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Forord
Lovkrav innen fagfeltet miljørettet helsevern 
(MHV) er flyttet fra den gamle kommunehelse-
tjenesteloven til ny lov om folkehelsearbeid. Det 
er i folkehelseloven stilt skjerpede krav til at 
kommunen skal ha et kvalitetssystem og intern-
kontrollsystem som beskriver hvordan arbeidet 
med MHV ivaretas. 

I Karmøy kommune ses arbeidet med MHV på 
som en viktig del av folkehelsearbeidet, og det er 
i tråd med samhandlingsreformens intensjon å ha 
et økt fokus på MHV. Tidlig innsats og primær-
forebyggende arbeid handler mye om å organi-
sere samfunnet slik at folk ikke blir syke. Støy, 
dårlig inneklima, trafikkfarlige veier, slurv med 
hygiene, mobbing og forurenset luft er eksempler 
på faktorer rundt oss som direkte eller indirekte 
kan ha negativ innvirkning på helsa vår.  

Dette dokumentet beskriver lovverk og arbeids-
metoder for kommunens arbeid innenfor fag-
feltet MHV. Dokumentet er delt inn i 3 deler. 

Del 1 er en generell del som beskriver arbeidet 
med MHV i Karmøy kommune. 

Del 2 består av fagdel.

Del 3 er ulike vedlegg (blant annet tilsynsplan ut 
fra en risikovurdering).

Karmøy kommune skal sikre  
innbyggerne sine et trygt  
og helsefremmende miljø. 

Delmål for arbeidet  
med miljørettet helsevern
• Ha god nok kompetanse innenfor fagområdet 

miljørettet helsevern
• Gode og effektive saksbehandlingsrutiner
• Gjennomføre tilsynsoppgaver etter egen  

tilsynsplan
• Gi god informasjon til kommunens  

innbyggere på kommunens hjemmeside
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Folkehelseloven (LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om 
folke helsearbeid) trådte i kraft 1. januar 2012, og 
kommunen vil de kommende år stå overfor flere og 
nye utfordringer innen forebyggende og helsefrem-
mende arbeid. Gjennom plan for miljørettet helsevern 
får Karmøy kommune et godt grunnlag for å ivareta 
lovpålagte oppgaver innen miljørettet helsevern.

Bakgrunn 
Miljørettet helsevern (MHV) er et sentralt område i 
ny folkehelselov, og dette arbeid må anses som en 
viktig del av kommunens folkehelsearbeid.  Dette er 
også synliggjort i handlingsplan for folkehelse (sak 
KST 72/13). Kommuneoverlegen og den kommunale 
tverrfaglige arbeidsgruppa innen miljørettet helsev-
ern som ble opprettet i 2012, har utarbeidet plan for 
miljørettet helsevern 2013-2016 for å ivareta fagfeltet 
miljørettet helsevern i Karmøy kommune. Tilrådinger 
og forslag til nye tiltak framgår av plandokumentet. 
Det fores-
lås at plan-
dokumentet 
legges til 
grunn i det 
videre arbeid 
med MHV i 
Karmøy kom-
mune. Kapit-
tel 3 i folke-
helseloven 
omhandler 
arbeidsområ-
det miljørettet 
helsevern:

§ 8. Virke-
område og 
forskrifter
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet 
som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha inn-
virkning på helsen. Disse omfatter blant annet biolo-
giske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

§ 9. Kommunens oppgaver og  
delegering av myndighet
Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og 
forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indi-
rekte kan ha innvirkning på helsen, jf. § 8. 

§ 30. Internkontroll
Kommunen og fylkeskommunen skal føre internkon-
troll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av 
loven her overholdes.

Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom i 
henhold til § 9 skal dokumenteres særskilt, herunder 
uavhengighet og likebehandling i tilsynet.

Sammendrag
Hovedområder i plan for miljørettet helsevern  
2013-2016
• Beskrivelse av arbeidsoppgavene innen MHV:

• Planlegging, rådgivning og medvirkning 
(folkehelseloven § 4) 

• Kontrolloppgaver (folkehelseloven kapittel 3) 
• Krav til kompetanse for å ivareta arbeids-

oppgavene innen MHV
• Risikovurdering og tilsynsplan

Tverretatlig arbeidsgruppe 2012/2013
Kommunestyret har delegert myndighet for det meste 
av arbeidet innen MHV til kommuneoverlegen. Fram 
til 2011 deltok Karmøy i det interkommunale samar-
beidet rundt Haugaland Miljørettet Helsevern (HMH), 
før dette ble lagt ned av ulike årsaker. I 2012 ble det på 
kommuneoverlegens initiativ etablert en tverretatlig 
arbeidsgruppe i kommunen med følgende medlemmer:

• Kommu-
ne overlege 
Dag-Helge 
Rønnevik
• Folkehelse-
koordinator 
Siri Merete 
Alfheim
• HMS-in-
geniør teknisk 
etat Tor Mar-
tin Søndenå
• Rådgiver i 
etat for opp-
vekst og 
kultur Magnar 

Jordåen (til sommeren 2013) og Hege Kvaalen.

Arbeidsgruppa har i 2013 primært jobbet med å utar-
beide et system for godkjenning av skoler og barne-
hager, men har også brukt tid på å behandle ulike 
klagesaker innen MHV, etablere et kvalitetssystem for 
MHV, utviklet elektroniske søknadsskjema, bygget 
opp informasjon på kommunens nettside samt utar-
beidelse av denne planen. 

Vurderinger
Kompetansekrav
MHV er et omfattende fagfelt som krever omfattende 
og spesiell kompetanse innen en rekke områder. Det er 
fra Fylkesmannen varslet økte krav til kommunens in-
ternkontroll og organisering av arbeidet. I media har det 
i 2012-2013 vært spesielt mye oppmerksomhet rettet mot 
godkjenningsordningen for skoler og barnehager. Det er 
viktig å tydeliggjøre at MHV omfatter adskillig mer enn 
kun godkjenning av skoler og barnehager. 

Plan for miljørettet helsevern skal
• ivareta kommunens oppgaver innen MHV i tråd med 

endringer i lovverk og samhandlingsreform.

• være kommunens kvalitetssystem innen MHV.

• sørge for rett bruk av tid og ressurser gjennom tilsynsplan 
basert på risikovurderinger av aktuelle virksomheter.

• bidra til å gi Karmøy kommunes innbyggere et trygt 
og helsefremmende miljø og oppfylle hovedmålsetnin-
gene for arbeidet med MHV.
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MHV er en viktig del av folkehelsearbeidet
På bakgrunn av endringer i lovverk der MHV er lagt 
inn i ny folkehelselov, bør ansvaret for MHV ikke lengre 
ligge under helse- og omsorgsetaten, men under råd-
mann på samme nivå som resten av folkehelsearbeidet. 
MHV må ses i sammenheng med folkehelsearbeidet 
i Karmøy kommune. Det vises her til saksutredning 
for sak KST 53/11 der Karmøy kommune opprettet 
stilling som folkehelsekoordinator, prosjektleder for 
samhandlings reformen og økte kommuneoverlegens 
stilling fra 50 til 100 % for å imøtekomme nye ut-
fordringer og meroppgaver som samhandlingsreformen 
ville føre med seg. 

