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Tilsyn - HORDALAND FYLKESKOMMUNE
FYLKESRÅDMANNEN
Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 12.09.2014.
Vi viser videre til vårt varsel om pålegg "Røyking i arbeidslokaler - forbud" av 22.9.2014 med
frist for å komme med kommentarer satt til 30.9.2014.
Videre viser vi til vårt vedtak om pålegg "Røyking i arbeidslokaler - forbud" av 29.9.2014.
Vi viser så til Deres tilbakemelding til Arbeidstilsynet Vestlandet (Deres ref.
2014/21358-2, (datert 30.9.2014.) der de gjør rede for at det er iverksatt tiltak ihht.
bestemmelsene i røykeloven, mellom annet at alle arbeidslokaler skal være røykfrie og at det er
satt opp skilt for å markere at røyking er forbudt (røykelokale ikke lovlig).

1,00

Tilbakemeldingen er gitt innen oppgitt frist i vårt varsel om pålegg (30.9.2014) og
vi opphever derfor vårt vedtak om pålegg av 29.9.2014.

LZ17176£000

Vi ønsker virksomheten lykke til videre i sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet!

Opphevelse av vedtak uten klage

Følgende vedtak er opphevet:
Pålegg - Royking i arbeidslokaler - forbud oppheves

POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim
Norge

post@arbeidstilsynet.no

815 48 222

974761211

INTERNETT

TELEFAKS

www.arbeidstilsynet.no

73 19 97 01

1 av 2

VA

2014/88867

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se
sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.
Informasjon til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.
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 815 48 222. Dersom dere har
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/88867.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Marita Scott
tilsynsleder
(sign.)

Sigrid Røyrhus
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Virksomhetens verneombud
Hordaland Fylkeskommmune, teknisk sjef Roald Orvedal, pb 7900 , 5020 BERGEN

