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NYHETSBREV – MILJØRETTET HELSEVERN  

 

MILJØRETTET HELSEVERN: INFORMASJON OG ANSVAR   

 

Miljørettet helsevern omhandler «alt i 

miljøet som kan ha innvirkning på 

helsen», og er en lovpålagt oppgave i alle 

kommuner.  Fagområdet har historie 

allerede fra Sunnhetsloven i 1860 hvor 

oppgavene gikk under navnet 

«helserådet». Videre ble miljørettet 

helsevern en del av 

kommunehelsetjenesteloven  i 1984, og 

er fra 2012 en del av den nye loven om 

folkehelsearbeid (folkehelseloven).  

 

Fagområdet miljørettet helsevern er et 

stort og omfangsrikt område. En rekke 

forskrifter regulerer arbeidet, og 

arbeidet består i stor grad av tilsyn, 

godkjenning, behandling av klagesaker, gi 

uttalelser i ulike saker, behandle 

meldinger samt gi råd, informasjon og 

veiledning til befolkningen 

 

Aktuelle områder innen miljørettet 

helsevern er: miljø og helse i barnehage 

og skole (barnas arbeidsmiljø), 

inneklima, radon, legionella, drikkevann, 

støy, luftforurensning, skadedyr, helse 

og trivsel i kommunal planlegging, 

helse/hygiene/smittevern ved 

asylmottak, badeanlegg, boblebad, 

campingplasser, frisørsalonger, 

tatovering, solarier og 

hudpleievirksomhet.  

 

Hvem gjør hva i Alta? I Alta kommune 

er kommuneoverlegen delegert 

myndighet innen miljørettet helsevern, 

mens helsekonsulent utøver det 

praktiske arbeidet. Begge er 

organisatorisk plassert i staben til 

kommunalleder for helse og omsorg, og 

har kontorsted på Alta helsesenter 

 

 

NYHET - NYHETSBREV FRA MILJØRETTET HELSEVERN I ALTA KOMMUNE  

 

Som et ledd i arbeidet med informasjon, råd og veiledning innen miljørettet helsevern 

har vi valgt å få laget nyhetsbrev 4 ganger per år. Nyhetsbrevene vil bli sendt som e- 

post til en del av de virksomheter vi fører tilsyn med og samarbeidspartnere innad i 

kommunen. I tillegg blir nyhetsbrevet lagt ut på kommunens hjemmeside som en 

informasjon til alle som ønsker.  Oppfølging av skoler og barnehager har vært og vil 

fortsatt ha en prioritet innen miljørettet helsevern 
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TEMA – SKOLER OG BARNEHAGER 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. har til formål 

å bidra til at miljøet i barnehager, 

skoler m.v. fremmer helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold samt 

forebygger sykdom og skade. 

Forskriften omfatter alle grunnskoler, 

SFO, videregående skoler, barnehager 

m.v, og gjelder for elever og barn som er 

i de ulike virksomhetene. 

Aktuelle krav: internkontroll, 

opplysnings- og informasjonsplikt, krav 

om godkjenning, beliggenhet, utforming 

og innredning, muligheter for aktivitet 

og hvile, måltid, psykososiale forhold, 

rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og 

helsemessig beredskap, førstehjelp, 

smittevern, røyking, 

inneklima/luftkvalitet, belysning, 

lydforhold, drikkevann, sanitære 

forhold, avfallshåndtering  

Kommunens miljørettet helsevern har 

ansvar å påse at regelverket etterleves, 

skal føre tilsyn, saksbehandler 

godkjenninger, følger opp avvik m.v. 

 

For virksomhetene vil følgende være viktig:  

1. Kjenner leder, ansatte, foresatte og elever til forskriftens krav?  

2. Er virksomheten din godkjent etter forskriften? (jfr. § 6 om godkjenning)  

3. Har dere søkt om ny godkjenning ved evt. utvidelse eller endring av 

virksomheten? (jfr. § 6 om godkjenning) 

4. Har virksomheten meldt fra om evt. avvik fra forskriften? (jfr. § 5 om 

opplysnings- og informasjonsplikt) 

5. Har virksomheten internkontrollsystem som ivaretar alle kravene i forskriften? 

(jfr. § 4 om ansvar og internkontroll)  

 