Organisering av arbeidet
Den tverretatlige arbeidsgruppa har fått i gang flere 
prosesser som kan gjøre kommunen godt i stand 
til å ivareta sine lovpålagte oppgaver innen MHV. 
Men det er vår vurdering at arbeidsgruppa ikke kan 
ivareta alle oppgaver innen MHV i framtiden, og at 
kommunen bør knytte til seg en rådgiver som kan 
bistå spesielt i arbeidet med planlegging og gjennom-
føring av tilsyn og revisjoner, saksbehandling, med-
virkning i planprosesser mv. Flere av representantene 
i arbeidsgruppa kommer i uheldige dobbeltroller når 
det er kommunens virksomheter som er i fokus for 
tilsyn/revisjon (barnehager, skoler m.v.).

Ut fra risikobasert tilsynsplan må kommunen gjennom-
føre tilsyn med aktuelle virksomheter. Dette er arbeid som 
vurderes å bli for omfattende til å kunne ivaretas med 
dagens bemanning og organisering. Det anbefales derfor 
å opprette en ny stilling for rådgiver innen MHV (minst 
0,5 stilling, med muligheter for opptrapping i årene som 
kommer, i tråd med arbeidsmengde). Eventuelt kjøp av 
rådgivertjenester tilsvarende minst 50 % stilling.

Sammenliknet med flere andre regioner bruker 
Karmøy og Haugalandet mindre ressurser innen 
MHV. Sør-Rogaland, Bergen, Bodø/Salten-regionen, 
Trondheim og Telemarksregionen er eksempler på 
steder der man har gode robuste fagmiljø som ivare-
tar oppgavene innen MHV. 17 kommuner i sørfylket 
har et interkommunalt samarbeid med 32.400 innbyg-
gere per årsverk innen MHV. For Karmøy ville det 
bety ca 1,3 årsverk for sine 41.000 innbyggere.

Rådgiver vil sammen med folkehelsekoordinator, 
SLT-koordinator og kommuneoverlege kunne utgjøre 
et fagmiljø i kommunen med fokus på grupperettet 
folkehelsearbeid (primærforebyggende og helsefrem-
mende arbeid). Dette vil styrke kommunens mulighet 
for å oppnå målsetninger i samhandlingsreformen om 
å forebygge istedenfor å behandle. 

Økonomi
Opprettelse av ny full stilling for rådgiver innen 
MHV estimeres til ca 800.000,- årlig. En slik res-
surs vil være en forutsetning for å gjennomføre de 
kvalitetssikringstiltak som er foreslått i plandoku-
ment. Det anbefales å opprette minimum en halv 
stil ling med estimert kostnad 400.000,- i året, eller å 
kjøpe inn rådgivertjenester i tilsvarende omfang fra 
eksternt fagmiljø.

Det anbefales at dette forsøkes gjort gjennom et tver-
retatlig spleiselag, ettersom dette er sektorovergrip-
ende arbeid der alle etatene bidrar med ressurser i 
arbeidsgruppa. Andre tiltak er hovedsakelig organi-
satoriske og uten større ekstrakostnader.

Konklusjon, anbefalinger og prioriteringer
Det anbefales å prioritere følgende tiltak:

1. Det skal vurderes om miljørettet helsevern bør inngå som en del av folkehelse
arbeidet, og om det organisatorisk og økonomisk skal underlegges rådmannen. 
Det bør defineres hvilket omfang arbeidet skal ha, og hvilke ressurser som skal 
avses til dette arbeidet.

2. Det bør fra 2014 settes av ekstra ressurser for å sikre planlegging og gjennom
føring av lovpålagte tilsynsoppgaver på en god nok måte. Kommunen bør knytte 
til seg rådgiver innen miljørettet helsevern tilsvarende minst 50 % stilling som 
blir saksbehandler for kommuneoverlegen. 

3. Det anbefales at Karmøy kommune inngår avtale med interkommunalt selskap i 
SørRogaland om kjøp av rådgivertjenester som beskrevet i punkt 2. 

4. Karmøy kommune skal bidra aktivt til å bygge opp et fagmiljø innen MHV på  
Haugalandet
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Handlingsplan 2013  2016

Hovedmål Tiltak Tid Økonomi

1) Karmøy kommune 
skal sikre sine inn-
byggere et trygt  
og helsefremmende 
miljø

• Plan og internkontrollsystem for MHV
• Ressurser tilsvarende 0,5-1,0 stilling til kjøp av tjenester  rådgiver/

saksbehandler/konsulent i MHV.
• Opptrapping til 1,0 stilling.
• Risikobasert tilsynsplan
• Samkjøring med andre tilsynsmyndigheter der det er mulig (brann, 

barnehage)
• Synliggjøring som en del av folkehelsearbeidet
• Administrativ og politisk forankring for arbeidet med MHV. 

Vurdere om MHV hører økonomisk under H/O-etaten eller 
bør løftes opp på nivå med folkehelsearbeidet, evt i en egen 
etat/avdeling/enhet for samfunnsutvikling/samfunnsmedisin/
folkehelsearbeid.

• Kampanjer, prosjekter etc. (ulykkesforebygging m.m.)
• Muligheter for oppstart ulykkesforebyggende gruppe (som «Trygg 

i Tysvær»)

2013
2014

2015
2013
2013

2013
2013-
2014

2014
2014

400.000,-

(400.000,-)

Delmål Tiltak Tid Økonomi

1) Ha god nok 
kompetanse 
innenfor fagområdet 
miljørettet helsevern

• Kompetanseplan for den/de som skal ivareta arbeidet med MHV
• Kursing i gjennomføring av tilsyn m.m.
• Årskonferanse MHV
• Tidsskrift for MHV
• Etablering av godt fagmiljø (uansett modell)

2014
2014
2013
2014
2013

30.000,-
15.000,-
1.000,-

2) Gode og effektive 
saksbehandlings-
rutiner

• Elektroniske skjema. Samarbeid med barnehage/SFO, plattform fra 
Acos. Utgifter deles.

• God info på kommunens hjemmeside.
• Kurs i saksbehandling

2013

2014

20.000,-

5.000,-

3) Gjennomføre tilsyn 
etter egen tilsynsplan

• Risikovurdering til grunn for best bruk av ressurser.
• Årlig arbeidsplan godkjennes av rådmann, peke på prioriterte 

fokusområder.

2013

4) Gi god informasjon 
til kommunens 
innbyggere på 
kommunens 
hjemmeside

• Informasjon om MHV under egen meny for MHV
• Brosjyrer for rotteproblematikk og villkatter m.m.
• Tydelig kontaktinformasjon for publikum.
• Avklaring av ansvarsfordeling med andre fagfolk i kommunen der 

det er overlappende tema

2013

2013

5) Bidra til å utvikle et 
fagmiljø innen MHV 
på Haugalandet

• Vurdering av muligheter for ulike typer samarbeid med andre 
kommuner på Haugalandet

Tabell 1: Matrise handlingsplan MHV
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1.1. Definisjon

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til 
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 
helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, 
fysiske og sosiale miljøfaktorer (folkehelseloven).

Del 1: Generell del

Fo
to

: 
D
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ig

np
ic

s
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1.2 Hva er miljørett et helsevern?
Miljørett et helsevern er fra 2012 tydelig defi nert som 
en del av kommunens folkehelsearbeid, og er derfor 
en sentral tjeneste for å utjevne sosial ulikhet i helse 
ved at alle skal sikres mot helseskadelig miljø. Ansvar 
og myndighet for fagområdet miljørett et helsevern 
er tillagt kommunen med hjemmel i folkehelseloven 
kapitt el 3.

