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Sandbakken barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler m.v. – varsel om pålegg 
 
Miljøenheten gjennomførte den 15.9.2015 tilsyn ved Sandbakken 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 
Sandbakken barnehage har etablert et internkontrollsystem som synes å ivareta forskriftens 
bestemmelser. Barnas miljø, helse og sikkerhet synes i stor grad å være ivaretatt ved barnehagens 
inne- og uteområde. Det ble ved tilsynet avdekket 3 avvik og gitt 1 merknad. 
 

Avvik 1:  Tappested på kjøkken er ikke skåldesikret. 
Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke 
overskrider 38 oC 

 

Avvik 2:  Oppvaskmaskina er plassert på stellerommet 
 Oppvaskmaskina må flyttes til et sted hvor risikoen for smittespredning er mindre. 

 

Avvik 3:  Det er ikke tilstrekkelig kontroll med ventilasjonsanlegget  
Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler alltid 
er åpne i barnehagens åpningstid.  

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

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.1.2016 på at avvikene er rettet.  
 
 

2. Beskrivelse av Sandbakken barnehage 
Sandbakken barnehage er en privateid barnehage med inntil 15 plasser for barn i alderen 1 til 6 år. 
Barnehagen eies og drives av Randi Viken. 
 



Side 2 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Vår referanse 

15/25603 

Vår dato 

26.10.2015 

 

  

302556/15 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Internkontrollsystem for Sandbakken barnehage  

 Oversikt over registrerte avvik 2014/2015 

 Årshjul etter forskrift om miljørettet helsevern, 2015/2016 

 

Deltakere ved tilsynet 
 Randi Viken, styrer og pedagogisk leder Sandbakken barnehage  

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 

3. Reviderte områder og funn 
Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 
4).  I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet. 
  

3.1. Internkontroll og avvikshåndtering 
 

Merknad – Internkontrollsystemet bør revideres. 

Vurdering: 

Barnehagen synes generelt sett å ha jobbet godt og systematisk med internkontrollsystemet. 
Miljøenheten mener likevel barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold 
knyttet til systemet: 

 Det mangler en vedlikeholdsplan. Generelt vedlikehold er beskrevet i systemet, men det 
foreligger ingen plan for det langsiktige vedlikeholdet. 

 Rutiner for å gi informasjon om alvorlige hendelser til Miljøenheten som tilsynsmyndighet 
(se informasjon på Miljøenhetens nettsider). 

 I internkontrollsystemet er det angitt at leker vaskes og registreres 2 ganger per år. Styrer 
oppga at lekene blir vasket mye hyppigere enn dette, men det blir ikke registrert. Leker som 
erfaringsmessig ofte puttes i munnen skal vaskes minst hver 14. dag. 

 Kontroll av sikkerheten på inne- og uteområdet blir foretatt med generelle sjekklister fra 
DSB. Miljøenheten anbefaler at disse listene tilpasses Sandbakken barnehage.  

 

3.2. Sikkerhet for barn på innelekeområdet 

 

Avvik 1: Tappested på kjøkken er ikke skåldesikret. 
Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke 
overskrider 38 oC  

 
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14. 
 
Observasjon 

Kjøkkenvasken er ikke sikret mot skålding.  
 
Vurdering 

Barn har tynnere og mer ømfintlig hud enn voksne og er således mer utsatt for skåldings- og 
forbrenningsskader. Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke 
overskrider 38 oC. 

 

http://www.trondheim.kommune.no/barnsmiljo/
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3.3 Smittevern 
 

Avvik 2:  Oppvaskmaskina er plassert på stellerommet 
Oppvaskmaskina må flyttes til et sted hvor risikoen for smittespredning er mindre. 

 
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §§ 11 og 17. 
 
Observasjon 

Barnehagens oppvaskmaskin er plassert inne på et rom som også brukes som stellerom og 
vaskerom. Barnehagen har laget egne rutiner knyttet til dette, som egen balje hvor oppvasken 
håndteres i som blir sterilisert etter hver bruk, og at oppvasken tømmes enten av tidligvakta om 
morgenen eller seinvakta samme dag. 
 
Vurdering 

Stellerom for barn er et aktuelt sted for overføring av smitte og ren oppvask skal ikke håndteres her 
inne. Barnehagens rutiner med egen balje vil nok redusere smittepresset noe, men Miljøenheten 
mener likevel dette ikke er i tråd med god hygienepraksis og vil utgjøre en unødvendig smitterisiko, 
selv om rutinene følges nøye. Miljøenheten viser til at rent utstyr i tillegg til kontaktsmitte også skal 
beskyttes mot luftbåren smitte.    

 

3.4 Inneklima/luftkvalitet 
 

Avvik 3:  Det er ikke tilstrekkelig kontroll med ventilasjonsanlegget  
Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler alltid 
er åpne i barnehagens åpningstid.  

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

Barnehagens lokaler er utstyrt med mekanisk avtrekksanlegg med tilluft via spalteventiler over 
vindu. Ved befaringen kunne det synes som om lufta på kjøkkenet, som også brukes til lekeareal, 
og tilhørende gang, var noe dårlig. Det ble observert at alle spalteventilene, samt avtrekksventiler 
på kjøkken/hovedrom var lukket. 
 
Vurdering 

For at mekanisk avtrekksventilasjon skal fungere, forutsettes det at både tilluftsventiler og 
avtrekksventiler holdes åpne. Ventiler må helles ikke tildekkes, og det må sørges for jevnlig renhold 
slik at ventilene ikke tilstoppes av støv utenfra.  
 
Dårlig luftkvalitet kan føre til tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, irritasjoner og hudplager. 
Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler alltid er åpne i 
barnehagens åpningstid. 

 

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. 
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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 bekreftelse innen fristen (15.1.2016), 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 
 
 