NY VEILEDNING FOR SKOLER OG BARNEHAGER  
 

Helsedirektoratet utga våren 2014 to nye veiledere til forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler: (link til veilederne finnes på siste side)  

 Miljø og helse i barnehagen  

 Miljø og helse i skolen  

De reviderte veiledere erstatter IK-2619 fra 1998.  Behovet for revidering av 

veiledningsmateriellet skyldes ny kunnskap om miljøfaktorers påvirkning på barnas helse 

og trivsel, endringer i bygningstyper og driftsformer, samt endringer i annen aktuell 

lovgivning. 
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RETNINGSLINJER FOR RISIKOBASERT TILSYN INNEN MILJØRETTET 

HELSEVERN 

 

Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern i Alta kommune ble 

tatt til orientering i hovedutvalget for helse og sosial 3. juni 2014. Retningslinjene 

inneholder informasjon om lovverk og delegasjoner, krav til tilsyn og internkontroll, 

arbeid i Alta kommune, omtale av ulike tilsynsformer, tilsynskriterier samt oversikt over 

tilsynsobjekter og tilsynsklasse.  

 

Tilsynet skal være risikobasert, dvs. at tilsyn i de virksomheter hvor det er størst 

mulighet for at det kan oppstå helse- og/eller miljøskade skal prioriteres  

 

I tillegg til oversikten under kommer tilsyn i forbindelse med nye godkjenninger, 

meldinger etc.  

 

Tilsynsklasse Tilsynsfrekvens  Aktuelle tilsynsobjekter i Alta  

A Fastsatt i 

lov/forskrift 

Ingen  

B1 Årlig  Hovedvannverket Alta by.  

 

B2 2. hvert år  Asylmottak, basseng-/svømmeanlegg, 

tatovering, piercing, hudpleie med permanent 

makeup 

B3 3. hvert år  Boblebad/badestamp, vannverk,  

B4 4. hvert år  Kommunale avløpsanlegg, barnehager, 

grunnskoler, videregående skole, skoleinternat, 

solarier, sykehjem, campingplasser og rorbuer  

C Ved klage og 

hendelser  

Skadedyrbekjempere, husdyrgjødsel og 

avløpsslam, bygge og anleggsvirksomhet, 

frisører, hudpleie, støy fra 

restauranter/utendørs arrangement/tekniske 

installasjoner etc, offentlige inngangsparti, 

kjøletårn, andre virksomheter og eiendommer 

med risiko for helse- og miljøskade: 

barnevernsinstitusjoner, krisesenter, hoteller, 

varmtvannsanlegg, bilvaskeanlegg, avløpsanlegg, 

utleieboliger m.v.  
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SMÅNYTT  

 

Tobakkskadeloven ble endret fra 1. juli 2014.  

Det er nå lovbestemmelse om tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskoler og 

videregående skoler. Det er også lovbestemmelse om røykfrie inngangsparti ved 

offentlige bygg samt offentlige og private helseinstitusjoner 

 

 

UTFYLLENDE INFORMASJON  

 

Folkehelseloven 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Helsedirektoratet og informasjon om miljørettet helsevern  

Alta kommune, og tjeneste «miljø og helse»  

Miljø og helse i skolen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler  

Miljø og helse i barnehagen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler  

Informasjonsfolder om miljø og helse i barnehagen 

Informasjonsfolder om miljø og helse i skolen  

 

Utgiver:  

Alta kommune, helse- og sosialadministrasjonen, Markveien 29-31, 9510 Alta  

Internettadresse: http://www.alta.kommune.no  

E- postadresse: postmottak.hs@alta.kommune.no  

Telefon: 78 45 50 00 / 78 45 54 02 

 

Kontaktperson: Helsekonsulent Kristin Tørum  

e- postadresse: krto@alta.kommune.no / telefon: 78 45 54 37 

 

 

GOD SOMMER! 

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelse
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/miljorettet-helsevern/Sider/default.aspx
http://www.alta.kommune.no/miljoe-og-helse.75098.no.html
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-barnehagen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-barnehagen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-barnehagen/Documents/IS-2072-Folder.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Documents/IS-2073-Folder.pdf
http://www.alta.kommune.no/
mailto:postmottak.hs@alta.kommune.no
mailto:krto@alta.kommune.no