Dett e er også gjort tydelig i Karmøy kommunes 
handlingsplan for folkehelsearbeidet (sak KST 72/13), 
og kunnskap om miljørett et helsevern vil være en del 
av grunnlaget for kommunens oversiktsdokument 
(folkehelselovens § 5) som skal danne grunnlaget for 
kommunens planstrategi og alle kommunale planer. 

Miljørett et helsevern er en viktig oppgave og ressurs 
i det brede folkehelsearbeidet, der oppmerksomheten 
er rett et mot hele befolkningen. Den er sektorover-
gripende og gir kommunen virkemidler overfor virk-
somhet og eiendom, både privat og off entlig. Denne 
myndigheten er en forutsetning for at kommunen 
skal kunne ivareta sitt  ansvar for å sikre liv og helse 
og fremme folkehelse. 

1.2.1 To hovedlinjer 
innen miljørettet helsevern
Langs den ene linjen fi nner vi de kontroll og tilsyns-
oppgavene der det utøves tilsyn med miljøfaktorer og 
virksomheter. Disse oppgavene er:

• Enkle «hverdagssaker», der løsninger søkes ved 
hjelp av lokalt «helsediplomati»

• Tilsyn
• Godkjenning eller melding
• Enkeltvedtak som pålegg om konsekvensutred-

ning, rett ing, stansing, tvangsmulkt osv.

Langs den andre linjen fi nner vi oppgaver knytt et til 
planlegging og forebygging. De praktiske oppgavene er:

• Kommunens helsetjeneste skal 
til enhver tid ha oversikt 
over helsetilstanden 
i kommu nen 
(også regulert 
i ny Folke-
helselov § 
5).

• Helsetjenesten skal foreslå tiltak av helsefrem-
mende og forebyggende art.

• Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige 
hensyn blir ivaretatt  av andre off entlige organer, 
blant annet gjennom råd og utt alelser og ved del-
takelse i plan- og samarbeidsorganer.

• Helsetjenesten skal gi informasjon til de off entlige 
organer som har ansvar for iverksett ing av tiltak 
som kan virke inn på helsen.

1.2.2 Arbeidet med 
MHV i Karmøy kommune – i praksis
• Å ha oversikt over hvilke «tilsynsobjekter» som 

fi nnes i kommunen
• Ut fra en risikobasert tilsynsplan gjennomføre til-

syn og revisjon (frisørsalonger, solarier, kjøletårn, 
svømmebasseng m.m.)

• Oppfølging godkjenningspliktige virksomheter 
(skoler og barnehager m.fl .)

• Oppfølging av meldepliktige virksomheter 
(frisørsalonger, hudpleie, tatovører m.fl .)

• Klage- og saksbehandling i forhold til miljø-
messige forhold som påvirker helsen som for 
eksempel støy, luktproblematikk, bruk av slam og 
dyrehold.

• Innspill til reguleringsplaner og i kommunens 
planarbeid

• Ulykkesforebyggende arbeid/kampanjer
• Bidra med informasjon og faktagrunnlag til 

Folkehelseforumet og kommunens oversikt over 
befolkningens helsetilstand

1.3 Organisering
1.3.1 Kommune overlegen

Kommuneoverlegen i Karmøy er per 
2013 ansatt  i helse- og om-

sorgsetaten og underlagt 
avdelingssjef helse. 

Kommuneoverlegen 
har delegert myn-

dighet i henhold 
til kommunes 

delegasjons-
system og 
er den som 
formelt fat-
ter vedtak 
og signerer 
brev som 
omhandler 
miljørett et 
helsevern.

Helsedeter
minanter 
 miljøet 
rundt oss er 
også viktig 
for helsa vår.
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 I kommuneoverlegens fravær er en av de andre kom-
munale legene stedfortreder. Kommuneoverlegen har 
ingen vaktordning, men vil vanligvis kunne bli kon-
taktet utenom arbeidstid dersom situasjonen tilsier 
dette. Kommuneoverlegen er faglig leder for arbeidet 
med miljørettet helsevern. 

1.3.2 Folkehelsekoordinator
I sak KST 53/11 om organisering av arbeidet med 
samhandlingsreformen i kommunen står det: «Deler 
av tilsynsoppgavene innen MHV har fram til nå vært 
ivaretatt av HMH; et interkommunalt samarbeid der 
Karmøy har bidratt med vel 400.000,- kroner per år. 
Dette samarbeidet opphører 31.12.11 – noe som betyr 
at Karmøy kommune selv må ivareta lovpålagte 
tilsynsvirksomhet fra 
2012». På bakgrunn 
av det ble det opp-
rettet 100 % stilling 
som folkehelsekoor-
dinator, som i tillegg 
til å jobbe med MHV 
skulle ivareta an-
dre oppgaver innen 
folkehelsearbeidet. 
I løpet av 2012-2013 
har folkehelsekoor-
dinator utarbeidet en 
egen handlingsplan 
for folkehelse. Hun 
har i tillegg vært 
med i en arbeidsgruppe som har jobbet tverretatlig 
med MHV. 

1.3.3 Tverrfaglig arbeidsgruppe
Høsten 2012 etablerte Karmøy kommune en tverr-
etatlig arbeidsgruppe for å ivareta kommunens 
plikter rundt miljørettet helsevern (MHV) på en bedre 
måte, spesielt med fokus på godkjenning av skoler og 
barnehager. Det ble skrevet et bakgrunnsdokument 
som dannet grunnlag for arbeidet og gav forankring i 
rådmanns ledergruppe. Gjennom delegasjon fra kom-
munestyret er myndighet innen miljørettet helsevern 
lagt til kommuneoverlege, som leder den tverretatlige 
arbeidsgruppa. Arbeidet med MHV er sektorover-
gripende, og denne arbeidsgruppen har vært en 
positiv erfaring som har gjort etatene bedre i stand til 
å snakke sammen på tvers av etatsgrensene når det 
gjelder MHV. Mange saker er i sin natur slik at de 
involverer flere eller alle etatene i kommunen. 

1.3.4 Elektroniske skjema
Karmøy kommune ønsker der det er mulig å bruke 
elektroniske skjema for virksomheter som er god-
kjennings- eller meldepliktige. Dette gjør prosessen 
mer smidig for både virksomhet og kommune. Det er 
i 2013 etablert elektroniske løsninger for skjema.

1.4 Helsehensyn  
i kommunalt planarbeid
Forskrift om miljørettet helsevern hjemler kommune-
overlegens deltakelse i det kommunale planarbeid. 
Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas gjen-
nom ordinære plan- og godkjenningsprosesser, slik 
at det er viktig å etablere gode rutiner. Der lovverket 
krever egen godkjenning av kommuneoverlegen, 
må dette også innarbeides i kommunens rutiner for 
å sikre helhetlig kommunal saksgang. Folkehelse, 
miljørettet helsevern og trivsel skal også ivaretas i 
saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven. 
Dette er et område som prioriteres i den nye folke-
helseloven, bla med nye krav til kommunene for å 

sikre folkehelse i de 
kommunale planene. 
Vi vil bidra til å 
sikre at folkehelse og 
miljørettet helse-
vern får sin plass 
i de kommunale 
planstrategiene og 
deretter i de aktuelle 
planer som revideres/
utarbeides. Dersom 
man klarer å unngå 
at helseskadelige 
forhold blir etablert 
vil det være mer ef-
fektivt enn å etterpå 

forsøke å bøte på de helseskadelige forholdene i et-
tertid.

