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Tilsyn- SJØGRENGJENVINNINGAS
Vi viser til tilsyn den 18.04.2018.

Hensikten med tilsynet
Tilsynet var en del av tilsynsetatenes

fellesaksjon som gjennomføres

annethvert

år.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten har en helhetlig oversikt over risikofaktorene
og har handlingsplaner for å redusere risikoen knyttet til disse.
Tema i tilsynet var:
Kartlegging av farer og problemer
Vurdering av risiko
Planer og tiltak
Rutiner for å forhindre

brudd på regelverket

Oppsummering av tilsynet
Kontrollen ble utført på/ved:
Brenneriveien 24
9601 HAMMERFEST
139#1299:62c7272b-7870-4163-a9d5.87a9ba73efbe:3
Til stede fra virksomheten: Bård Sjøgren (daglig leder), Bjørn-Erik Hansen (arbeidstaker) og Svein Roald
Johansen (arbeidstaker).
Til stede fra andre: Jørgen Remmen (Fylkesmannen - miljøvernavdelingen)
og Frank Mortensen (Lokale
El-tilsyn).
Til stede fra Arbeidstilsynet:

Brit-Randi Olsen (seniorinspektør).

Sjøgren Gjenvinning AS er en virksomhet med 6 ansatte. Virksomheten håndterer og transporterer
typer avfall fra både næring og private. Noe av næringsavfallet er risikoavfall som smitteavfall fra
helsesektoren

og kjemikalier.

De håndterer også asbest og annet byggeavfall.
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Under tilsynet fikk vi innsyn i hvordan bedriften arbeider med kartlegging, risikovurdering,
avvikshåndtering.

Dette ble lagt fram som skriftlig dokumentasjon

tiltak og

i tillegg til at vi fikk utdypelser i form

av eksempler på dette arbeidet.
Vi fikk opplyst at virksomheten
Virksomheten er tilknyttet
samtaler med de ansatte.

risikovurderer

alle oppdrag.

Frisk i Nord AS som bistår med deler av kartlegging/risikovurdering

gjennom

Arbeidstakerne har app på telefonen hvor de på en enkel måte kan melde avvik. Det kan legges bilder
med i avviksmeldingen. De får tilbakemelding om hvordan avviket blir fulgt opp.
Virksomheten

reviderer internkontrollsystemet

Virksomheten

har et system for opplæring av nyansatte.

Tilsynsmyndighetene
gjennom.

en gang i året.

mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet

skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet.

gir en kopi av dette brevet til verneombudet.
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven

Hvis virksomheten

Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
ikke har verneombud,

gir du kopien til

§§ 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.arbeidstilsvnet.no
og
www.regelhjelp.no.
Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til
7272b-7870-4163-a9d5-87a9ba73efbe:4
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2018/15485.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Hallgerd Sjøvoll
tilsynsleder
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet

Brit-Randi Olsen
seniorinspektør
(sign.)

og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
verneombud/ansattes
representant
FYLKESMANNEN I FINNMARK Att.: Jørgen Remmen, Miljøvernavdelinga,

139#1301:62c7272b-7870-4163-a9d5-87a9ba73efbe:5

Statens hus, 9800 VADSØ

3

Avsender: Arbeidstilsynet
PB 4720 Torgarden
7468 Trondheim

III0111111MINUIIIIIIIIIIII111111
44935-139-22
FYLKESMANNEN I FINNMARK
Att: Jørgen Remmen
Miljøvernavdelinga Statens hus
9800 VADSØ

Tilsynsrapport
Du kan raskere motta informasjon fra Arbeidstilsynet ved å lese brevet digitalt i Altinn.
Grunnen til at du har mottatt dette brevet i papir er enten A, B eller C.

Du har fått et varsel på SMS og/eller epost om at Arbeidstilsynet har sendt brev til deg, men du har ikke
åpnet og lest det i Altinn-meldingsboksen din. Derfor, etter 40 timer, sendte vi brevet også manuelt. Du
kan fortsatt lese brevet i Altinn selv om du nå har mottatt brevet i papir.

1
be

Du har ikke fått et varsel fordi din varslingsadresse ikke var oppgitt eller var feil, og av den grunn har du
ikke fått kjennskap til at du kan lese brevet i Altinn.

Arbeidstilsynet har ikke sendt brevet digitalt til deg.

Hvordan du henter digitale brev i Altinn kan du lese om på nettsiden til KS, som forvalter
utsendingstjenesten SvarUt: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/svarut/mottak-av-postgjennom-svarut/
139#1297:62c7272b.7870-4163-a9d5-87a9ba73ef

Svar oss gjerne digitalt ved å benytte vårt organisasjonsnummer 974761211 eller vår offisielle
epostadresse post@arbeidstilsynet.no. Husk alltid å oppgi vår referanse ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
- for et godt arbeidsliv

