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Hammersborg barnehage as Læringsverkstedet – driftsvurdering etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg  

Miljøenheten gjennomførte den 8.11.2016 tilsyn ved Hammersborg barnehage. Formålet med 
tilsynet var å vurdere om vilkårene i Miljøenhetens plangodkjenning av barnehagen var ivaretatt, 
og om det var etablert et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens bestemmelser. Det ble ved 
tilsynet gjennomført en befaring av lokalene og uteområdet for å vurdere om forskriftens krav til 
fysisk miljø er tilfredsstilt. 

1. Sammendrag 

Hammersborg barnehage har etablert et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v., som i stor grad synes å tilfredsstille forskriftens krav til 
internkontrollsystem.  
 
Det ble foretatt en befaring av barnehagens lokaler for å vurdere barnas helse, miljø, og sikkerhet. 
Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik.  

Avvik 1: Barnehagen har ikke dokumentert at bestemmelsen i forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler er systematisk ivaretatt 

Avvik 2: Det er ikke utarbeidet en vedlikeholdsplan for bygningen og uteområdet 

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 1.2.2017 på at avvikene er rettet.  
 
2. Beskrivelse av Hammersborg barnehage 

Hammersborg barnehage er en privat barnehage tilknyttet Læringsverkstedet barnehager. 
Barnehagen har 96 barn fordelt på 5 avdelinger, 3 småbarns- og 2 storbarnsavdelinger. Bygget er 
et nybygg som ble ferdigstilt den 15. august 2016. Deler av bygget skal brukes sammen med 
Vestbyen Idrettslag. 
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Reviderte områder og funn 

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet 
omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 HMS-handlingsplan årshjul for Hammersborg 2016/2017 

 Redegjørelse fra Liv Kjersti Vaadal over hvilke rutiner som er etablert for å ivareta barnas 
arbeidsmiljø 

 Dokumentasjon på forurenset grunn/tilkjørte masser (oversendt i forbindelse med 
plangodkjenning av barnehagen) 

Deltakere ved tilsynet 

Tilstede ved tilsynet var: 
 Liv Kjersti Vaadal, styrer Hammersborg barnehage as Læringsverkstedet 
 Rune Stølan, pedagogisk leder Hammersborg barnehage as Læringsverkstedet 
 Solveig M. Busch, rådgiver Fagenhet oppvekst og utdanning 
 Bente L. Høier, sjefingeniør Miljøenheten 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten  

3.1 Internkontroll 
 
Avvik 1: Barnehagen har ikke dokumentert at bestemmelsen i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler er systematisk ivaretatt  
Barnehagen må gå systematisk igjennom forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. og veilederen ”Miljø og helse i barnehage” for å sikre at 
alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt, og dokumentere gjennomgangen 
skriftlig. Dokumentasjon av gjennomgangen skal sendes miljøenheten. 

 
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4  
 
Observasjon: 
Barnehagen har et internkontrollsystem utarbeidet av Læringsverkstedet barnehager. Systemet 
ble ikke gjennomgått i detalj, men synes å ivareta mange av forskriftens bestemmelser. 
Barnehagens ledelse er kjent med veilederen til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler, men kunne ikke legge fram dokumentasjon på en systematisk gjennomgang av forskriften 
for å sikre at alle tema i forskriften er ivaretatt gjennom internkontrollsystemet.  
 
Vurdering: 
Barnehagen har plikt til å føre internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler m.v., jf. forskriftens § 4, på lik linje med arbeidsmiljøloven, brannvernlovgivningen og 
annen HMS-lovgivning. Det systematiske arbeidet bør ses i sammenheng med annen 
internkontroll.  

Barnehagen har et internkontrollsystem utarbeidet fra sentralt hold. Flere av rutinene kan kreve en 
lokal tilpasning, og i enkelte tilfeller kan det også være nødvendig med særegne rutiner for å 
ivareta forskriftens bestemmelser. Det er derfor viktig at ledelsen ved barnehagen systematisk 
gjennomgår forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og veilederen ”Miljø og helse 
i skolen” for å sikre at alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt ved Hammersborg barnehage. 
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Denne gjennomgangen må skriftliggjøres. Gjennomgangen skal samles i et dokument med 
henvisninger/lenker til rutiner/prosedyrer for å ivareta de ulike bestemmelsene. 
 
3.2 Vedlikehold 
 
Avvik 2:   Det er ikke utarbeidet vedlikeholdsplan for bygningen og uteområdet 

  Det må utarbeides vedlikeholdsplan for bygningen 
 
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 13.  
 
Merknad 1:  Barnehagens ledelse må avklare med Læringsverkstedet ansvaret for drift og tilsyn 

av lekeområder utenfor gjerdet som barnehagen har bruksrett til. 

 
Observasjoner: 

Bygningen er et nybygg ferdigstilt den 15. august 2016 og bygd sammen med Vestbyen Idrettslag. 
Idrettslaget har deler av bygget og noe av bygget skal brukes sammen. Det ble opplyst at i 
forbindelse med overtakelsen av bygget ble det mottatt en perm med FDV- dokumentasjon som 
også beskriver vedlikehold og framtidige forventet levetid på byggets bestanddeler. Barnehagen 
kunne ved befaringen ikke legge fram en forpliktende plan over det framtidige vedlikeholdet.  
 
Barnehagen har bruksrett på et tilleggsareal utenfor egen eiendom. Styrer var ved tilsynet ikke klar 
over av barnehagen hadde ansvaret for drift og vedlikehold av dette arealet og dets installasjoner.   
 
Vurdering:  

Med vedlikehold menes tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell standard. Et planlagt, 
forebyggende vedlikehold er avgjørende for at barnehagebygningen med installasjoner skal 
fungere som forutsatt i sin levetid. Det er i denne sammenheng viktig at vedlikeholdet av 
barnehagen skjer i henhold til en plan som sikrer at miljøet til enhver tid er i samsvar med 
forskriftens krav. 
 
Barnehagen må skriftliggjøre det framtidige vedlikeholdet i en plan som også sier noe om 
ansvarsfordelingen av vedlikeholdet mellom idrettslaget og barnehagen. Planen må være 
forpliktende og legges fram for Miljøenheten. 
 
Barnehagens ledelse må i tillegg avklare med Læringsverkstedet ansvaret for drift og tilsyn av 
lekeområder utenfor gjerdet som barnehagen har bruksrett til. Dette arealet var en forutsetning 
for at barnehagen fikk godkjenning for 5 avdelinger, jf brev med vedtak om godkjenning av planer 
datert 8.3.2016, saksnr. 15/46641. 
 
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. 
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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 
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