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Markaplassen barnehage - tilsyn 10.06.14 etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler - 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 03.06.14 

tilsyn ved Markaplassen barnehage.  

 

Tilstede ved befaringen var:  

Vera Holst, styrer Markaplassen barnehage 

Lindis Norheim, verneombud Markaplassen barnehage 

 

Fra miljøenheten møtte: 

Rune Berg, rådgiver 

Bente L. Høier, sjefingeniør 

 

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 10.06.14 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. 
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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. 

 

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.  

 

Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

Beskrivelse av barnehagen 

Markaplassen barnehage er foreldredrevet og medlem av Private barnehagers landsforbund. 

Barnehagens lokaler og uteområde eies av Markaplassen barnehage SA.  

Markaplassen barnehage hadde ved tilsynet 65 barnehageplasser.  

 

 

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012 

 

Dokumentasjon av avvik (jf §4) 

Ansatte melder avvik skriftlig til styrer via avviksskjema. Dette gjelder alle typer avvik 

(bygningsmessige forhold, rutinemessige forhold og mindre ulykker) selv om ansatte i liten grad 

bruker skjema for å melde avvik knyttet til rutiner/prosedyrer. Avviksskjema inneholder beskrivelse 

av avviket, beskrivelse av tiltak, ansvar og utkvittering.  Utfylte avviksskjema oppbevares i egen 

perm, og alle avvik føres opp på Handlingsplan HMS med påføring av ansvar, tidsfrist og 

utkvittering. Avvik og andre forhold knyttet til HMS for barn og voksne behandles på 

personalmøter.  

 

Barnehagen har ikke egen vaktmestertjeneste, men renholder påtar seg mindre bygningsmessige 

arbeider. Det benyttes liste for å melde slike feil og mangler til renholder, som kvitterer ut når ting 

er gjennomført. Mindre vedlikeholdsmessige mangler settes på dugnadsliste for foreldredugnad vår 

og høst.  

 

Styrer har ansvar for å iverksette tiltak og eventuelt melde større utbedringsarbeider videre til 

styreleder for behandling og vedtak i kvartalsvise styremøter. Kommunikasjon mellom styrer og 

styreleder på større avvik som ikke kan avventes til neste styremøte, bør dokumenteres i form av 

logg eller påføres avviksskjema, eventuelt i Handlingsplan HMS. 

 

Skader på barn registreres på samme avviksskjema, og alvorlige skader meldes fortløpende til 

forsikringsselskapet.  

 

Bestemmelsene om internkontroll stiller krav til at man skal jobbe forebyggende. For å avdekke om 

gjentatte hendelser gir behov for prosedyreendringer i internkontrollsystemet, for å avdekke trender, 

er det avgjørende at man har en oversikt over alle avvik, og kan gjennomgå disse. Samlet 

gjennomgang av avvik bør beskrives i barnehagens HMS årshjul. Barnehagens ledelse bør presisere 

overfor ansatte at også avvik på internkontrollrutiner skal meldes på skjema. Dette for å kunne 

avdekke om det er rutinebeskrivelser som ikke fungerer etter hensikten og som bør revideres. 

Ledelsen bør i størst mulig grad sikre en samlet oversikt over meldte avvik, feil og mangler, slik at 

det er lettere å holde oversikten over gjenstående avvik. 

 



Side 3 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Vår referanse 

14/7118 

Vår dato 

13.06.2014 

 

  

171713/14 

Retting av bygningsmessige avvik (jf §4) 

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger bygningsmessige avvik med betydning for barnas 

arbeidsmiljø som ikke er rettet. Styrer har meldt behov for utbedring av enkelte vinduer, da det i den 

kalde årstiden kan oppleves trekk fra disse. Trekkproblemene er ikke vurdert som så alvorlige at det 

har medført behov for avbøtende tiltak i form av ommøblering eller lignende. 

 

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger vedlikeholdsplan for bygget eller utelekeplassen. 

Det foreligger en liste over behov for utbedringer, men det er ikke lagt noen plan for når dette vil bli 

utført. Det bør utarbeidet vedlikeholdsplan slik at større bygningsmessige arbeider kan planlegges 

og samkjøres med andre tiltak. 

 

Merknad nr.1:Det bør utarbeides vedlikeholdsplan for bygningen og utelekeplassen. 

 

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

Barnehagens rutiner knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er nylig 

revidert (våren 2014), skriftliggjort og samlet i egen perm. Det er foretatt en gjennomgang for alle 

ansatte slik at de er kjent med hvilke rutiner som gjelder og hvor rutinebeskrivelser finnes. 

Barnehagen har utarbeidet et HMS Årshjul som viser hvordan det systematiske forebyggende 

arbeidet ved barnehagen er organisert. Det er avsatt tidspunkt for blant annet årlig revisjon av 

internkontroll, vernerunder med sjekk av ute- og innelekeområde, og førstehjelpsopplæring/ 

brannvernopplæring. 

