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Duttestien barnehage AS – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
m.v.  
 

Miljøenheten gjennomførte den 31.1.2018 tilsyn ved Duttestien 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 
Duttestien barnehage kunne legge fram risikovurderinger for barns sikkerhet. De vurderte 
risikoene synes relevante for barnehagedriften, men Miljøenheten finner et forbedringspotensial i 
metodikken som benyttes. Under befaringen ble det også påpekt manglende sikring av en høy reol 
i barnas lekeareal. Miljøenheten har i ettertid mottatt bekreftelse, epost fra Line Nyrønning, på at 
forholdet er rettet. Det ble gitt en anmerkning hvor Miljøenheten ser et forbedringspotensial etter 
tilsynet. 
 

2. Beskrivelse av Duttestien barnehage. 
Duttestien barnehage AS eies og drives av Merete Næss. Barnehagen tilbyr 25 heltidsplasser for 
barn i alderen 0 til 6 år.  
 

3. Reviderte områder og funn 
Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedvekt på internkontrollrutiner for å ivareta 
barns sikkerhet, avvikshåndtering (jf § 4) samt dokumentasjon av risikovurderinger gjennomført for 
å ivareta barns sikkerhet (jf §§ 7 og 14). Det ble foretatt en gjennomgang av dokumentasjon med 
ledelsen, intervju av to ansatte på hver lokalitet, samt befaring av lokalene og uteområdet. 
 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 
Oversikt over HMS rutiner PBL mentor 
HMS årshjul 
Risikoanalyser for ulike aktiviteter 
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Deltakere ved tilsynet 
Merete Næss, Eier og daglig leder Duttestien barnehage 

Rebecca Dillner, barehagelærer Duttestien barnehage 
Line Nyrønning, assistent Duttestien barnehage 
Irene Løvik, ped.leder Duttestien barnehage 
Clinton Clifford Wright, kokk Duttestien barnehage 
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 

3.1 Risikovurderinger 

 

Merknad: Duttestien barnehage bør revidere sine risikovurderinger på en slik måte at selve 
risikovurderingene blir mer spesifikk på hver av de enkelte farene.  

 

Observasjon/vurdering 

Barnehagen har kartlagt en rekke faremomenter og vurdert risikoen.  Ved tilsynet foretok vi en 
gjennomgang av barnehagenes styringsrutiner og risikovurderinger for sikkerhet og helsemessig 
beredskap. Selve risikoene var i stor grad kartlagt og synes relevante for driften av barnehagen. 
Miljøenheten mener det er et forbedringspotensiale knyttet til deler av selve risikovurderingen.  
 

 Selve risikoen er ofte ikke tilstrekkelig beskrevet. Risikoen er eksempelvis beskrevet som 
“elva/vann” (Bytur) eller “hygiene og bakterier” (Matlaging), uten noe nærmere angivelse 
av hvor det er fare for å bli kontaminert med mikroorganismer eller i forbindelse med hvilke 
aktiviteter er man bekymret for vannet (antar risikoen her er drukning/falle ut i vannet),  

 Flere risikoer, med svært ulike sannsynlighet og konsekvens, er vurdert sammen og gitt en 
felles risikograd. Her bør barnehagen vurdere hver risiko for seg. 

 Barnehagen bør i større grad synliggjøre hvilke rutiner/tiltak som styrer hvilke farer som er 
funnet ved barnehagen (sannsynligheten).  

 De konsekvensreduserende tiltakene (beredskapen) er ikke alltid angitt i fareanalysen.   
 Fareanalysen bunner ut i en risikograd med verdiene “lav”, “middels” og “høy”. Det er ikke 

definert hva som ligger i de ulike risikogradene og plasseringen kan synes noe tilfeldig.  
 

3.3 Støy 

 

Merknad: Det bør vurderes om lydnivået på uteområdet ved ventilasjonssystemet gir 
tilfredsstillende lydnivå.  

 

Observasjon/vurdering: 
Ved tilsynet observerte vi noe forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget på deler av uteområdet. 
Dette gjaldt et lite område av lekeplassen ved inntak/avkast fra ventilasjonsanlegget. Slik området 
framsto ved tilsynet, er det lite naturlig for barn å oppholde seg her i lengre perioder, men det ble 
opplyst at det var planer om å tilrettelegge for mer lek i dette området. Dersom dette gjøres, må 
det vurderes om området har tilfredsstillende lydnivå.  
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Forskriften stiller krav til at virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold, 
jf § 21. Støy er definert som uønsket lyd. 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. 
Støynivået skal tilfredsstille kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner gitt i NS 8175, klasse C. 
Dersom området tilrettelegges for mer lek, må det gjøres målinger av støy fra 
ventilasjonsanlegget.  Basert på disse, må det ved påvist behov, gjøres tiltak som sikrer 
tilfredsstillende lydforhold i barnas oppholdsareal. 
 

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. 
 

 

Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Marianne Langedal 
miljøsjef 

Rune Berg 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 

 


