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Fykenveien familiebarnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg  
 
Miljøenheten gjennomførte den 19.1.2016 tilsyn ved Fykenveien familiebarnehage. 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 

Barnehagens internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v., ble gjennomgått og synes å tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem.  

 

Det ble også foretatt en befaring av barnehagens lokaler for å vurdere barnas helse, miljø, og 

sikkerhet. Det ble ved tilsynet avdekket 1 avvik og 1 merknad.  

 

Avvik 1:  Barnehagens lokaler har ikke tilstrekkelig tilførsel av friskluft.  

 

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

 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 1.5.2016 på at avviket er rettet.  

 

2. Beskrivelse av Fykenveien familiebarnehage 

Fykenveien familiebarnehage er en privat barnehage som eies og drives av Beate Liabø og Sissel 

Eilertsen. Barnehagen har 8 heltidsplasser for barn i alderen 0 – 3 år.  

 

3. Reviderte områder og funn 

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  
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Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Barnehagens internkontrollsystem 

 

Deltakere ved tilsynet 

Tilstede ved tilsynet var: 

 Beate Liabø, eier av Fykenveien familiebarnehage 

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør Miljøenheten 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten  

 

3.1. Internkontroll  

 

Merknad 1: Barnehagens internkontrollsystem bør suppleres med enkelte rutiner. 

 

Vurdering 

Barnehagen synes generelt sett å ha jobbet systematisk med internkontrollsystemet. Miljøenheten 

mener likevel at barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold knyttet til 

systemet: 

 Det bør etableres skriftlige rutiner for å gi informasjon om alvorlige hendelser til 

Miljøenheten som tilsynsmyndighet (se informasjon på Miljøenhetens nettsider). 

 Under smittevern bør det presiseres hvilke tiltak som skal iverksettes ved særlige 

smittesituasjoner. 

 I 2014 ble det gjort endringer i tobakkskadeloven som sier at all tobakksbruk (også snus og 

skråtobakk) er forbudt i barnehagens lokaler og uteområder. Barnehagens rutiner (kapittel 

om røyking) bør gjenspeile dette. 

 Barnehagens lokaler er utstyrt med varmepumpe. Støvsuging av filter/renhold av denne bør 

inn på renholdslisten eller årshjulet.  

 

3.2 Inneklima/luftkvalitet 

Avvik 1:  Barnehagens lokaler har ikke tilstrekkelig tilførsel av friskluft.  

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer tilfredsstillende luftskifte i hele 

barnehagens åpningstid. Det må etableres overstrømningsmulighet (spalte el. l) i 

stelleromsdør. 

 

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

 

Observasjon 

Barnehagens lokaler får tilluft via spalteventiler over vindu og innvendig avtrekkskanal over tak på 

stellerom. Ved befaringen ble det observert at alle spalteventilene var lukket. Døren inn til 

stellerommet var tett og det var derfor ingen luftgjennomstrømming gjennom stellerommet når døra 

var lukket. 

Vurdering 

Barnehagen skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Forurensning i inneluften kan 

bl.a. bestå av partikler og gasser som stammer fra mennesker og mikroorganismer (muggsopp, 

husstøvmidd, bakterier, gjærsopp), rengjøringsmidler, med mer. I sanitærrom er det derfor spesielt 

viktig med kontinuerlig avtrekk for å fjerne lukt og fuktighet.   

http://www.trondheim.kommune.no/barnsmiljo/
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For at avtrekksventilasjon skal fungere, forutsettes det at både tilluftsventiler i oppholdsrom og 

avtrekksventiler holdes åpne. Ventiler må heller ikke tildekkes. Det må etableres 

overstrømningsmulighet til stellerommet slik at lufta i barnehagen kan ventileres ut via 

avtrekksventil på stellerom. Det anbefales at det monteres mekanisk avtrekk på stellerommet. 

Videre må det etableres rutiner, nedfelt i virksomhetens internkontrollsystem, som sikrer at 

tilluftsventiler og avtrekksventiler holdes åpne. Rutinen må også si noe om faste lufterutiner. 

 

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 

 


