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Byggearbeider ved skoler og barnehager og forholdet til miljøenheten som tilsynsmyndighet  

 

Flere byggeprosjekter i løpet av høsten 2013 har aktualisert behovet for å avklare 

tilsynsmyndighetens rolle i forbindelse med byggearbeider i skoler og barnehager. Dette har blitt 

aktuelt i forbindelse med rehabilitering av Selsbakkhøgda barnehage og planlagt fasadeutbedring 

ved Lilleby skole. 

 

I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. pålegges leder av virksomheten i §5 

en opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten. Leder skal sørge for at det uoppfordret gis relevant 

informasjon til tilsynsmyndigheten om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten er også hjemlet i folkehelselovens § 12 Opplysningsplikt. 

Det nevnte lovverket er i Trondheim delegert til leder av miljøenheten i Trondheim kommune. 

 

Miljøenheten ber om å få melding dersom: 

 byggearbeider skjer samtidig med barnehage-/skoledrift i lokalene 

 dette er byggearbeider som kan gi miljø-/helsepåkjenninger i form av blant annet støy, 

rystelser og støv, samt sikkerhetsmessige utfordringer eller dårlig inneluft og som 

varer mer enn en uke 

 

Eksempler på aktuelle problemstillinger er massetransport på barns utelekeområde, støyende 

betongarbeider (meisling/skjæring), spunting av byggegrop, utvendige fasade- og takarbeider og 

avstengt ventilasjonsanlegg over en lengre periode. 

 

Veileder for forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler vil bli revidert i løpet av noen 

måneder, og i høringsutkast for ny veileder er byggearbeider nevnt spesielt som tema som skal 

forelegges tilsynsmyndigheten. Dette for at tilsynsmyndigheten skal vurdere om de nødvendige 

avbøtende tiltak er iverksatt/planlagt eller om det må stilles ytterligere krav til byggeperioden for å 

ivareta barnas arbeidsmiljø.  
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Ved vurderingen skal Miljøenhetens faktaark nr.38 Miljøkrav for skoler og barnehager– ytre miljø 

legges til grunn.  

 

Miljøenheten oppfordrer til tidlig kontakt i slike saker, slik at helse- og miljøforhold kan 

ivaretas på tilfredsstillende måte. 

 

Miljøenheten ber på denne bakgrunn om at byggearbeider som vil kunne gi en helsemessig eller 

sikkerhetsmessig risiko for barn meldes til miljøenheten. Meldingen må inneholde: 

- En beskrivelse av tiltaket 

- En beskrivelse av forventede miljøpåvirkninger (forventet støynivå og luftkvalitet/støv, 

varighet) og sikkerhetsforhold 

- En beskrivelse av avbøtende tiltak (driftstid, valg av tekniske løsninger, organisering av 

skole/barnehagedriften, fysiske avbøtende tiltak etc) 

- Dersom tiltaket vil medføre store ulemper som vil kreve store endringer for driften, må det 

foreligge en begrunnelse for hvorfor fortsatt drift i byggeperioden velges framfor midlertidig 

flytting til andre lokaler 

- En uttalelse fra ledelsen ved skolen/barnehagen 
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