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Valset og Kystadåsen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg 

 

Miljøenheten gjennomførte den 8.4.2016 tilsyn ved Valset og Kystadåsen barnehager. Formålet med 

tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).  

 

1. Sammendrag 

Valset og Kystadåsen barnehager har etablert et internkontrollsystem som synes å være innført i den 

daglige driften. Systemet har rom for forbedring. Tilsynet avdekket avvik knyttet til sikkerhet, samt 

utfordringer knyttet til støy fra tekniske installasjoner.  

 

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.  

 

Avvik 1:   Det mangler skåldesikring på flere av vaskepunktene 

Avvik 2: Det var forhøyet lydnivå fra bygningens ventilasjonsanlegg på avdelingen 

Lønneberget på Valset barneahge 

 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 31.8.2016 på at avvikene er rettet.  

 

2. Beskrivelse av Valset og Kystadåsen barnehager 

Den kommunle enheten Valset og Kystadåsen barnehager består av to barnehager. Valset barnehage 

har til sammen 63 barn og er en 4 avdelings barnehage med to avdelinger for barn under 3 år og to 

avdelinger for barn over 3 år. Kystadåsen barnehage har til sammen 56 barn og består av 4 grupper 

der en gruppe er for barn under 3 år, og 3 grupper er for barn over 3 år. 

 

3 Reviderte områder og funn 

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 

4).  I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet. 
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Deltakere ved tilsynet 

 Brynhild Henriksen, styrer Valset og Kystadåsen barnehager 

 Liv Mette Talgø, pedagogisk leder Valset og Kystadåsen barnehager 

 Hege Fyhn, pedagogisk leder Valset og Kystadåsen barnehager 

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 

3.1. Internkontroll  

 

Merknad 1 – Internkontrollsystemet bør revideres. 

Vurdering: 

Barnehagen bruker Kvaliteket aktivt i sitt internkontrollarbeid.  Barnehagens egne rutiner er i stor 

grad lagt inn i Kvaliteket, i tillegg til de sentrale, generelle rutinene i Trondheim kommune.  

Miljøenhetens påpeker følgende forbedringspotensial knyttet til systemet: 

 Barnehagen er kjent med den nye veilederen (mai 2014), men denne er ikke systematisk blitt 

gjennomgått opp mot eget internkontrollsystem for å kontrollere at alle tema er behandlet i 

tråd med retningslinjene. 

 Det er noen ulike varianter av enkelte rutiner på de ulike avdelingene, eksempelvis rutine for 

hvile, med ulike sjekklister. Dette bør beskrives/tydeliggjøres i rutinen. 

 Beredskapsplanen blir revidert hvert år, men utover dette er det ikke noe fast rutine på å 

revidere resten av systemet annet enn når man føler at ting ikke fungerer. Her bør det 

etterstrebes en mer systematisk tilnærming som sikrer at hele systemet regelmessig (les: årlig) 

blir gjenstand for en revisjon.  

 Flere av sjekklistene (vernerunder, inneklima, med mer) som er fylt ut er ikke påført dato.  

 Barnehagen har en avviksrutine, men i denne rutinen bør det angis hvordan alle avvik og 

uønskede hendelser skal meldes. 

  

3.2. Sikkerhet for barn på innelekeområdet 

 

Avvik 1: Det mangler skåldesikring på flere av vaskepunktene 

Alle kraner tilgjengelige for barn må skåldesikres.  

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og 

helsemessig beredskap. 

 

Observasjoner: 

Befaringen av barnehagens lokaler avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker;  

Dette gjaldt manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn både på Valset og 

Kystadåsen. 

 

Vurdering 

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede 

hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Manglende skåldesikring av 

vannkraner kan medføre brannskader/skåldingsskader på barn. Det må  derfor gjennomføres en 

sikkerhetsgjennomgang av alle vannkraner tilgjengelig for barn og avdekkede avvik må rettes. 
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3.3 Lydnivå fra bygningens tekniske installasjoner 

 

Avvik 2: Forhøyet lydnivå fra bygningens ventilasjonsanlegg  

Miljøenheten ber om dokumentasjon i form av lydmåling på at bygningens 

ventilasjonsanlegg gir tilfredsstillende lydnivå i barnas innelekeområde.  

 

Observasjon 

Ved tilsynet observerte vi et forhøyet lydnivå fra ventilasjonsrist ved avdeling Lønneberget, Valset 

barnehage. 

 

Vurdering: 

I henhold til forskriftens § 21 skal alle lokaler ved barnehager ha tilfredsstillende lydforhold. Støy 

oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg 

selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. 

 

Det er sannsynlig at lydnivået fra ventilasjonsanlegg/tekniske installasjoner overskrider kravene til 

lydnivå fra tekniske installasjoner på innendørs arealer i NS 8175, klasse D. Miljøenheten ber derfor 

om dokumentasjon i form av lydmåling på at bygningens ventilasjonsanlegg gir tilfredsstillende 

lydnivå i barnas innelekeområde. For måling av støy fra tekniske installasjoner viser vi til NS16032.  

 

4. Regelverk 

   Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med 

veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.  

 

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. 

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial. 

 

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. 

 

Forhåndsvarsel om pålegg 

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om 

retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid 

§ 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette 

innen tre uker. 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Rune Berg 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 


