samtykket er oppfylt. 
 
 

Innbetaling av gebyr 
Ifølge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 9-1 og forskrift om 
administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet ved 
behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets 
type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se 
www.arbeidstilsynet.no/gebyr. 
 
Ut fra opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 1b og fastsatt beløpet til kr 1407,-.  
 
Faktura vil bli sendt i egen forsendelse til deg som tiltakshaver til følgende adresse: HAFJELL MASKIN AS 
Mosætervegen 47, NO 2636 ØYER. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli 
tvangsinndrevet med tillegg av omkostningsgebyrer. 
 
 

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 klageadgangen er prøvd jf. forvaltningsloven § 27b. For 
nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage, retten til å se sakens dokumenter og 
søksmål, se www.arbeidstilsynet.no/klage. 
 
 

Gi informasjonen videre til verneombudet 
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber om at dere som arbeidsgiver gir 
en kopi av dette brevet til verneombudet. Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. 
 

  

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/gebyr-for-behandling-av-byggesaker/
http://www.arbeidstilsynet.no/klage
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
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Behov for mer informasjon? 
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no, 
eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00. 
 
 
Dere kan svare på dette brevet og/eller sende inn dokumentasjon til oss digitalt via eDialog. Les mer 
på www.arbeidstilsynet.no/post.  
 
Vi ber om at dere viser til vår referanse 2019/85162 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken. 
 
Med hilsen 
Arbeidstilsynet Indre Østland 
 
 
Runar Hauge 
Tilsynsleder 
(sign.) 

 
Ivar Fagernes 
Sjefingeniør 
(sign.) 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
ING K DØMBE  Fanavegen 221C 5239 RÅDAL 
ØYER KOMMUNE, v/Byggesaksavdelingen  Kongsvegen 325 2636 ØYER 

 

http://www.arbeidstilsynet.no/
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974761211
http://www.arbeidstilsynet.no/post

