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NYHETSBREV – MILJØRETTET HELSEVERN  

 

Miljørettet helsevern omhandler «alt i miljøet som kan ha innvirkning på helsen», og er en 
lovpålagt oppgave i alle kommuner.  Miljørettet helsevern inngår i Lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven). I Alta kommune ivaretas arbeidet av helsekonsulent og 
kommuneoverlege.  

 
 
 
HVORDAN FÅR DU RENT DRIKKEVANN PÅ HYTTA?  
 

I Norge er det ca 600 000 personer som får vann fra egne brønner eller små 

vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med 

jevne mellomrom. De siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til 

sammen 17 000 sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle de sporadiske smittetilfellene som 

ikke blir registrert. Årsakene er i stor grad knyttet til små vannforsyninger. 

 

Er du usikker på om vannkilden din er bra nok? I brosjyren «drikkevann i spredt bebyggelse 

og på hytta» vil du finne tips og råd til hva du selv kan gjøre med brønnen eller vannkilden.  

 

Brosjyren inneholder informasjon om følgende:  

 Små drikkevannsanlegg  

 Vannbehov  

 Vannkvalitet  

 Hva kan forurense vannkilden?  

 Hvordan sikre brønner og vanninntak?  

 Bruk av regnvann  

 Tekniske anlegg og vannbehandling  

 Drift, kontroll og vedlikehold  

 

 

  

http://www.fhi.no/dokumenter/1fd6b32973.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/1fd6b32973.pdf
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NY VEILEDER OM VEGGEDYR FOR OVERNATTINGSNÆRINGEN  
     
Forekomsten av veggedyr har økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene, trolig 

mye på grunn av økt internasjonal reiseaktivitet og utvikling av resistens mot insektsmidler. 

Som et forebyggende tiltak har Folkehelseinstituttet og NHO Reiseliv samarbeidet om å lage 

en veileder for forebyggelse og bekjempelse av veggedyr på overnattingssteder.  

 

I veilederen gis det informasjon om hva veggedyr her, hvordan man får veggedyr, hvordan 

veggedyr oppleves, hvordan man finner veggedyr, hva som bør gjøres dersom gjester klager 

på veggedyr, hvordan man blir kvitt veggedyr. Veilederen gir også informasjon om tips for 

utforming av rom, bruk av spesialutstyr samt veiledninger med sjekklister for personale ved 

overnattingssteder.  

Rutiner for renholdspersonale er tilgjengelig på norsk, engelsk, spansk, fransk, russisk, thai, 

kinesisk, kroatisk og polsk.  

 

Utfyllende informasjon:  

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/veggedyr 

http://www.nhoreiseliv.no/kunnskapsbase/veggedyr/ 

 

RADON I SKOLER OG BARNEHAGER  
 

Jamfør Statens Strålevern er det krav til radonnivået i skoler og barnehager. Radonkravene i 
strålevernforskriften er en styrking av reguleringen i forskrift om miljørettet helsevern i 
skoler og barnehager. Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene, men Strålevernet 
kan også føre tilsyn med at grenseverdi og tiltaksgrense overholdes. 

Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og 
årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. 
Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.  I tillegg skal tiltak for å redusere 
radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles 
tiltaksgrense i strålevernforskriften 

For å finne radonnivåene i en skole eller barnehage må den som er ansvarlig for bygget eller 
den daglige driften sørge for at det utføres en radonmåling.  

Anbefalinger fra Statens Strålevern:  Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager 2015 
Utfyllende informasjon  om radon:  http://www.nrpa.no/radon  
 

  

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/veggedyr
http://www.nhoreiseliv.no/kunnskapsbase/veggedyr/
http://www.nrpa.no/filer/e70afdac3d.pdf
http://www.nrpa.no/radon
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MAT OG MÅLTIDER I SKOLE OG BARNEHAGE    

Barnehager:  

Helsedirektoratet: For barnehager finnes det mye tilgjengelig og gratis materiale som kan 

benyttes. Bra mat i barnehagen inneholder råd, tips og oppskrifter til barnehagepersonell 

Bra mat i barnehagen   

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) informerer om at alle barnehager oppfordres 

til å benytte seg av konseptet «5 om dagen barnehage» . OFG har et eget konsept tilegnet 

barnehager - for å inspirere og motivere til å servere mer frukt og grønt, noe som er helt i 

tråd med myndighetenes anbefalinger. Alle barnehagene er velkommen til å bli en 5 om 

dagen-barnehage. Styreren bestiller gratis inspirasjonspakke elektronisk. Inspirasjonspakken 

inneholder 3 pixibøker til alle barn i barnehagen, foreldreinformasjon, musikk-cd, epledeler, 

frukt-og grøntlotto, barneforklær, m.m. 

OFG har også skreddersydd et e- læringskurs for de som jobber i en barnehage om fargerikt 

kosthold. Se også her: http://www.frukt.no/sitefiles/1/Barnehagekurs-2015.pdf 

 

Skole og SFO:  

Helsedirektoratet har utgitt en ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen.  

Hovedinnhold i retningslinjen:  

 Tid (minimum 20 min spisetid, ikke inkludert ordenselevplikter, håndvask og 

lignende) 

 Tilsyn av en voksen i spisepausen (gjelder spesielt barneskole og SFO) 

 Tilbud av mat og drikke og gode spisefasiliteter 

o Mat og drikke som tilbys skal være i tråd med Helsedirektoratet kostråd 

o Spiseomgivelsene skal være fysisk tilrettelagt for måltider som fremmer 

matglede, sosialt samvær, trivsel og helse 

 Trygg mat (mattrygghet, hygiene og allergi) 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bra-mat-i-barnehagen-rad-tips-og-oppskrifter
http://www.frukt.no/barnehage
http://www.frukt.no/5-om-dagen-barnehage/internettkurs/e-laeringskurs-om-fargerikt-kosthold-i-barnehagen/
http://www.frukt.no/5-om-dagen-barnehage/internettkurs/e-laeringskurs-om-fargerikt-kosthold-i-barnehagen/
http://www.frukt.no/sitefiles/1/Barnehagekurs-2015.pdf
http://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen
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På helsedirektoratets nettsider finnes utfyllende informasjon om skolefrukt, skolemelk, 

kokebok for alle, undervisningsmateriell, undersøkelser  

 

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 barnehagen og skolen – nettside utarbeidet av Forum for miljø og helse i 

samarbeid med Helsedirektoratet 

 

Utgiver:  

Alta kommune, tjenesteområde helse og sosial, 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 

Besøksadresse: Alta helsesenter  

 

Om nyhetsbrevet:  

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.  Oppfølging 

av skoler og barnehager har vært og vil fortsatt ha en prioritet innen miljørettet helsevern. 

Kontaktperson: Helsekonsulent Kristin Tørum  

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

 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-maltider-mat-og-helse-faget
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-maltider-mat-og-helse-faget
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://veileder.fmh.no/
http://veileder.fmh.no/
http://www.alta.kommune.no/
mailto:postmottak.hs@alta.kommune.no
mailto:krto@alta.kommune.no

