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Nye Ilsvika barnehage - vurdering av drift etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v.
Generelt om godkjenningsprosessen
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 01.01.1996. Forskriftens
formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og
miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Godkjennings- og tilsynsansvaret er i
forskriften lagt til det enkelte kommunestyre. I Trondheim er denne myndigheten delegert til
Miljødirektøren.
Forskriftens §6 omhandler krav til godkjenning. Her heter det at virksomheter som omfattes av
forskriften skal være godkjent av kommunestyret, og at søknad om godkjenning skal fremlegges for
godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av
virksomheten. Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan
virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i
samsvar med forskriftens bestemmelser. Forskriften tillegger leder av virksomheten ansvaret for at
forskriften følges, mens eier av virksomheten er ansvarlig for at det etableres et
internkontrollsystem.
Godkjenningen omfatter normalt både deler av de bygningsfysiske forholdene ved barnehagen og en
rekke administrative og organisatoriske forhold knyttet til virksomhetens drift. I Trondheim
kommune er godkjenning av barnehager delt i to faser; en plangodkjenning av byggeplaner før
etablering og en driftsgodkjenning når barnehagen er kommet i drift. Ved driftsgodkjenning skal det
være etablert et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens bestemmelser.
Ilsvika barnehage ble godkjent i midlertidige lokaler i Mellomila 81 etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler i vedtak datert 08.02.07 (sak 06/8531). Permanent drift i lokalene
ble godkjent i vedtak datert 01.12.08.
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Barnehagen flyttet i januar 2014 inn i nye lokaler i Mellomila 90. Planene for dette er godkjent av
miljøsjefen 12.12.13 (sak 13/51784).
Denne saken omhandler driftsgodkjenning av Ilsvika barnehage i de nye lokalene, og bygger på
avklaringsmøte og befaring ved barnehagen 23.01.14. Tilstede ved befaringen var:
Marit Wold Arnesen, enhetsleder Vestkanten barnehager
Eva Grande Rø, fagleder Vestkanten barnehager
Solveig M. Busch, Oppvekstkontoret
Jørn Jensen, Utbyggingsenheten
Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten
Saken 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.
 Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,
men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.
Beskrivelse av Ilsvika barnehage
Ilsvika barnehage er en del av den kommunale enheten Vestkanten barnehager. Ved tilsynet hadde
barnehagen ca 23 barn fordelt på to grupper.
Internkontroll
I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §4 om ansvar og internkontroll heter det
at virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem ved enheten.
De fleste virksomheter som omfattes av ovennevnte forskrift vil samtidig være omfattet av forskrift
av 22. mars 1991 nr.159 om internkontroll som gjelder for helse, miljø og sikkerhetsområdet. I
denne forskriften foreligger allerede en plikt til internkontroll og etablering av internkontrollsystem.
I forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler anbefales at internkontrollsystemer som
allerede er etablert utvides til å omfatte krav fastsatt i denne forskriften. Eller sagt med andre ord at
kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler integreres i allerede etablerte
internkontrollsystemer ved enheten.
Ilsvika barnehages internkontrollsystem er tidligere gjennomgått i forbindelse med tidligere
godkjenning. Flyttingen til nye lokaler innebærer liten endring av personal- og barnegruppa, og de
fleste rutinene er overførbare til den nye situasjonen. Rutiner knyttet til brann, evakuering, IK-mat
og sikkerhet er oppdatert/endret og gjort kjent blant personalet etter flyttingen.
Undersøkelse av jordforurensninger
Ilsvika barnehage benytter det samme uteområdet som tidligere. Dette er tidligere undersøkt i
forhold til mulig forurenset jord. Det er også etablert et lite utelekeområde rett utenfor inngangen.
Dette består hovedsakelig av gummidekke, og ytterligerere undersøkelse av jordforurensninger
anses ikke som nødvendig.
Radon
Ifølge strålevernforskriften skal alle barnehager og skoler innen midten av april 2014 dokumentere
radonnivå ved gjennomføring av langvarige målinger (sporfilm, 2-3 mnd) av radon i vinterhalvåret.
Trondheim eiendom, som er driftsansvarlig av barnehagen, har ansvar for å gjennomføre slike
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målinger.
Måltid
Barnehagen serverer både kald og varm mat til barna, i tillegg til at barna har med seg egen
matpakke. Barnehagen har etablert rutiner for servering og oppbevaring av mat (IK-Mat).
Utforming/innredning, rengjøring
Et godt renhold er avgjørende for å oppnå et godt inneklima. I barnehager er det spesielt viktig med
godt renhold på gulv, siden barnas leke- og oppholdssone i stor grad er på eller nær gulvet.
Inngangspartiene til barnehagen er tilrettelagt for forebyggende renhold med fotskraperist på utsiden
av inngangsdøra og matter i grovgarderoben
Inne i barnehagen er den opprinnelige takhøyden i stor grad bevart. Ventilasjonskanaler og
kabelbroer ligger åpent. Det er i noen rom montert nedsenkede åpne himlings-/akustikkplater.
Nedsenkede, åpne himlinger vil kunne fungere som støvdeponi. Alle disse nevnte løsningene stiller
høye krav til renholdsmetoder og renholdsfrekvens, da de samler mye støv og er vanskelige å
rengjøre.
I søknad om plangodkjenning var det forutsatt at Trondheim kommunes prosjekteringsanvisning for
kommunale barnehager skulle følges. Denne sier. i pkt 1.1.2 bl.a:
Kravene i forbindelse med materialer, overflater og renhold er:
- Bygningskomponenter, installasjoner og innredning skal ikke fungere som støvsamlere:
- alle himlinger skal være lukket
- installasjoner i tak bør være innebygd
– eventuelle åpne kanaler og armaturer skal ha form/overflate som samler minimalt med
støv og som lett kan rengjøres
Denne forutsetningen synes ikke oppfylt ved Ilsvika barnehage, uten at Miljøenheten kan se å ha
mottatt noen begrunnelse for dette, eller hvordan dette er tenkt løst i forhold til renhold.
Vi viser til forskriftens § 9.Utforming og innredning
”Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas.
Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.
Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og
avfallshåndtering er mulig”
Avvik nr 1: Ventilasjonskanaler, nedsenkede himlinger og kabelbroer er ikke utformet slik at
tilfredsstillende renhold er mulig.
Vurdering av Ilsvika barnehage
Miljøenheten mener forholdene ved Ilsvika barnehage i stor grad tilfredsstiller krav satt i Forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Ved tilsynet ble det avdekket 1 avvik fra
forskriften.
Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 15.04.2014 på at avviket er rettet.
Når Miljøenheten har mottatt bekreftelse på at avviket er rettet vil barnehagen kunne gis
driftsgodkjenning.
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Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et
varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid
§ 14 om retting.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Elin Grønvold Aunet
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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