I kommentarene til Forskrift om miljørettet helsevern 
§ 4 står det:

«De fleste og viktigste beslutningene som har betyd-
ning for folks helse, tas utenfor helsesektoren. Det vil 
derfor være svært viktig at den instans i kommunen 
som er tildelt myndigheten etter kapittel 2, sørger 
for å bringe informasjon om helse- og risikofak-
torer videre til de relevante fagmyndigheter. Mulige 
helsekonsekvenser av et tiltak eller en plan må synlig-
gjøres så langt som mulig og bringes inn i plan- og 
beslutningsprosesser på et tidlig stadium, slik at 
det blir mulig å velge den løsningen som er best for 
befolkningens helse og trivsel, og eventuelt iverksette 
tiltak som begrenser mulige ulemper. Bestemmelsen 
er en presisering av kommunehelsetjenesteloven § 
1-4, tredje ledd, og en god ivaretakelse av disse opp-
gavene vil kunne sikre færre «omkamper» og bedre 
ressursbruk.»

Det er derfor viktig at de som jobber med miljørettet 
helsevern har god kjennskap til kommunens plan-
arbeid slik at man sikrer at relevante innspill blir gitt 
på riktig måte og til rett tid.
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1.4.1 Medvirkning i  
kommunalt planarbeid i Karmøy
Høsten 2012 ble kommuneoverlegen lagt inn som fast 
høringspart i alle nye reguleringsplaner i Karmøy, 
og samarbeider med folkehelsekoordinator, idretts-
konsulent og seniorrådgiver i helse- og omsorgsetaten 
om å samordne felles uttalelser med fokus på folke-
helsen, som miljørettet helsevern er en viktig del av. 
Det skal utarbeides en egen sjekkliste for helsehensyn 
i plansaker. Helsedirektoratet har utarbeidet et rund-
skriv IS-0333 «Folkehelse og kommuneplanlegging» 
som kan være relevant å se på her.

Det avholdes faste møter 2 uker etter alle møter 
i hovedutvalg teknisk der innspill/merknader til 
planer samkjøres. Det er spesielt fokus på folkehelse, 
miljørettet helsevern og hensyn til barn og unge.  

Representantene kommer enten med felles uttalelser/
merknader/innsigelser, eller hver for seg. Helsehen-
syn i planarbeidet kan med fordel tas med helt fra 
starten av ved oppstartsmøtene.

1.5 Lovhjemmel
1.5.1 Lov om folkehel
searbeid  
(folkehelseloven)
Samtidig med at 
miljørettet helsevern i 
den gamle kommune-
helsetjenesteloven ble flyttet til ny folkehelselov, fikk 
kommunen et forsterket dokumentasjonskrav om 
internkontroll med tilsynsoppgavene innen MHV, 
hjemlet i folkehelselovens bestemmelse om intern-
kontroll i § 30.

§ 9. Kommunens oppgaver  
og delegering av myndighet
Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og 
forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller in-
direkte kan ha innvirkning på helsen, jf. § 8. Ansvar 
og oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne 
lov er lagt til kommunen, kan i tillegg til å delegeres 
etter bestemmelsene i kommuneloven delegeres til et 
interkommunalt selskap.

Kommunens myndighet kan utøves av kommune-
legen dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig 
for at kommunens oppgaver etter dette kapittel skal 
kunne utføres.

§ 30. Internkontroll
Kommunen og fylkeskommunen skal føre internkon-
troll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av 
loven her overholdes. 

Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom i 
henhold til § 9 skal dokumenteres særskilt, herunder 
uavhengighet og likebehandling i tilsynet.

1.5.2 Andre lover og forskrifter innen  
miljørettet helsevern
• Forskrift om drikkevann 
• Forskrift om skadedyrbekjempelse
• Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
• Forskrift om strålevern og bruk av stråling (solarier)
• Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjenesten 

og dyrehelsetjenesten
• Forskrift om miljørettet helsevern (inkl. Legionella)
• Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager m.v.
• Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, 

tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
• Forskrift om hygieniske forhold om bord i fartøyer
• Lov om vern mot tobakksskader § 13
• Lov om vern mot forurensinger og om avfall
• Forurensingsforskriftens kap 5 om støy m.m.

1.5.3 Andre sentrale dokumenter og regelverk
1. Veileder i miljørettet helsevern

2. Anbefalte faglige nor-
mer for inneklima (Folke-
helseinstituttet)
3. Miljø og helse – en 
forskningsbasert kunnska-
psbase (Folhehelseinsti-
tuttet)

4. NS 8175 (om lydforhold i bygninger)
5. T-1442 med tilhørende veileder (Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanlegging)
6. TEK 10 (byggteknisk forskrift)
7. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler
8. Veileder for støyvurdering ved etablering av 

nærmiljøanlegg
9. Legionellaveildere FHI
10. Inneklimaparametre Astma og allergiforbundet

1.6 Kommunens  
internkontrollsystem for MHV
1.6.1 Krav om internkontroll
§30 i ny folkehelselov pålegger kommunene et sær-
skilt dokumentasjonskrav for oppgaven med å føre 
tilsyn med miljørettet helsevern. Viktige elementer i 
internkontrollsystemet for kommunens tilsynsopp-
gave vil være å kunne dokumentere hvem som har 
ansvaret for å følge opp tilsyn med virksomheter etter 
det miljørettede helsevernreglementet, og at disse 
er gitt nødvendige forutsetninger for å kunne utføre 
denne oppgaven, herunder kapasitet og kompetanse. 

Det kommunale tilsynsorganet skal også være 
tilstrekkelig uavhengig for å unngå «bukken og 

De fleste og viktigste beslutningene 
som har betyd ning for folks helse, tas 
utenfor helsesektoren.
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havresekken»-problematikk der kommunen fører 
tilsyn med kommunale virksomheter. Videre skal 
kommunen, som en del av internkontrollen, doku-
mentere at den har tilstrekkelig styring med tilsyns-
aktiviteten, slik som oversikt over virksomheter som 
kommunen skal føre tilsyn med (herunder godkjen-
ningsstatus), tilsynsplan og system for etterlevelse av 
tilsynsplanen.

1.6.2 Fylkesmannen fører tilsyn med  
kommunene
Etter folkehelseloven § 31 kan fylkesmannen etter-
spørre dokumentasjon på at kommunene har tilstrek-
kelig styring med denne oppgaven. Det forsterkede 
dokumentasjonskravet gjelder for tilsynsoppgavene 
innen miljørettet helsevern generelt, men er spesielt 
innført med tanke på virksomhetstyper som ofte er 
kommunale, slik som skoler og barnehager.

I 2012-2013 har det i media vært sterkt fokus på god-
kjenning og tilsyn av skoler og barnehager. I Bergen 
har det kommet fram at vedlikehold av skoler har 
vært forsømt, mens VG avslørte at kommunene ikke 
fører tilsyn med barnehagene godt nok. Dette har ført 
til en diskusjon hvorvidt kommunene er i stand til å 
føre tilsyn og kontroll med seg selv (bukken og havre-
sekken). Foreløpig ser det ut til at ansvaret for tilsyn 
etter forskriftene om miljørettet helsevern fortsatt vil 
ligge hos kommunen selv (mens tilsyn etter barne-
hageloven vurderes å flyttes til ekstern tilsynsorgan). 

