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Tilsyn - NORSK PROTEIN AS AVD BALSFJORD
Vi viser til tilsyn den 12.04.2018.

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:
Stormoen
9050 STORSTEINNES
Til stede fra virksomheten: Daniel Kjæreng (fabrikksjef), Jan Gunnar Kjoshaug (nestleder) og Aleksander
Pedersen (verneombud).
Til stede fra andre: Ståle Madsen (Tromsø brann og redning) og Lisa Helgason (Fylkesmannen).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Tore Myhre (seniorinspektør).
Tilsynsetatene var på tilsyn hos dere torsdag 12.april. 2018. Tilsynet ble gjennomført som en samtale
med virksomhetens deltakere.
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Under tilsynet fikk vi innsyn i hvordan dere arbeider med kartlegging, risikovurdering, tiltak og
avvikshåndtering. Dette ble lagt fram som skriftlig dokumentasjon i tillegg til at vi fikk utdypelser i form
av eksempler på dette arbeidet.
Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom.

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 2018/15166.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Hallgerd Sjøvoll
tilsynsleder
(sign.)

Tore Myhre
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
NORSK PROTEIN AS AVD BALSFJORD, Stormoen, 9050 STORSTEINNES
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