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Varsel om tilsyn ved Rensåsen Dekk & Servicesenter AS - Bodø  
 
Vi viser til vårt brev av 11.08.2017 vedrørende oppfølging etter tilsyn i juni 2017. 
 
 
Vi varsler med dette at Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn ved Rensåsen Dekk & Service-
senter AS i Sivert Nielsens gate 82. Tilsynet vil skje samordnet med Det lokale elektrisitets-
tilsynet og Salten Brann IKS. 
 
Tilsynsbesøket er planlagt gjennomført onsdag den 18. april kl 12 – 14.  
 
Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 6 (kr 2 600,-) for tilsynet. Vedtak om gebyr vil 
bli truffet ved utsendelse av inspeksjonsrapport. 
 
 
Tilsynet gjennomføres som en del av tilsynsetatenes fellesaksjon for 2018. Følgende lovverk 
ligger til grunn for tilsynet: 
 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften)  

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 

 
Fra Fylkesmannen deltar Marit Torsvik (tilsynsleder). Fra Det lokale elektrisitetstilsynet deltar 
Wiggo Jørgensen. Fra Salten Brann IKS deltar Bård Inge Larsen.  
 
Aktuelle tema vil være: 
 

- Kartlegging av farer og problemer 
- Vurdering av risiko 
- Planer og tiltak 
- Rutiner for å forhindre brudd på regelverket 

 
Virksomhetens skriftlige rutiner for internkontroll må være tilgjengelig under tilsyn. Vi ber om 
at aktuelle personer i virksomheten deltar, for eksempel daglig leder, verneombud etc. 
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Innen en måned etter tilsynsbesøket vil dere motta en skriftlig rapport. Der vil dere også 
kunne få en frist for å gi tilbakemelding på hvordan dere vil rette opp eventuelle avvik. Krav 
om tilbakemelding vil bli hjemlet i forurensningslovens § 49 om opplysningsplikt. 
 
Utgiftene myndighetene har i forbindelse med tilsyn skal dekkes inn av kontrollgebyr. Dette 
følger av forurensningsforskriften kapittel 39. Gebyrplikten omfatter alle kontroller med 
etterlevelse av krav fastsatt i forurensningsloven og vedtak gitt i medhold av loven. Gebyr 
ilegges uavhengig av om avvik avdekkes, og er ikke en straffereaksjon.  
 
Ut fra forventet ressursbruk varsles det at Rensåsen Dekk & Servicesenter AS skal betale et 
kontrollgebyr på kr 2 600,-. Dette gebyret tilsvarer sats 6 for tilsyn av inntil en dags varighet, 
jf. forurensningsforskriften § 39-7. Faktura oversendes fra Miljødirektoratet etter at tilsynet er 
gjennomført. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug E. Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Marit Torsvik 
 overingeniør 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
 
 


