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0666 OSLO

Att. Silke Bobe

VEDTAK OM PÅLEGG/VARSEL OM STANS

Vi viser til tilsynsbesøk den 20.10.2009 hos Cegelec GmbH i forbindelse med utvidelse av BIR 
Energigjenvinningsanlegg i Rådalen.

Til stede fra virksomheten: Bruno Hasenbichler, manager erection
Til stede fra Arbeidstilsynet: Vigleik Juvik, overingeniør og Thure D. Iversen, inspektør

Innleie fra bemanningsforetak.
I forbindelse med tilsynsbesøket ble det opplyst at Cegelec GmbH innleier arbeidstakere fra Industry 
Montage Spolka z o.o. Videre er Industry Montage Spolka z o.o. registrert med næringskode: 78.200 
utleie av arbeidskraft i Enhetsregisteret og plikter dermed å følge forskrift om bemanningsforetak. 
Av forskriften fremgår det at bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge har meldeplikt 
til Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Virksomheten har ikke registrert seg som 
bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.
  

Begrunnelse for pålegg
1. Jf. § 10 første ledd i forskrift om bemanningsforetak er innleie av arbeidstakere fra 

bemanningsforetak kun tillatt fra foretak som er registrert i Arbeidstilsynets register. Industry 
Montage Spolka z o.o. har ikke registrert seg som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.

Pålegg
Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven § 18-6 første og 
sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte gis det følgende pålegg:

1. Cegelec GmbH må sørge for at innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak kun skjer fra 
foretak som har oppfylt meldeplikten til Arbeidstilsynet, jf forskrift om bemanningsforetak 
§ 10 første ledd.

Frist for gjennomføring: 16.11.2009.

Pålegget anses som oppfylt når innleide arbeidstakere kommer fra lovlig bemanningsforetak. 

Skriftlig tilbakemelding som beskriver hvordan det enkelte pålegget er etterkommet, skal sendes 
Arbeidstilsynet. Pålegget anses ikke oppfylt før slik melding er mottatt av Arbeidstilsynet. Meldingen skal 
undertegnes av arbeidsgiver eller dennes stedfortreder. Meldingen kan også undertegnes av 
verneombud/ansattes representant.
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Mulige konsekvenser av at påleggene ikke oppfylles innen fristen 
Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt skriftlig tilbakemelding om at pålegget er oppfylt innen fastsatt 
frist, kan Arbeidstilsynet helt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter inntil pålegget er etterkommet, 
jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av dette 
brevet. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Arbeidstilsynet Vestlandet. 
For nærmere fremgangsmåte ved klage, vises det til vedlagte orientering.

Orientering til verneombud/ansattes representant
Etter arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd skal verneombudet, eventuelt tillitsvalgte 
og ansattes representanter gjøres kjent med de pålegg som gis. Kopi av vedtaket er vedlagt.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Vestlandet

Kåre Askvik
tilsynsleder
(sign.)

Thure Dreier Iversen
inspektør
(sign.)

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

Kopi til:
Ole Johan  Valle v/ COWI AS Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 Bergen

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Forskrift om bemanningsforetak


