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Øya barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v. – varsel om pålegg 

 

Miljøenheten gjennomførte den 29.4.2016 tilsyn ved Øya barnehage. 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). Vurderingen vil være grunnlag for om 

barnehagen kan gis endelig godkjenning etter § 6. Miljøsjefen har tidligere gitt plangodkjenning av 

Øya (Sekskanten) barnehage datert 19.6.2014, sak 14/26088. 

 

1. Sammendrag 

Barnehagen har etablert et internkontrollsystem hvor det er utarbeidet noen interne rutiner i tillegg til 

de sentrale fra Trondheim kommune. Det er også etablert rutiner for ulike kontroller med sjekklister, 

men disse var ennå ikke tatt i bruk. Barnehagen melder avvik i Kvaliteket, men det er ikke utarbeidet 

en egen prosedyre for avvikshåndtering ved Øya barnehage. Ved tilsynet ble det foretatt en befaring i 

lokalene, hvor det ble avdekket manglende skåldesikring på stellerom samt et rom med mulig 

manglende avtrekk. Miljøenheten har etter tilsynet også mottatt radonmålinger for for barnehagens 

lokalen. Disse vil bli fulgt opp i en separat sak til Trondheim eiendom. 

 

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

 

Avvik 1:  Øya barnehage mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.  

Avvik 2: Det mangler skåldesikring på stellerom storbarn. 

Avvik 3:  Rom 2.F.01 ”Vitenskapen” mangler tilfredsstillende ventilasjon. 

Avvik 4:  Det kunne ved tilsynet ikke legges fram dokumentasjon på at tilkjørte masser 

tilfredsstiller kvalitetskravene i Miljødirektoratets veileder TA 

2261/2007.”Jordforurensning i barnehager og lekeplasser”. 

 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 31.8.2016 på at avvikene er rettet.  
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2. Beskrivelse av Øya barnehage 

Øya barnehage ble en nyopprettet enhet 1. august 2015. Den består av gamle Firkanten barnehage og 

innføringstilbudet Tellus. 1. februar 2016 flyttet barnehagen inn i nye lokaler i Harald Hardrådes gate 

18 på Øya.  

 

Deltakere ved tilsynet 

Oddbjørg Kjørsvik, fagleder Øya barnehage 

Ingrid Hegvik, barnehagelærer Øya barnehage  

Linda Hammerø, fagarbeider Øya barnehage 

Mirela Fajkovic, pedagogisk leder Øya barnehage 

Arne Pedersen, Oppvekstkontoret 

Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten 

Rune Berg, Miljøenheten 

 

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. 

 

3.1 Internkontroll - avvikshåndtering 

 

Avvik 1:  Øya barnehage mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.  

Barnehagen må utarbeide en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik og 

mangler skal meldes, dokumenteres og håndteres. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 Ansvar og 

internkontroll. 

Observasjon: 

Barnehagen mangler en skriftlig rutine for håndtering av avvik. Noen avvik blir meldt i Kvaliteket, 

men ikke alt av avvik. Avvik fra kontrollister varsles, men registreres ikke alltid.  

 

Vurdering: 

Det må etableres en prosedyre som beskrivelse av hvordan avvik (inklusive skader) skal avdekkes, 

meldes, dokumenteres og behandles. Regelverket tilsier at det skal etableres et internkontrollsystem 

ved enheten, jf § 4 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Skolens ledelse 

har ansvar for at det etablerte internkontrollsystemet følges opp og dokumenteres i tilstrekkelig grad. 

Miljøenheten viser til bestemmelsene i internkontroll-forskriften som stiller krav om skriftlig 

avvikshåndtering, jf § 5.7 i internkontrollforskriften. 

Varslet er gitt med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4, 

internkontroll. 

  

3.2. Sikkerhet for barn på innelekeområdet 

 

Avvik 2: Det mangler skåldesikring på stellerom storbarn 

Alle kraner tilgjengelige for barn skal skåldesikres.  

 

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

helsemessig beredskap. 
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Observasjoner: 

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

Dette gjaldt manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn på stellerom storbarn. 

 

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 bør derfor gjennomføres en 

sikkerhetsgjennomgang av alle vannkraner tilgjengelig for barn og avdekkede avvik må rettes. 

 

3.3 Inneklima/luftkvalitet 

 

Avvik 3:  Rom 2.F.01 ”Vitenskapen” mangler tilfredsstillende ventilasjon. 

     Det må etableres tilfredsstillende avtrekk fra rom 2.F.01 
 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 19 

Inneklima/luftkvalitet.  

 

Observasjon 

Innelufta på rom 2.F.01 opplevdes som ”tung” under befaringen. Rommet var utstyrt med to 

ventiler. Den ene av disse (tilluftventil) syntes å fungere, den andre kunne vi ikke registrere aktivitet i 

ved tilsynsbesøket. Rommet mangler avtrekk for at luftskiftet skal bli tilfredsstillende.  

 

Vurdering 

Dette rommet er medregnet i godkjent leke- og oppholdsareal (LOA) for barnehagen, og skal derfor 

ha tilfredsstillende ventilasjon. Dette innebærer både tilluft og avtrekk fra rommet. Dårlig luftskifte 

kan gi dårlig inneklima og føre til tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, hudplager og irritasjon i 

øyne, nese og hals. Allergi og overfølsomhet kan forverres ved dårlig innemiljø. 

 

Uteområdet 

 

Avvik 4:  Det kunne ved tilsynet ikke legges fram dokumentasjon på at tilkjørte masser 

tilfredsstiller kvalitetskravene i Miljødirektoratets veileder TA 2261/2007 

”Jordforurensning i barnehager og lekeplasser”. 

     Barnehagen må kunne dokumentere at tilkjørte masser tilfredsstiller veilederen. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 8 Beliggenhet 

 

Observasjon: 

Barnehagen kunne ved tilsynsbesøket ikke fremlegge dokumentasjon på at tilkjørte masser er i 

henhold til kvalitetskriteriene.  

 

Vurdering: 

Tilkjørte masser på alle eiendommer hvor det skal etableres lekeareal for barn må undersøkes for 

forurensning. Dette ble også påpekt i plangodkjenningen, rapport med saksnummer 14/26088. 

Miljøenheten viser til veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager TA-2261/2007. 

Veilederen er oppsummert i Miljøenhetens faktaark nr.65- Jordforurensning på nye lekeområder. 

Tilkjørte masser skal tilfredsstille kvalitetskriterier oppgitt på faktaarket. Dokumentasjon i henhold til 

kvalitetskriteriene skal kunne forevises tilsynsmyndigheten.  
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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 

 

 

 

 