1.6.3 Eksempel: Tilsyn i andre kommuner
Larvik kommune fikk tilsyn i 2010 hvordan de 
ivaretok kravene til godkjenning ihht forskrift om 
miljørettet helsevern i skoler og barnehager. De fikk 
avvik på følgende punkter:

• Manglet tilsynsplaner for hvordan de fortløpende 
skulle følge opp virksomhetene

• Behov for tilsyn ble vurdert ut fra kapasitet, og 
ikke konkrete ROS-analyser

• Skoler var gitt midlertidige godkjenninger uten 
konkrete krav til oppfølging for å få endelig god-
kjenning

• Kommunelegen hadde ikke vært involvert i godkjen-
ningen av skolene, heller ikke oppfølging av avvik

• Mangel på IK-system for å følge opp avvik
• Resultat av målinger ble ikke rapportert regelmes-

sig til ledelsen ved skolen
• Ingen visste om det var utført radonmålinger eller ikke
• Mangel på system for å sikre samarbeid mellom 

kommunale etater/virksomheter som har ansvar for 
helseforhold og arbeids- og læringsmiljøet i skolene

• Ingen etablerte rutiner for å sikre medisinsk-
faglige vurderinger og tilrådinger i saker som 
angikk MHV

• Ingen etablerte systemer i kommunen som sikrer 
at helsetjenesten involveres i en tidlig nok fase 
ved planlegging av nye byggeprosjekter

• Ikke tilstrekkelige ressurser for å ivareta MHV i 
kommunen

• Ingen plan for opplæringsbehovet for de som 
ivaretar fagområdet MHV

• Ingen plan for opplæring i systemrevisjonsmetodikk

1.6.4 Om tilsyn – hva må på plass
Kommunens tilsynsaktivitet er å anse som en del av 
kommunens helsetjeneste (rundskriv IK-12/98 fra 
Statens helsetilsyn). Kommunen har etter Lov om 
statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 
15 (tilsynsloven) § 3, plikt til å opprette internkon-
trollsystem for sin helsetjeneste. Dette innebærer at 
kommunen som en del av sin internkontroll skal etab-
lere dokumenterte prosedyrer for systematisk tilsyn 
med virksomheter som omfattes av folkehelselovens 

Skoler er blant virksomhetene som skal ha MHVgodkjenning (foto: Eivind Jahren)
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kapittel 3 og tilhørende forskrifter innen miljørettet 
helsevern. Kommunen skal dokumentere hvordan de 
styrer tilsynet. God styring innebærer blant annet at: 

• ansvaret for tilsyn er klart plassert 
• myndigheten har god oversikt over virksomheter 

som det skal føres tilsyn med 
• virksomhetene / tilsynsenhetene er gitt tilstrekke-

lig informasjon 
• tilsynene er godt planlagt 
• man sikrer seg at planene / programmet etterleves 
• systematisk oppfølging av tilsynene 
• aktivitetene blir evaluert / vurdert i etterhånd 
• det er en god rapportering til de som er ansvarlige 

Kommunestyret må derfor sikre at det blir etablert et 
tilsynsorgan, eller utpekt en tilsynsansvarlig som skal 
ivareta tilsynsoppgavene. Tilsynsorganet må bli gitt 
nødvendige forutsetninger for å kunne utføre tilsyn, 
herunder opplæring i tilsynsmetodikk (IK-12/98). 

Den instansen som er delegert tilsynsmyndighet skal 
ha god oversikt over de virksomheter som omfattes 
av kommunehelsetjenesteloven, og som har plikt til 
å føre internkontroll. Oversikten innbærer godkjen-
ningsstatus, eventuelle vilkår, sist revidert, eventuelle 
ikke lukkede avvik, år for neste revisjon osv. Tilsyns-
myndighet skal ha rutiner som sikrer at det blir gitt 
nødvendig informasjon til de aktuelle virksomhetene 
om gjeldende bestemmelser. Det er virksomheten 
selv som er ansvarlig for å oppdatere seg på gjel-
dende regelverk, men tilsynsmyndigheten må gjøre 
regelverk tilgjengelig, samt i nødvendig utstrekning 
bidra med råd og veiledning. På bakgrunn av over-
sikten over virksomhetene bør det lages et program 
for hvilke virksomheter som skal være gjenstand for 
revisjoner etter en bestemt tidsramme. 

Det er kommunestyret som er den formelle opp-
dragsgiver for tilsynene. For at de skal kunne ta dette 
ansvaret bør de regelmessig få rapporter både om 
status i de virksomheter som det føres tilsyn med, og 
også om hvordan tilsynet utføres. Det bør også vur-
deres om resultatet fra tilsynet, gjennom årlige status-
rapporter bør publiseres. Innbyggerne har rett til å 
vite hvilken helse og miljøstatus for eksempel skolene 
har (IK-2705 Statens helsetilsyn).

1.7 Status for Karmøy
1.7.1 Oversikt bemanning per innbyggere
Flere steder i landet er arbeidet med miljørettet helse-
vern organisert i interkommunale samarbeid der det er 
etablert robuste fagmiljø med rett kompetanse på rett 
sted. Karmøy er per 2013 ikke med i et slikt fagmiljø. 
Her er oversikt over kommuner / regioner vi kan sam-
menlikne oss med. Etter disse tallene skulle Karmøy ha 
0,8 – 2,9 stillinger for å ivareta miljørettet helsevern.
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Indre Østfold 10 56 000 4,0 14 000 18 000
Gjøvikregionen 5 70 000 4,0 17 500 27 000
Trondheim 1 173 000 8,0 21 625 25 000
Salten 11 79 500 3,0 26 920 30 000
Bærum 1 115 000 4,0 28 750 26 000
Vestfold 11 150 000 5,0 30 000 28 000
Sør-Rogaland 17 324 000 10,0 32 400 44 000
Bergensområdet 7 300 000 6,0 50 000 48 000
Karmøy 1 41.000 ? ? ?

1.7.2 Utfordringer i Karmøy
Utfordringen til Karmøy er at det per 2012 ikke er klart 
nok definert hvem som skal utføre disse oppgavene, og 
hvor store ressurser som er satt av til arbeidet. Ansvaret 
er delegert fra kommunestyret til kommune overlege, 
og det er i sak KST 53/11 tenkt at folkehelsekoordinator 
skal bruke deler av sin stilling til å ivareta MHV. Med 
opprettelse av en tverretatlig arbeidsgruppe i 2012 har 
det tverretatlige fokuset blitt ivaretatt, og man har fått 
inn mye viktig kompetanse som kommuneoverlege og 
folkehelsekoordinator ikke sitter på.

Det vil kunne være en utfordring at folkehelsekoor-
dinator skal klare å ivareta oppgaver innen fagfeltet 
MHV godt nok, og samtidig ha nok tid til det øvrige 
folkehelsearbeidet (jf handlingsplan for folkehelse-
arbeidet). Det samme gjelder for kommuneoverlege 
som gjennom samhandlingsreformen har fått en ny 
rolle som medisinskfaglig rådgiver for hele kom-
munen, og ikke bare helse- og omsorgsetaten. 

