
 

 
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 

65867/16 

 

  

 
 
Miljøenheten  

 

 

    

   

GNIST barnehager Trøa  

 

N-  

 

 
Vår saksbehandler 

Bente Høier 

Vår ref. 

16/1216/614 A10 &58 

oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 

 

Dato 

08.03.2016 

 

GNIST Trøa barnehage - tilsyn 01.03.16 jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v.- varsel om pålegg  

 

Miljøenheten gjennomførte den 01.03.2016 tilsyn ved GNIST Trøa 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).  

 

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:  Barnehagen har ikke dokumentert at radonnivå i lokalene er tilfredsstilende.  

 

Vi vurderer at det påpekte avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.  

 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.01.2017 på at avviket er rettet.  

 

 

2. Beskrivelse av GNIST Trøa barnehage 

GNIST Trøa barnehage er en privat barnehage som eies og drives av GNIST barnehager. 

Barnehagen har fire baser med til sammen 117 barn.  

 

3. Reviderte områder og funn 

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Oversikt over rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø 

 Årshjul 

 Avviksrutine 

 Risikovurderinger for ulike situasjoner 

 Dokumentasjon på avvik 
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 Tilstandsrapport fra Lekeplasskontrollen mai 2015 

 Målerapport på radon 

 Kontroll av forurensningsnivå i tilførte masser 

Ved tilsynet ble barnehagens elektroniske kvalitetssystem fremvist. Tiltaksplan ble ettersendt etter 

tilsynsbesøket. 

 

Deltakere ved tilsynet 

Tilstede ved tilsynet var: 

 Unni Åsen, daglig leder, GNIST Trøa barnehage 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten  

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør Miljøenheten 
 

3.1. Internkontroll  

 

Merknad 1: Barnehagens internkontrollsystem bør suppleres på noen tema. 

 

Vurdering 

Barnehagen benytter aktivt kvalitetssystemet utarbeidet av GNIST barnehager. Systemet ivaretar 

forskriftens krav til dokumentasjon, men vi 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). 

 Avviksrutinen bør suppleres med beskrivelse av at også avvik fra vernerunder og 

lekeplasskontroll legges inn i avvikssystemet. 

 Årshjulet bør også beskrive den årlige systemrevisjon som gjennomføres av GNIST 

barnehager. 

 Dokumentasjon av at etablerte rutiner ved avdelingene følges, bør innskjerpes. Dette gjelder 

f.eks lekevask, håndtering av mat og sikring av vannkoker. 

 Barnehagen bør foreta en mer detaljert risikovurdering av barnehagens drift, og utifra dette 

revidere egne rutiner og prosedyrer. 

 

3.2. Inneklima/luftkvalitet 

 

Avvik 1 Barnehagen har ikke dokumentert at radonnivå i lokalene er tilfredsstilende. 

 Barnehagen må legge fram dokumentasjon på at radonnivåene i lokalene er 

tilfredsstillende. 

Avviket er hjemlet i forskriftens § 19 Inneklima. Luftkvalitet.  

 

Observasjoner 

Ved tilsynet ble det fremlagt målerapport fra radonmåling med sporfilm foretatt i perioden 

06.07.2011-30.11.2011.  

 

Vurdering 

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager og hvordan disse skal foretas. 

Vi viser til måleprosedyre for radon i skoler og barnehager fra Statens Strålevern.  

Måling skal foretas i vinterperioden, dvs fra midten av oktober til midten av april, og det aksepteres 

at maks 20% av måleperioden er utenfor dette tidsrommet.  

Den fremlagte målingen med sporfilm er foretatt hovedsakelig utenfor vinterperiode og aksepteres 

derfor ikke som tilstrekkelig dokumentasjon av tilfredsstillende radonnivå.  

http://www.trondheim.kommune.no/barnsmiljo/
http://www.nrpa.no/temaartikler/89993/radon-i-skoler-og-barnehager


Side 3 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Vår referanse 

16/1216 

Vår dato 

08.03.2016 

 

  

65867/16 

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 

Bente Høier 

sjefsingeniør 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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