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Hammersborg familiebarnehage – rapport etter tilsyn miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v.. – varsel om pålegg 
 
Miljøenheten gjennomførte den 9.1.2018 tilsyn ved Hammersborg familiebarnehage. 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 
Hammersborg familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som med foreslåtte 
forbedringer synes å tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem. Tilsynet resulterte i ett 
avvik og to merknader som vi ber barnehagen følge opp. 
 
Avvik 1: Barnehagens oppholdsareal er ikke tilstrekkelig ventilert. 

Det må etableres minst en friskluftsventil i tillegg i stue, overstrømmingsmulighet i 
dør til gang og i dør til badet. Eksisterende ventiler må holdes åpne i barnehagens 
åpningstid, og baderomsvifte bør stå på deler av dagen. 

 
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 31.5 2018 på at avviket er rettet. 
 
2. Beskrivelse av Hammersborg familiebarnehage 
Hammersborg familiebarnehage er en familiebarnehage eid av Hege Strømsem. Barnehagen har 4 
plasser for barn i alderen 0-3 år. 
  
3. Reviderte områder og funn 
Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet 
omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  
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Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Barnehagens internkontrollsystem 
 Barnehagens beredskapsdokumentasjon 
 Diverse utfylte kvitteringslister 

 
Deltakere ved tilsynet: 

Hege Strømsem, eier av Hammersborg familiebarnehage 
Lars Haugland, Hammersborg familiebarnehage 
Bente L.Høier, sjefingeniør Miljøenheten 
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 
3.1. Inneklima 
 
Avvik 1: Barnehagens oppholdsareal er ikke tilstrekkelig ventilert 

Det må etableres minst en friskluftsventil i tillegg i stue, overstrømmingsmulighet i 
dør til gang og i dør til badet. Eksisterende ventiler må holdes åpne i barnehagens 
åpningstid, og baderomsvifte bør stå på deler av dagen. 

 
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 19. 
 
Observasjoner: 
Lokalene har en mekanisk avtrekksvifte på stua og en mekanisk avtrekksvifte på bad. Vifta går ikke 
hele tiden. Lufttilførselen er i spalteventil over kjøkkenvinduet. Denne var lukket under befaringen. 
Det var ingen spalteventil i dør til bad, eller på dør inn til stue, som ofte er lukket.  Det ble opplyst 
at barna var ute mye av dagen og at det er egne lufterutiner, men framviste ikke skriftlig 
beskrivelse av dette.  
 
Vurdering: 
Lokalene har kun lufttilførsel gjennom en spalteventil over kjøkkenvinduet samt en avtrekksvifte 
på stue som brukes av og til. Selv om barna er ute store deler av dagen, er det sannsynlig at 
luftskiftet er mangelfullt. Baderommet, som er utstyrt med mekanisk avtrekk, vil heller ikke 
ventileres tilstrekkelig da det manglet lufttilførsel til badet. Her er det særlig viktig med et 
tilstrekkelig luftskifte. Barnehagen må iverksette tiltak som sikrer et tilstrekkelig luftskifte i 
oppholdsarealet til barna. Ventileringen av lokalene vil bedres ved å etablere flere friskluftsventiler 
i stue, overstrømmingsmulighet i dør til gang og i dør til badet. På denne måten vil uteluft trekkes 
inn i stue og kjøkken der den varmes opp, for så å trekkes av på badet gjennom 
overstrømmingsrister i dør til gang og bad. 
  
Barnehagen skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet, jfr forskriftens § 19. 
Forurensning i inneluften kan bl.a. bestå av partikler og gasser som stammer fra mennesker og 
mikroorganismer (muggsopp, husstøvmidd, bakterier, gjærsopp), rengjøringsmidler, med mer. I 
sanitærrom er det derfor spesielt viktig med kontinuerlig avtrekk for å fjerne lukt og fuktighet. 



Side 3 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Vår referanse 

17/44170 

Vår dato 

22.03.2018 

 

  

54991/18 

3.2. Internkontroll 
 
Merknad 1: Barnehagens internkontrollsystem bør detaljeres bedre på enkelte områder 
 
Observasjon/vurdering: 
Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem og dokumentasjon lagt fram. Rutinene er bygd 
opp for å ivareta forskriftens bestemmelser, og revidert i år. Internkontrollsystemet som ble 
presentert ved tilsynet synes i stor grad å dekke krav i forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. Miljøenheten finner likevel at systemet har et forbedringspotensialet 
vedrørende følgende punkter: 
 

 Barnehagens varslingsplikt til Miljøenheten som tilsynsmyndighet ved alvorlige hendelser 
bør beskrives i systemet. 

 Barnehagen har noen beskrevne rutiner utover det som vises til i internkontrollsystemet. 
Der hvor disse rutinene også vil omfattet forhold i forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler, bør det henvises til disse rutinene i internkontrollsystemet.  

 Barnehagen har en egen bok hvor blant annet avvik vil bli notert. Avviksrutinene bør 
beskrives i internkontrollsystemet.  

 Det bør foretas en risikovurdering av faste turmål. 
 Service av varmepumpe bør beskrives i internkontrollsystemet. 
 Punkt om røyking bør oppdateres slik at den samsvarer med forskriftsteksten. 

 
3.3. Sikkerhet. 
 
Merknad 2: Barnehagen bør kontrollere om glasset i døra mellom stue og gang er barnesikret. 
 
Observasjon/vurdering 
Det var usikkert om glasset i døra til stua var av en type som ikke kunne knuses selv om et barn 
faller/springer mot glasset. Det bør kontrolleres om døra er forsvarlig sikret.  
 
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 
                                                 
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 et 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 

 

 