Spesielt ser man behov for å få inn kompetanse innen 
tilsyns- og revisjonsmetodikk. Dette er kompetanse som 
verken kommuneoverlege eller folkehelsekoordinator 
har godt nok, og som er helt sentral for at kommunen 
skal kunne utføre sine lovpålagte tilsynsoppgaver.

1.7.3 Forslag til organisering  
av MHV i Karmøy kommune
Den tverretatlige arbeidsgruppa etablert i 2012 er 
foreløpig tenkt å være en midlertidig arbeidsgruppe 
med fokus på godkjenningsprosessen for skoler og 
barnehager. Dersom arbeidsgruppa skal videreføres bør 
de enkelte medlemmer få definert hvor mye tid han/
hun skal bruke på dette arbeidsområdet. Fram til kom-
munen har en rådgiver i full stilling, vil det trolig være 
hensiktsmessig å opprettholde arbeidsgruppa for å sikre 
det sektorovergripende fokus og samarbeid på tvers 
av etatene. Organisering av arbeidet bør evalueres etter 
hvert som man får gjort seg nødvendige erfaringer. 

Bemanning innen miljørettet helsevern i andre kom
muner per 010111
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Det bør på sikt være i flere kommuners interesse å se 
på mulighetene til å etablere et robust fagmiljø innen 
miljørettet helsevern. På befaring i Sør-Rogaland 
ble det diskutert muligheten for å etablere en «satel-
litt» i nordfylket med 3-4 rådgivere som jobber på 
vegne av X antall kommuner i vår region, og med 
kommuneoverlege fra en av disse kommunene som 
medlem i fagrådet. Dette bør vurderes nærmere. Da 
det interkommunale samarbeidet rundt Haugaland 
Miljørettet Helsevern (HMH) ble lagt ned i 2011, var 
det mye pga at man ikke klarte å etablere et robust 
fagmiljø. Et interkommunalt samarbeid innenfor 
samfunnsmedisin/folkehelsearbeid, og deriblant 
MHV, kan også bli aktuelt å se på i framtiden. 

Arbeidsgruppa som har skrevet plan for miljørettet 
helsevern 2013-2016 anbefaler at kommunen inngår 
avtale med interkommunalt selskap i Sør-Rogaland 

og kjøper inn rådgivertjenester for å få ekstra res-
surs og kompetanse som kan gjennomføre tilsyns 
og revisjon av utvalgte tilsynsobjekter. 

Videre anbefales det å opprettholde arbeidsgruppa 
for MHV inntil videre, og at alle representanter 
i gruppa får definert bedre hvor mye tid de skal 
bruke på arbeidet med MHV (gjelder også kommu-
neoverlege og folkehelsekoordinator). 

MHV vil da bli ivaretatt av arbeidsgruppa, som i 
tillegg får hjelp av ”ekstern” rådgiver som planleg-
ger og gjennomfører tilsynsoppgaver på vegne av 
kommunen.

I tabellen under vurderes ulike alternative løsninger 
for Karmøy kommune. 

1.7.4 Vurdering av alternativer for Karmøy kommune
Alt. Hvem gjør jobben? Fordeler Ulemper Vurdering

A Kommuneover-
lege og folke-
helse koordinator

Nærhet til alle saker. Bygger 
opp kompetanse over tid.

Stjeler fokus og tid fra andre 
kjerneoppgaver.
Mangelfull kompetanse.
Lite fagmiljø. Sårbart. 
Venstrehåndsarbeid. 
Mindre tid til det øvrige 
folkehelsearbeidet.

Anbefales ikke

B Tverretatlig 
arbeidsgruppe

Sektorovergripende fokus. 
Nærhet til alle saker. 
Bygger opp kompetanse i 
organisasjonen.

Stjeler fokus og tid fra andre 
kjerneoppgaver.
Mangelfull kompetanse. 
Uheldige dobbeltroller 
(«bukken og havresekken»).

Kan fungere i påvente 
av bedre løsning.

C Rådgiver ansatt 
kun i Karmøy

Rett kompetanse. Nærhet til 
alle saker. Unngår «bukken 
og havresekken». 

Lite fagmiljø. Sårbart. Ikke 
midler til full stilling.

Ikke optimal løsning. 
Kan fungere.

D Rådgiver ansatt 
i samarbeid 
med andre 
kommuner på 
Haugalandet 
(for eksempel 
Haugesund)

Større fagmiljø. Dra veksel 
på kompetanse på tvers av 
kommunegrenser. Midler 
nok til full stilling. 

Sårbart kun en person uten 
fagmiljø. Dele tiden på flere 
kommuner.

Kan fungere i en 
startfase, men ikke 
nok med kun en 
person. Bra dersom 
det kan utvikle seg til 
robust IKS med flere 
rådgivere og godt 
fagmijø.

E IKS Sør-
Rogaland 

(Karmøy inn 
som medlem 
på linje med 
17 andre 
kommuner, 
alene eller 
sammen med 
Haugesund)

Eksisterende robust 
fagmiljø. Etablerte rutiner 
og prosedyrer. Samkjørte 
tilsynsrunder. Mindre 
sårbart ved permisjoner 
etc. Kommuneoverleger 
inngår i fagråd. Kyndig 
saksbehandling av 
rådgivere med lang erfaring 
og bred kompetanse.

Større avstander dersom 
lokaler delvis i Sandnes.

(Kan ha noen kontordager 
i Sandnes for å ha kontakt 
med fagmiljø).

Krever samarbeid med 
andre kommuner for 
å få full stilling i en 
oppstartsperiode?

Kan prøves ut i en 
periode. Anbefales. 
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1.7.5 SørRogaland
Arbeidsgruppa i Karmøy kommune var i november 
2012 på befaring til Sandnes og fikk høre hvordan de 
jobber i sørfylket. Kontrasten er nokså stor til nord-
fylket der kommunene ivaretar miljørettet helsevern 
hver for seg. Kort oppsummert om IKS i Sør-Roga-
land:

• 17 kommuner samarbeider om MHV

• 10 årsverk; 1 daglig leder og 9 rådgivere. Sam-
lokalisert med skjenkekontroll og brannvesen. 
Rådgiverne har hver sine kommuner de er saks-
behandlere for, Stavanger og Sandnes har egne 
rådgivere som jobber kun for dem, de andre er 
fordelt på de andre kommunene.

• Et fagråd bestående av 5 kommuneoverleger, 
brannsjef, representant for ansatte og avd.leder.

• De ansatte har tverrfaglig utdannelse og erfaring, 
bachelor- eller masternivå innen natur, miljø og 
helse, zoologi, bioingeniørfag, ernæringsbiologi, 
sykepleie og samfunnssikkerhet. Bred erfaring på 
tilsynsmetoder og saksbehandling.

• Betaling etter antall innbyggere, rådgivere forde-
les etter dette forholdstall. Faste kontaktpersoner 
for alle kommunene. 

• Rådgiverne er samlokaliserte, kompetansedeling 
og utveksling skjer på tvers. Fagrådet har vedtatt 
risikovurdering av tilsynsobjekter og tilsynshyp-
pighet.

• Deltar i nasjonale kompetansefora som «Forum 
for miljø og helse». 

