
 

 
Postadresse: 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Postboks 2300 Sluppen 

7004 TRONDHEIM 

 
Besøksadresse: 

Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 

+47 72542550 

 
Telefaks: 

+47 72542551 

 
Organisasjonsnummer: 

NO 942 110 464 
 

E-postadresse:  miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no 

Internettadresse:  www.trondheim.kommune.no 

20362/15 

 

  

 
 
Miljøenheten  

 

 

    

   

  

Byåsen kirkes barnehage 

 

N-  

 

 
Vår saksbehandler 

Bente Høier 

Vår ref. 

13/32037/ A10 &18 

oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 

 

Dato 

26.01.2015 

 

Byåsen kirkes barnehage - inspeksjonstilsyn 20.01.2015 jf  forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. -  varsel om pålegg 

 

Miljøenheten gjennomførte 20.01.2015 inspeksjonstilsyn ved Byåsen kirkes barnehage.  

Tilstede ved befaringen: 

Randi Bangsund, pedagogisk leder ved Byåsen kirkes barnehage 

Elin G.Aunet og Bente L. Høier, Miljøenheten. 

 

Bakgrunn 

Miljøsjefens godkjenning av Byåsen kirkes barnehage (Hallset kirkes barnehage) av 14.06.2004 

forutsatte at 12 beskrevne avvik ble rettet etter gitt frist. Barnehagen har tidligere bekreftet at disse 

er rettet. 

 

Miljøenheten gjennomførte tilsyn ved Byåsen kirkes barnehage 12.03.2013, oppsummert i 

tilsynsrapport datert 13.03.2013. Tilsynet hadde fokus på avviksbehandling, sikkerhet og 

smittevern, og det ble gjennomført en befaring av lokalene. Etter tilsynsbesøket ba miljøenheten om 

dokumentasjon på at ventilasjonskapasiteten var tilfredsstillende.  

Undersøkelser av ventilasjonskapasitet viste at det var behov for oppgradering, og det ble besluttet å 

gjennomføre en rehabilitering av både lokaler og ventilasjonsanlegg. Miljøenheten plangodkjente 

nytt ventilasjonsanlegg i vedtak datert 12.07.2013 og rehabilitering av lokalene i vedtak datert 

20.12.2013.  

 

Lovverk 

Veileder til forskriften ble revidert i 2014 og muligheten til å fatte godkjenning på vilkår eller 

midlertidig godkjenning er nå fjernet. En godkjenning etter forskriften forutsetter at virksomheten 

tilfredsstiller forskriftens krav. Miljøenheten ser på denne bakgrunnen behov for å oppdatere 

godkjenningen for Byåsen kirkes barnehage, og gjennomførte derfor et inspeksjonstilsyn ved 

Byåsen kirkes barnehage 20.01.2015.  

 

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. 

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

forskrift. 
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  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. 

 

Miljøenhetens observasjoner og vurdering ved befaring 20.01.2015 

Lokalene fremstår lyse, godt ventilerte og med renholdsvennlige overflater. Inngangspartier er 

tilrettelagt for å hindre at skitt transporteres inn i lokalene. 

 

Sikkerhet innendørs 

Det ble ved befaringen påpekt manglende komfyrvern på kjøkken, usikret høy reol og manglende 

skåldesikring av tappesteder tilgjengelig for barn. Det må foretas en sikkerhetsmessig gjennomgang 

av lokalene og alle avdekte mangler må rettes. 

 

Avvik nr.1: Barnehagens lokaler er ikke tilstrekkelig sikret mot barneulykker. 

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

helsemessig beredskap. 

 

Ventilasjon, inneklima 

Miljøenheten observerte ved befaringen at det manglet overstrømmingsmuligheter for luft til enkelte 

toaletter i garderoben samt fra grupperom til fellesareal. Dette vil erfaringsmessig gi for dårlig 

luftutskifting i de aktuelle rommene, og utbedring må derfor gjennomføres.  

 

Avvik nr.2: Det mangler overstrømningsmuligheter for luft for toaletter i garderoben og for 

grupperom.  

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

og luftkvalitet 

 

Miljøenhetens konklusjon  

Ved Miljøenhetens inspeksjonstilsyn 20.01.2015 ble det avdekket 2 avvik fra forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Miljøenheten vil godkjenne Byåsen kirkes barnehage så 

snart vi har mottatt bekreftelse på at avvikene er rettet.  

 

Miljøenheten ber om en skriftlig bekreftelse innen 26.03.2015 på at avvikene er rettet. 

 

Ved manglende bekreftelse på at avviket er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et 

varsel om at pålegg vil bli gitt for at avviket skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til  

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

kommunene §4a-8 om retting. 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Bente Høier 

sjefsingeniør 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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