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Vårres barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - 

varsel om pålegg  

 

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte 

18.12.2014 tilsyn ved Vårres barnehage.  

 

Fra Vårres barnehage møtte:  

Berit Folland, styrer  

 

Fra miljøenheten møtte: 

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør  

Rune Berg, rådgiver 

 

Bakgrunn for tilsynet:  

Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle 

barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på: 

 Avviksbehandling og revisjon av rutiner jfr §4 Internkontroll  

 Kontroll av sikkerhet jfr §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

 Smittevern og rutiner for lekevask jfr §17 Smittevern  

 

Formålet med tilsynet 18.12.2014 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og 

granske barnehagens fremlagte dokumentasjon. 

 

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. 

  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. 
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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” 

 

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012 

Dokumentasjon av avvik (jf §4) 

Barnehagen er tilknyttet PBL og har PBL sin HMS- standard som utgangspunkt for eget HMS- 

system. HMS- rutinene er elektronisk og finnes på nett hvor ansatte har tilgang.  

Avvikshåndteringen er i stor grad papirbasert og alle avviksmeldingene meldes på papirskjema til 

styrer. Det er utarbeidet en avvikslogg hvor avvikene blir kvittert ut. Det er i tillegg en egen 

vaktmesterliste i avvikspermen over mindre bygningsmessige feil og mangler.  

 

Avvikene gjennomgås hvert kvartal, samt hver andre måned rapporteres avvikene inn til styret. Det 

er utarbeidet et HMS- årshjul, hvor barnas miljø og sikkerhet også er ivaretatt. 

 

Retting av bygningsmessige avvik (jf §4) 

Det ble opplyst at det for tiden ikke foreligger noen åpne bygningsmessige avvik. Alle større 

kostnadskrevende oppgaver tas opp med styret. Det er nylig blitt foretatt en tilstandsrapport som 

skal danne grunnlaget for en vedlikeholdsplan. 

 

Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4) 

Det ble opplyst at det ved barnehagen er lagt ned mye arbeid med internkontrollen det siste året for 

å tilpasse PBL sitt system til egen virksomhet. Det er lagt opp til revisjon av hele systemet en gang 

per år.  

 

Sikkerhet på lekeplass (jf §14) 

Utelekeplassen blir årlig kontrollert av et eksternt firma, Norléns Agenturer. Sist kontroll ble 

gjennomført den 20. mai 2014 og avdekket 4 B- feil og noen C- feil. Avvikene føres opp i 

endringsloggen og lukkes i stor grad på dugnad. Større utbedringer blir tatt med styret.  

 

Barnehagen foretar en egen kontroll av ute- og innelekeplassen 2 ganger per år etter momentliste fra 

PBL. Det er styrer og verneombud som foretar kontrollen. Det kvitteres på at kontrollen er utført, 

men i liten grad hva som er kontrollert. Avdekkede avvik behandles i avviksloggen. 

Innelekeområdet ble sist kontrollert i juni 2014. Punktene på momentlista er i stor grad fokusert på 

tekniske forhold og i liten grad på selve innemiljøet. Det ble opplyst at det også blir sett på slike ting 

ved kontrollene, men ingen ting av dette blir skriftliggjort.   

 

Merknad: Det bør utarbeides en egen prosedyre for interne kontroller av barnas miljø som i 

større grad angir hva som skal kontrolleres. Slik kan man heller kvittere på at 

prosedyren er utført og ikke bare at det er utført en kontroll. 
 

Vask av leker (jf §17) 

Barnehagen har etablert rutiner for lekevask i samsvar med anbefalinger fra Folkehelsa og 

Miljøenheten. 
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2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler 

 

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde. 

Det ble ved befaringen påpekt forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette dreide seg 

om sikring av speil på toalett og stellerom, skapreol på stellerom som ikke var festet til vegg samt 

manglende skåldesperre på tappested tilgjengelig for barn.  

Avvik 1:  Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

For at avviket skal rettes må det monteres skåldesikre armatur på alle tappesteder 

tilgjengelig for barn, samt sikring av speil og skapreol. 

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

helsemessig beredskap. 

 

Støy fra ventilasjonsanlegg 

Det ble registrert høyt lydnivå fra ventilasjonshetta i småbarnsavdelingen. Det er sannsynlig at dette 

lydnivået overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner i TEK/NS8175 klasse C.  

Avvik 2: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonshetta i 

småbarnsavdelingen 

For at avviket kan lukkes må det foretas måling av lydnivå og eventuelt iverksettes 

tiltak slik at lydnivået er i samsvar med kravene i byggeteknisk forskrift og NS8175. 

Det må fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter tiltak. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 21 Lydnivå. 

 

Miljøenhetens konklusjon 

Tilsynet viste at Vårres barnehage har etablert skriftlige rutiner for forskriftens virkeområde, og at 

internkontroll utøves ved barnehagen.  

Tilsynet avdekket 2 avvik knyttet til innemiljø og sikkerhet for barn som må rettes.  

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.04.2015 på at avvikene er rettet.  

Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten 

å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene 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 

Rune Berg 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 