1.7.6 Forslag til framtidig modell i  
NordRogaland
Det bør være et overordnet mål for kommunene på 
Haugalandet å utvikle et robust fagmiljø innen MHV 
også i nord-Rogaland. Dersom Karmøy finner midler 
til rådgiver i MHV kan disse enten brukes på å an-
sette en person i Karmøy kommune, eller man kan 
kjøpe seg inn i eksisterende IKS i sørfylket. På sikt 
kan det dannes en egen satellitt i nord-Rogaland som 
flere av kommunene kan stille seg bak. Dette anbe-
fales nærmere utredet i løpet av planperioden. Vi ville 
da kunne få en slik modell: 
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DEL 2: Fagdel

Fagdelen gir en oversikt over arbeidsoppgaver, 
tilsyns objekter, kompetansekrav, regelverk og 
forvaltnings praksis innen miljørettet helsevern i 
Karmøy kommune.
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2.1 Arbeidsoppgaver innen 
miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern er et bredt fagfelt som omfatter 
mange ulike arbeidsområder, og overlapper ofte med 
andre instanser og etater i kommunen. Det er viktig 
med et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å 
ivareta blant annet følgende oppgaver:

• Godkjenning og tilsyn ved barnehager og skoler
• Tilsyn ved bassengbad
• Tilsyn og rådgivning i forbindelse med drikke-

vannskilder
• Rådgivning i forbindelse med avløpsvann og 

overvåking av resipienter
• Tilsyn og godkjenning ved bruk av slam
• Skadedyrkontroll
• Kartlegging av og 

klagebehandling i 
forhold til grunn- og 
luftforurensning

• Kartlegging av og 
rådgivning i forhold til 
radon

• Kartlegging av og 
klagebehandling i 
forhold til støy

• Tilsyn og klagebe-
handling i forhold til 
røykebestemmelsene

• Godkjenning av og tilsyn ved frisør- og hudpleie-
salonger, tatoveringsvirksomheter og solstudioer

• Rådgivning for å ivareta helsemessige hensyn ved 
arealplanlegging

• Veiledning i forhold til ulykkesforebygging
• Overvåking av vannkvaliteten ved badeplasser, 

badevannsprøver
• Tilsyn med campingplasser, leirsteder, asylmottak 

etc.
• Overvåking av potensielle smittekilder som for 

eksempel kjøletårn

6.1.1 Aktuelle tilsynsobjekter innen MHV
• Anlegg for avfall og gjenvinning 
• Avløpsanlegg
• Bygge- og anleggsplasser
• Ekspedisjonslokaler (butikker)
• Forsamlingslokaler hvor allmennheten har ad-

gang eller som benyttes av mange mennesker, for 
eksempel kino, diskotek, kirke

• Hoteller, pensjonater og lignende lokaler som mot 
godtgjørelse tilbyr overnatting

• Idretts-, fritids- og underholdningsanlegg, for 
eksempel treningsstudio

• Institusjoner, internater og liknende, for eksempel 
sykehus, sykehjem, boform for heldøgns omsorg 
og pleie, aldershjem, annen bolig med heldøgns 
omsorgstjenester, asylmottak, skoleinternat, 
barne vernsinstitusjon, fengsel

• Kontorer, offentlige og private
• Leir- og campingplasser, hytteområder og bade-

plasser
• Lokaler for fysikalsk eller annen helsemessig 

behandling, for eksempel kontorer for helseper-
sonell og alternative behandlere 

• Lokaler hvor det tilbys undervisning, for eksem-
pel universiteter, høgskoler, kjøreskoler

• Produksjonsbedrifter, for eksempel fabrikker
• Renovasjonsvirksomheter
• Serveringssteder
• Servicebedrifter, for 
eksempel bensinstasjoner og 
verksteder
• Skytebaner
• Husdyrhold i tettbygd 
strøk
• Transportmidler, veier og 
transportanlegg, for ek-
sempel T-baner, flyplasser, 
havner, laste- og transport-
terminaler, parkeringsplasser
• Utslipp fra hytter, boliger, 
fritidsbebyggelse, camping-

vogner og liknende
• virksomheter som har kjøletårn eller liknende inn-

retninger

2.2 Nærmere om arbeidsoppgaver
Med utgangspunkt i lovbestemmelsene i folke-
helseloven kan miljørettet helsevern grovt deles i to 
oppgavetyper: 

2.2.1. Planlegging, rådgivning  
og medvirkning (folkehelseloven § 4) 
Kommunens ansvar i den første delen består i å ar-
beide for å fremme folkehelse, og bidra til å sikre 
befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ 
innvirkning på helsen. Dette skal skje ved å ivareta 
hensynet til helse og trivsel i all (kommunal) sam-
funnsplanlegging og ved godkjenning av virksomhet 
etter annet lovverk. Kommunen skal videre ha oversikt 
over positive og negative faktorer i miljøet. Det betyr 
at de bør ha en god oversikt over aktuelle miljøfaktorer 
og virksomheter i kommunen som kan påvirke inn-
byggernes helse. Denne oversikten skal omfatte: 

• En vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, som 
for eksempel forurensning, støy, sosiale miljø-
faktorer, ulykkesrisiko mv., og årsakene til deres 
opptreden. 
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• En vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på 
befolkningen. 

• Forslag til mulige helsefremmende, forebyggende 
eller avbøtende tiltak. 

2.2.2. Kontrolloppgaver  
(folkehelseloven kapittel 3) 
Kontrolloppgavene er knyttet til myndighetsutøvelse 
etter bestemmelsene i lovens kapittel 3. Kommunen 
skal blant annet godkjenne virksomheter som etter 
forskrifter har godkjenningsplikt, behandle meldinger 
fra meldepliktige virksomheter, føre tilsyn med virk-
somheter og miljøfaktorer som 
har betydning for helsen. 

Godkjenning og behandling av 
meldinger omfatter bestemte 
typer virksomheter som gjennom 
egne forskrifter er gitt særskilte 
plikter og krav. Disse er viet ek-
stra oppmerksomhet fordi de ent-
en kan påvirke helsen til spesielle 
grupper av befolkningen, som for 
eksempel barnehager og skoler 
og asylmottak, eller er av en slik 
art at de kan medføre alvorlige 
virkninger på helsen dersom de 
ikke drives tilfredsstillende. Slike 
virksomheter kan for eksempel 
være firmaer som driver med 
skadedyrbekjempelse (bruk av 
giftmidler) eller virksomheter 
med kjøletårn (legionellose). 

Mer generelt har kommunen 
(kommunestyret) myndighet 
til å regulere forhold ved virk-
somheter og eiendommer hvis 
forholdene kan ha eller har inn-
virkning på helsen. Den instansen 
i kommunen som er delegert 
myndighet etter bestemmelsene i 
kapittel 3 vil ha en funksjon som 
lokal helsemyndighet, og kan 
enten på eget initiativ eller etter 
oppfordring fra berørte parter 
pålegge et forhold nærmere utre-
det, og eventuelt rettet eller stan-
set. Aktuelle oppgaver kan være 
å behandle klager på støy, dårlig 
inneklima, avrenning og foruren-
sning eller ulykkesforebygging og 
smittevern. 

Kommunen (kommunestyret) er 
også ansvarlig tilsynsmyndighet 
for virksomheter som omfattes 
av kapittel 3 med tilhørende forskrifter. Virksomheter 
det skal føres tilsyn med er blant annet godkjennings- 

og meldepliktige virksomheter som barnehager, 
skoler, badeanlegg, bassengbad, hudpleie-, hulltak-
ings- og tatoveringsvirksomhet, skadedyrbekjem-
pelse, kjøletårn og asylmottak.

