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Hallset barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. –
varsel om pålegg
Miljøenheten gjennomførte 11.10.2017 tilsyn ved Hallset barnehager. Formålet med tilsynet var å
vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas fysiske miljø med hovedvekt på faktorer som påvirker
inneklima (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).
1.
Sammendrag
Ved Hallset barnehager er det etablert et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v., som også omfatter inneklima og renhold. Systemet har noen
forbedringspotensial. Det ble ved tilsynet avdekket noen sikkerhetsmangler på barnas
innelekeområde på Skjermveien barnehage.
Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik og gitt 2 merknader.
Avvik 1:
Avvik 2:

Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
Påviste avvik knyttet til lydforhold er ikke fulgt opp

Vi vurderer at det påpekte avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.
Frist for retting av avvik
Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.3.2018 på at avvikene er rettet.
2. Beskrivelse av Hallset barnehager
Hallset barnehager består av Selsbakkhøgda barnehage og Skjermvegen barnehage. Skjermvegen
har 24 plasser for barn under 3 år, og 44 plasser for barn over 3 år. Selsbakkhøgda har 22 plasser
for barn under 3 år, og 34 plasser for barn over 3 år.
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3. Reviderte områder og funn
Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på §13 Rengjøring og vedlikehold og §19
Inneklima og luftkvalitet, samt internkontrollrutiner for å ivareta disse forholdene.
Følgende forhold er vurdert ved tilsynet:
 Inneklima ved barnehagen, om det er registrert klager på inneklima og hvordan disse er
behandlet
 Om inneklima er kartlagt ved målinger eller andre typer undersøkelser
 Om det er etablert rutiner i internkontrollsystemet for å sikre et godt inneklima og
håndtering av eventuelle klager/problemer
 Type ventilasjonssystem og driftsrutiner
 Radonnivå
 Om det foreligger renholdsplan og det kan dokumenteres at denne følges
 Om renholdet oppleves som tilfredsstillende av brukerne
 Vedlikeholdsplan
 Fysiske forhold med betydning for inneklima, renhold og vedlikehold
Videre i denne rapporten vil vi omtale de forhold som barnehagen og/eller byggeier må følge opp.
Tilsynet ble gjennomført ved gransking av dokumenter, møte med relevante aktører, samt en
befaring av lokalene.
Dokumentgrunnlag:




Utfylt sjekkliste “Tilsyn miljørettet helsevern oktober 2017”.
Tilstandsanalyse Skjermveien barnehage, datert 7.6.2016
Tilstandsanalyse Selsbakkhøgda barnehage, datert 7.6.2016

Deltakere ved tilsynet
Hanne M. Breen, fagleder Hallset barnehager
Reidun S. Johnsen, renhold Trondheim eiendom
Rune A. Almo, renhold Trondheim eiendom
Hilde Løkke, enhetsleder Hallset barnehager
Per Vidar Melkvik, prosjektleder vedlikehold Trondheim eiendom
Elin G. Aunet, rådgiver Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten
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3.1 Sikkerhet for barn på innelekeområdet
Avvik 1:

Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
Alle vannkraner tilgjengelige for barn på Skjermveien barnehage må skoldesikres.
Reoler på “Verkstedet”, Skjermveien barnehage, må festes til vegg.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og
helsemessig beredskap.
Observasjoner:
Befaringen av barnehagens lokaler avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker;
Dette gjaldt manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn på Skjermveien
barnehage, samt manglende sikring av reoler på “verkstedet”, Skjermveien barnehage.
Vurdering
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. Manglende
skåldesikring av vannkraner kan medføre brannskader/skåldingsskader på barn. Det bør derfor
gjennomføres en sikkerhetsgjennomgang av alle vannkraner tilgjengelig for barn, og avdekkede
avvik må rettes. Alle høye reoler må også festes til vegg slik at man reduserer risikoen for at disse
velter og kan falle over barna.
3.2 Lydforhold
Avvik 2:

Påviste avvik knyttet til lydforhold er ikke fulgt opp
Hallset barnehager må følge opp Arbeidsmiljøenhetens rapport med saksnummer
16/6656 og beskrive hvilke tiltak som er gjort for å bedre lydforholdene til barna.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4, jf § 21.
Observasjon
Arbeidsmiljøenheten var på befaring med bakgrunn i tilbakemeldinger fra vernerunden om
utfordringer med støy på Hallset barnehager. Rapporten påpeker flere forhold, eksempelvis
ventilasjonsstøy i verkstedet “Munken” og etterklang på “Regnskogrommet”, som kan være avvik
fra norsk standard. Flere av anmerkningene/avvikene i rapporten har betydning for barnas miljø.
Det ble opplyst at rapporten ikke var fulgt opp.
Vurdering
I henhold til forskriftens § 21, skal lokaler ved barnehagen 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. I rapporten fra Arbeidsmiljøenheten er det avdekket
flere forhold (avvik) som har betydning for barnas miljø. Alle avvik må håndteres i tråd med
barnehagens rutine for avviksbehandling i internkontrollsystemet. Hvilke tiltak som er gjort må
beskrives og meddeles Miljøenheten.
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3.3. Internkontroll - generelt
Merknad 1:

Internkontrollsystemet bør revideres og detaljeres

Observasjon/vurdering
Barnehagen har etablert et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v. Det ble foretatt en gjennomgang av utvalgte rutiner under tilsynet og
Miljøenheten finner et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold knyttet til systemet:





Barnehagen har rutiner for sjekk av uteområdet med kvitteringsliste, men det er ingen
tilhørende arbeidsbeskrivelse/momentliste for hva som faktisk kontrolleres.
Vernerundene bør også tilpasses slik at de ivaretar barnas HMS.
Barnehagene har utarbeidet et årshjul for HMS arbeidet. Årshjulet bør også omfatte barnas
HMS.
Ansvarsklargjøringen i avvikshåndteringen bør skriftliggjøres utover det som står i
standardrutinene i Kvaliteket med en beskrivelse av hvordan avvik fanges opp og håndteres
ved Hallset barnehager.

3.4. Inneklima
Merknad 2:

Det bør kontrolleres at grovgarderoben storbarn på Selsbakkhøgda har undertrykk i
forhold til fingarderoben.

Observasjon/vurdering
Garderobe storbarn (rom 105) er åpen mellom fin- og grovgarderobe. Det er avtrekk kun via
stellerom/bad. Denne løsningen synes ikke optimal til å fjerne fuktig luft på en tilstrekkelig måte.
Rom som grovgarderober, toaletter, stellerom o.l. som er spesielt belastet med lukt og fukt bør ha
undertrykk og økte luftmengder i forhold til omkringliggende rom. Vi observerte ingen
avtrekksventil i grovgarderoben, kun avtrekk via overstrømning til stellerom/bad/WC.
Fingarderoben er en del av LOA og benyttes som oppholdsrom av barna. Det er ikke meldt om
klager på inneklima i disse rommene.
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 skolen”, 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.
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Forhåndsvarsel om pålegg
Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, 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
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