
Tjenesteområde helse og sosial 
Helseadministrasjon 
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MELDESKJEMA FOR ASYLMOTTAK OG HOSPITS 
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN 

Virksomhetens / mottaksstedets navn : 

Adresse :  

Mottaksleder:  

Telefon:  

E- post:

Virksomhetens eier :

Adresse:

Telefonnr : Dato : 

☐ Ja ☐ Nei

Virksomheten består av følgende : 

Ant. Ansatte:  

Ant. Beboere på asylmottaket/hospitset : 

Ant. Rom :  

Generelt : 

Er det utført radonmåling i lokalene ? 

Hvis ja, vedlegg måleresultatene. 

Er virksomheten tilrettelagt for handikappede brukere ? ☐ Ja ☐ Nei

Er det foretatt en risikovurdering av følgende forhold : 

Kan trafikken medføre en helsemessig ulempe ?  ☐Ja ☐ Nei

Kan støy medføre en helsemessig ulempe ?   ☐Ja ☐ Nei

Kan utslipp til luft, grunn eller vann medføre forurensning?☐Ja ☐ Nei

Er fare for ulykker og skader forebygget ?   ☐Ja ☐ Nei

Kan avfallshåndteringen utgjøre hygienisk risiko ?  ☐Ja ☐ Nei
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Øvrige forhold (Kryss av det som er relevant for virksomheten) 

Finnes det felles sanitæranlegg (toalett, dusjer)  ☐Ja  ☐Nei 

Er det et forsvarlig antall wc, dusjer og håndvasker 

for begge kjønn ?      ☐Ja  ☐Nei 

 

Oppgi ant WC :   Ant. Dusjer : 

Er det egne toalett/bad for hvert enkelt boenhet ?   ☐Ja  ☐Nei 

Virksomheten har :   ☐   Privat vannforsyning  / ☐  Kommunal vannforsyning 

Er vannforsyningssystemet godkjent av Mattilsynet ?   ☐Ja  ☐Nei 

Er temperaturen i varmtvannsbeholder over 65 oC ?  ☐Ja  ☐Nei 

Er kloakkavløpet godkjent av kommunen ?    ☐Ja  ☐Nei 

Finnes det servering/salg av mat     ☐Ja  ☐Nei 

Er dette frambudet godkjent av Mattilsynet ?   ☐Ja  ☐Nei 

Har rommene tilfredsstillende luftkvalitet ?    ☐Ja  ☐Nei 

Har rommene tilfredsstillende belysning ?    ☐Ja  ☐Nei  

Er det tilrettelagt med lekeplass for barna ?    ☐Ja  ☐Nei  

 

Har virksomheten et internkontrollsystem som ivaretar kravene i forskriften?    

☐Ja                 ☐Nei 

Gi en beskrivelse av internkontrollsystemet etter forskrift om miljørettet helsevern:   

 

Internkontrollen må inneholde beskrevne rutiner for : 

• Oversikt over regelverket,  
• organiseringsansvar,  
• renholdsplaner med instrukser og utførelse (vedlegges meldingen)  
• sikkerhet/ ulykker,  
• brannsikkerhet,  
• avvik/ korrigerende tiltak,  
• rutiner for intern gjennomgang/ vedlikehold av systemet.  

 

Dato:      

Underskrift virksomhetens leder:  
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Forskrift om miljørettet helsevern 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486 
 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. april 2003 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om 
folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 2 tredje ledd, § 8 annet ledd, § 10 første og fjerde ledd 
og § 26. Fremmet av Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet). 
Endringer: Endret ved forskrifter 7 des 2007 nr. 1372, 16 des 2011 nr. 1396, 9 mars 2012 nr. 
210, 17 jan 2013 nr. 61, 13 des 2013 nr. 1471. 
Rettelser: 17.06.2003 (§ 14 første ledd, merknader), 21.01.2014 (merknader). 

§ 1. Formål  

       Forskriftens formål er:  
a) å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold,  

b) å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og 
sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.  

 

§ 14. Meldepliktige virksomheter 
Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved 
vesentlige utvidelser eller endringer: 

- Asylmottak  

- Hospitser  

- Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller 
som benyttes av mange mennesker  

- Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang 
eller som benyttes av mange mennesker  

- Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.  

Avdekker meldingen forhold som gjør at forskriftens krav om helsemessig forsvarlig drift 
ikke etterleves, kan kommunen kreve retting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene § 4a-8 før oppstart og utvidelse eller endring av virksomheten. 

For virksomheter som krever tillatelse gjennom vedtak etter plan- og bygningsloven, 
forurensningsloven eller annet lovverk som krever vurdering av helsekonsekvenser, vil det 
ikke være nødvendig med egen melding etter første ledd. 

Departementet kan gjøre endringer i denne bestemmelsen, herunder gjøre unntak fra 
meldeplikten i første ledd. Departementet kan også bestemme at andre virksomheter enn 
nevnt i første ledd skal omfattes av meldeplikten, og at virksomhet det kan kreves melding 
om, skal være godkjent av kommunestyret. 

0 Endret ved forskrift 7 des 2007 nr. 1372 (i kraft 1 jan 2008). 
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