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Trøa barnehage - tilsyn 20.10.15 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler - varsel om pålegg  

 

 

Miljøenheten gjennomførte den 20.10.15 tilsyn ved Trøa Eberg 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 

Trøa Eberg barnehage har startet arbeidet med å etablere et internkontrollsystem med utgangspunkt i 

PBL’s internkontrollsystem. Internkontrollen var ved tilsynet ikke i samsvar med kravene når det 

gjelder dokumentasjon og systematikk. Det ble avdekket to avvik ved tilsynet, samt at Miljøenheten 

vil be om dokumentasjon på at kravene til inneklima og lydforhold er ivaretatt.  

 

Avvik 1:  Trøa Eberg barnehage har ikke et internkontrollsystem som ivaretar 

forskriftens krav til dokumentasjon og systematisk arbeid.  

Avvik 2:  Sikkerheten på barns innelekeområde ved Trøa Eberg barnehage er ikke 

tilstrekkelig ivaretatt. 

 

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 01.02.2016 på at avvikene er rettet.  

 

Frist for fremlegging av dokumentasjon 

Trøa Eberg barnehage må legge fram dokumentasjon på tilfredsstillende luftmengder og 

tilfredsstillende lydnivå fra lokalenes ventilasjonsanlegg.  

Dokumentasjonen må fremlegges innen 01.02.2016. 

 

Beskrivelse av Trøa Eberg barnehage 

Trøa barnehage er en privat barnehage som ble driftsgodkjent av Miljøsjefen i vedtak datert 

11.05.06. Barnehagen fikk ny ledelse og endret navn til Trøa Eberg barnehage i 2015. Barnehagen 

hadde ved tilsynet 12 småbarn og 3 ansatte. 
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Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Registrering og behandling av avvik 

 Risikovurdering barn og sikkerhet Trøa Eberg barnehage AS, 09.09.15 

 Årshjul 2015-2016 

 Sjekkliste innemiljøet Trøa Eberg barnehage, 09.09.15 

 Lekeplasskontroll 2015 

 

Deltakere ved tilsynet 

 Bjarne Skipperø, eier, Trøa Eberg barnehage 

 Gunn Rita Norheim, daglig leder, Trøa Eberg barnehage 

 Elin Grønvold Aunet, rådgiver, Miljøenheten 

 Bente Løvlie Høier, sjefingeniør, Miljøenheten 

 

2. 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. 

 

3.1. Internkontroll og avvikshåndtering 

 

Avvik 1:  Trøa Eberg barnehage har ikke et internkontrollsystem som ivaretar 

forskriftens krav til dokumentasjon og systematisk arbeid.  

Barnehagen må gå igjennom forskriften med veileder, og beskrive rutiner for å 

ivareta alle relevante krav. Avviksrutinen må beskrive hvordan alle feil og mangler 

skal dokumenteres og følges opp. Det må utarbeides vedlikeholdsplan for 

bygningsmassen og uteområdet. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §4. 

 

Observasjon 

Ny ledelse ved barnehagen har nylig kjøpt inn PBL’s internkontrollsystem PBL-HMS, og har startet 

arbeidet med å tilpasse PBL’s system til egen drift. Det ble ved tilsynet fremlagt enkelte skriftlige 

rutiner og dokumentasjon på gjennomførte kontroller. Rutiner vil bli lagt inn i PBL’s system der 

ansatte vil ha tilgang.  

 

Ved tilsynet la barnehagens ledelse fram rutinebeskrivelse for melding og håndtering av avvik. Det 

ble ved tilsynet fremlagt dokumentasjon fra lekeplasskontroll (ved Lekeplasskontrollen AS) og 

gjennomførte vernerunder, men det kunne ikke fremlegges dokumentasjon på hvordan påpekte 

forhold var rettet. 

 

Vurdering 

Internkontrollarbeidet bærer preg av en oppstartsfase, med innsamling og dokumentering av 

etablerte rutiner. Barnehagen kan ikke vise at alle tema i forskriften er tilfredsstillende behandlet. 

Barnehagens ledelse må gå igjennom selve forskriften og veilederen til forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler (”Miljø og helse i barnehagen”), og sikre at alle tema er 

tilstrekkelig behandlet. Alle rutiner skal beskrive barnehagens egen praksis, og det må etableres et 

system for dokumentasjon av at rutiner etterleves (dvs utkvitteres).  

 

Avviksrutinen må detaljeres slik at den viser hvordan alle avvik, feil og mangler skal dokumenteres 

og følges opp. Dette vil omfatte både ordinære bygningsmessige og rutinemessige avvik, skader på 

barn, små feil/mangler og avvik som avdekkes ved vernerunder og lekeplasskontroll. 
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Barnehagen har ikke utarbeidet noen vedlikeholdsplan for bygningsmassen eller uteområdet. 

 

3.2. Sikkerhet på innendørs lekeområde 

 

Avvik 2:  Sikkerheten på barns innelekeområde ved Trøa Eberg barnehage er ikke 

tilstrekkelig ivaretatt. 

Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagens innelekeområde, og 

avdekkede avvik må rettes. Det må monteres komfyrvern og skåldesikring av 

kjøkkenarmatur, og vaskemidler må oppbevares utilgjengelig for barn. 

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

 

Observasjoner 

Befaringen av innelekeområdet avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker. Dette var 

vaskemiddel som var plassert tilgjengelig for barn på stellerom, manglende komfyrvern og 

manglende skåldesikring av kjøkkenarmatur.  

 

Vurdering 

Vaskemiddel som er tilgjengelig for barn vil kunne medføre en fare for forgiftning. Manglende 

komfyrvern og manglende skåldesikring av armatur kan medføre risiko for skålding/forbrenning. 

 

Tilsynet avdekket risikoforhold som burde vært fanget opp ved gjennomført vernerunde.  Dette 

tyder på at barnehagens kontrollrunder ikke har vært gode nok. Barnehager skal utformes og drives 

på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede 

skadelige konsekvenser som mulig. 

 

3.3. Lydforhold  

 

Observasjoner: 

Ved befaringen observerte vi et forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget inne på lekerommet.  

 

Vurdering: 

Det er sannsynlig at lydnivået fra ventilasjonsanlegget overskrider kravene til lydnivå fra tekniske 

installasjoner i NS 8175. Miljøenheten vil derfor be om dokumentasjon i form av lydmåling for å 

kontrollere at lydnivået i barnas innelekeområde er tilfredsstillende. 

 

I henhold til forskriftens §21 skal alle lokaler og uteareal ved barnehager ha tilfredsstillende 

lydforhold. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, 

selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. 

 

3.4. Inneklima 

 

Observasjoner 

Barnehagens lokaler er utstyrt med balansert ventilasjonsanlegg med tilførsel av luft i oppholdsrom 

og sentralt avtrekk i garderoben. Ved barnehagens vernerunde gjennomført i 2015, ble det fra 

ansatte bemerket varm og tung luft.  

 

Vurdering 

På bakgrunn av merknader fra ansatte vil Miljøenheten be om dokumentasjon på at 

ventilasjonsanlegget leverer tilfredsstillende luftmengder til lokalene. Dokumentasjonen kan være i 
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form av innreguleringsprotokoll eller ved ny måling av CO2 ved normal drift. Vi viser til 

retningslinjer for måling som finnes på Miljøenhetens nettsider. 

 

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 (01.02.2016), 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 

Bente Høier 

sjefsingeniør 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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