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VÅR SAKSBEHANDLER

Arne Morten Tofte tlf 95183726

RIMO EIENDOM AS
Postboks 138
NO 2391 MOELV

Bekreftelse på at vilkår er oppfylt

Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9
Gnr 685 Gnr 76 Ringsaker - Nils Amblis veg 4 - 2380 Ringsaker - Rimo
Eiendom AS - ombygging
Vi viser til vedtak om samtykke på vilkår av 27.08.2019.
Vi viser videre til tilbakemelding på oppfyllelse av vilkår av 17.09.2019.

Arbeidstilsynets vurdering
I vedtak om samtykke på vilkår av 27.08.2019 ble det stilt ett vilkår, dette vilkåret var knyttet til
inneklima og ventilasjon.
Arbeidstilsynet mottok 17.09.2019 dokumentasjon i tråd med vilkåret. Arbeidstilsynet har ingen
innvendinger til mottatte dokumentasjon og anser med dette at vilkåret er oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at dere som
arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir
dere kopien til representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

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.
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Vi ber om at dere viser til vår referanse 2019/45557 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.
Med hilsen
Arbeidstilsynet Indre Østland

Runar Hauge
Tilsynsleder
(sign.)

Arne Morten Tofte
overingeniør
(sign.)

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