 

Sikkerhet på innendørs og utendørs lekeareal (jf §14) 

Kontroll av sikkerhet på innendørs og utendørs lekeareal gjennomføres årlig av eksternt firma. 

Rapport fra Hovedettersyn september 2013 ble fremlagt ved tilsynet. Rapporten viste A-, B- og C-

feil og det ble ved tilsynet opplyst at de fleste av avvikene er rettet ved dugnad. Det foreligger 

imidlertid ikke tilfredsstillende utkvittering/dokumentasjon på dette. Når barnehagen mottar rapport 

fra hovedettersyn, bør det foretas en risikovurdering av påpekte forhold og avvik bør føres i samme 

oversikt som andre avvik (Handlingsplan HMS). Dette for bedre å kunne følge opp at avvik rettes. 

 

Barnehagen benytter PBL’s forslag til rutiner og sjekklister ved daglig, kvartalsvis og årlig kontroll 

av sikkerhet på utelekeområdet. Det benyttes sjekklister og kvitteres på egen liste at kontroll er 

foretatt. Barnehagen bør foreta en risikovurdering av eget utelekeområde, og påføre ekstra 

kontrollpunkt (for eksempel kontroll av hull under gjerdet, fallunderlagt i perioder med snø og is).  

 

Det benyttes sjekklister ved vernerunder og avvik føres opp på Handlingsplan HMS. Sjekkliste for 

kontroll av inneområdet bør suppleres med kontrollpunkt for å sikre fokus på barnas arbeidsmiljø. 

Dette vil for eksempel være gulvtemperatur og trekkforhold på gulvarealer tilrettelagt for lek, 

arbeidslys over bord etc.  

 

Førstehjelpskompetanse (jf §15) 

Enheten arrangerer førstehjelpskurs for alle ansatte hvert år og barnehagens ledelse har oversikt over 

deltakelse på kursene.  

 

Vask av leker (jf §17) 

Barnehagen har etablert rutiner for lekevask ved smitteutbrudd og ellers hver måned. Vask av leker 

skal kvitteres på renholdsliste. Miljøenheten presiserer at leker som de minste barna ofte putter i 

munnen skal vaskes minst hver 14.dag. Barnehagen bør foreta en risikovurdering for å avdekke 

hvilke leker dette gjelder, og hvilke leker som kan vaskes sjeldnere. Vaskefrekvens for de enkelte 
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leketypene bør påføres kvitteringslisten. 

 

Avvik nr.1: Markaplassen barnehage har ikke tilfredsstillende rutiner for vask av leker.  

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §17 Smittevern. 

 

 

2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler 

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde. 

Det ble ved befaringen funnet manglende skåldesperre på vannkraner på kjøkken og stellebenk, 

manglende komfyrvern og usikrede høye reoler. Det må foretas en risikovurdering av barnehagens 

innelekeområde, og avdekkede mangler må rettes. 

 

Avvik nr.2.  Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

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

tilgjengelig for barn, monteres komfyrvern og sikre alle høye reoler.  

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

helsemessig beredskap. 

 

Lydnivå  fra ventilasjonsanlegg 

Det ble montert nytt ventilasjonsanlegg ved Markaplassen barnehage for to år siden. Ved tilsynet ble 

det konstatert høyt lydnivå fra ventilasjonsanlegget i barnas oppholdsarealer samt utenfor fasade på 

barnas utelekeområde. Det er sannsynlig at dette lydnivået overskrider kravene til lydnivå fra 

tekniske installasjoner i TEK/NS8175 klasse C.  

 

Avvik nr.3: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsaggregat. 

For at avviket skal rettes må det iverksettes tiltak for å redusere lydnivå fra 

aggregatet slik at det 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. 

 

Inneklima 

Det ble ved tilsynet påpekt defekt avtrekkskanal fra kjøkkenvifte på et kjøkken. Åpning i fleksibel 

kanal må tettes slik at avtrekksluft ikke kan sirkulere tilbake til oppholdsrommet. 

 

Avvik nr.4: Det ble ved tilsynet påvist defekt avtrekkskanal fra kjøkkenvifte. 

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

luftkvalitet. 

 

 

Miljøenhetens konklusjon 

Tilsynet viste at Markaplassen barnehage har etablert et internkontrollsystem med avvikssystem for 

oppfølging og forbedring av helse miljø og sikkerhet jf forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. Tilsynet avdekket 4 avvik fra forskriften som må rettes.  

 

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 10.09.2014 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 
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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 

Bente Høier 

sjefsingeniør 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

 

Kopi : 

 

Postmottak Oppvekstkontoret 

 

 