2.3 Kompetansekrav innen MHV
Tidligere hadde Karmøy kommune en egen miljøhy-
gieniker, senere ble fagfeltet ivaretatt av det in-
terkommunale samarbeidet Haugaland Miljørettet 
helsevernforum, inntil det ble lagt ned i 2011. Det er 
en utfordring for kommunen å ivareta arbeidsområ-
det miljørettet helsevern, da det stiller krav til kom-
petanse innen en rekke områder. Noen eksempler er:

• Inneklima
• Luft-, grunn-, og vannforuren-
sning
• Støy og akustikk
• Internkontroll/HMS-systemer
• Sikkerhet og ulykkesforebyg-
ging
• Fukt og muggsopp
• Stråling og elektromagnetiske 
felt
• Smittevern, blant annet legio-
nella
• Avfall og avfallshåndtering
• Luktproblemer
• Sosiale miljøfaktorer
• Systemrevisjonsmetodikk og 
gjennomføring av tilsyn

2.4 Risikovurdering av  
tilsynsobjekter
Miljørettet helsevern handler om 
miljøets påvirkning på helsen. 
Arbeidet er derfor rettet mot 
påvirkningsfaktorer i nærmiljøet. 
Miljørettet helsevern omfatter i 
utgangspunktet alle mennesker 
som bor eller oppholder seg in-
nenfor kommunen, med unntak 
av arbeidsmiljøet som er regul-
ert i eget lovverk gjennom ar-
beidsmiljøloven. 

Miljørettet helsevern kan ut i 
fra lovteksten i folkehelselovens 
kapittel 3 omfatte alt, men gjen-
nom forskriftsregulering gir 
lovgiver kommunene oppgaver 
innenfor mer konkrete områder. 
Dette får betydning for omfang 
og prioritering av oppgaver for 

tjenesten. Videre pålegger flere av forskriftene enkelte 
virksomheter en melde- eller godkjenningsplikt til 

Mobilmast kan innebære en helserisiko 
gjennom stråling. Foto: Eivind Jahren
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kommunen. Med dette signaliserer sentrale myn-
digheter at slike virksomheter skal kommunene vie 
ekstra oppmerksomhet. Melde- og godkjenningsplikt 
for virksomhetene innebærer også bestemte oppgaver 
for kommunene. 

Hvilke miljøfaktorer/miljøforhold som er aktuelle 
i den enkelte kommune vil avhenge av blant annet 
bosetningsmønster, næringsstruktur, trafikkløsninger 
og trafikksituasjon, befolkningssammensetning, topo-
grafi osv. Hvilke oppgaver miljørettet helsevern skal 
prioritere bør videre fastsettes som følge av en risiko-
vurdering av aktuelle miljøfaktorer i kommunen. 

Formålet med tilsynet er å sikre at driften foregår 
innenfor gjeldende lovverk og retningslinjer, samt å 
påpeke viktigheten av at virksomheten vektlegger 
kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på kontinuer-
lig forbedring. Kommunen må ha en egen tilsynsplan 
der alle tilsynsobjekter risikovurderes og klassifiseres. 

Som tilsynsmyndighet skal det også legges vekt på 
aktiv bistand i å utarbeide gode systemer og rutiner 
for å sikre at kommunale og private virksomheter 
kjenner til regelverket, og overholder bestemmelser 
knyttet til miljørettet helsevern. De som jobber med 
MHV skal videre ta hånd om enkelthendelser og 
klagesaker. Dette kan for eksempel være behand-
ling av støyklager. Innenfor dette ligger også råd og 
veiledning overfor innbyggere og virksomheter. 

2.5 Godkjenningspliktige og  
meldepliktige virksomheter
Utvalgte virksomheter er pliktige enten å melde fra 
til kommunen ved oppstart, mens andre også må 
få godkjenning før oppstart. Skoler og barnehager 
er godkjenningspliktige, mens bl.a. frisørsalonger, 
tatoveringssalonger og solarier er meldepliktige. 

2.5.1 Meldepliktige virksomheter

Forskrift om miljørettet helsevern Campingplasser
Hospits
Asylmottak
Virksomheter med utslipp av avløpsvann
Virksomheter med kjøletårn eller lignende 
innretninger

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, 
tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

Frisører
Hudpleiesalonger

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. Badeanlegg
Boblebad

2.5.2 Godkjenningspliktige virksomheter

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og 
barnehager mv.

Barnehager
Barneskoler og ungdomsskoler
Videregående skoler

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, 
tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

Tatoveringsvirksomhet
Hulltakingsvirksomhet

 
2.6 Delegasjon av myndighet
Kommunestyret skal sikre at det blir utpekt en til-
synsansvarlig, som skal ivareta de tilsynsoppgavene 
kommunen er gitt. Dette innebærer delegering av 
myndighet etter § 8. Kommunestyrets myndighet kan 
i følge folkehelselovens § 9 delegeres til et interkom-
munalt organ eller til en annen kommune. Unntaket 
er den myndighet som er nevnt i § 18 om straff. 

Tilsynet skal være uavhengig, som betyr at myndighet 
ikke kan delegeres til noen som har ansvar for virk-
somhet som omfattes av tilsynet. Videre bør delegering 
vurderes ut fra prinsipper om forsvarlig saksbehan-
dling. For at tilsynet med miljørettet helsevern skal 
kunne ivaretas på en forsvarlig måte, er det viktig at 

kommunens helsefaglige ekspertise har en sentral rolle 
i forbindelse med tilsynet (jf veileder til forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler). 

Kommunestyrets myndighet kan utøves av kommu-
neoverlegen, dersom dette på grunn av tidsnød er 
nødvendig for at styrets oppgaver etter denne lov skal 
kunne utføres, jf § 9 andre ledd. 

Etter Karmøy kommunes delegasjonsreglement av 14. 
juni 2012 er det innen miljørettet helsevern delegert 
myndighet til følgende nivå:
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Formannskapet
• Forskrift om MHV barnehager og skoler mv. 

(myndighet til å gi dispensasjon fra bestemmelser 
i forskriften ihht § 26). 

Hovedutvalg helse og omsorg
• Lov om folkehelsearbeid § 15, 16 og 17 (tvangs-

mulkt, stansing, retting, overtredelsesgebyr)

Rådmannen
• Lov om folkehelsearbeid (alt utenom det hovedut-

valg H/O har fått delegert)
• Lov om vern mot smittefarlige sykdommer
• Lov om vern mot tobakkskader
• Forskrift om MHV i barnehager og skoler m.v. 

(utenom myndighet til å dispensasjon)

Rådmannen utarbeider selv retningslinjer for intern 
delegering og utøvelsen av slik delegert myndighet. 
Ansvaret for MHV er per september 2013 delegert 
til avdelingssjef helse, som har delegert ansvaret 
videre til kommuneoverlege i dennes ansvars- og 
myndighetsbeskrivelse (ligger på kommunens interne 
kvalitetssider):

Kommuneoverlege
• Ansvar for stabsområde/fagområde/oppgaver

• Folkehelsearbeid 
• Opplysningsvirksomhet/forebyggende arbeid 
• Følge med i helsetilstanden i kommunen

• Miljørettet helsevern
• Tilsynsfunksjoner sammen med teknisk etat, 

oppvekst og kultur og folkehelsekoordinator
I tillegg har Statens strålevern delegert sin tilsynsmyn-
dighet for solarier, og dermed myndighet til å treffe 
de nødvendige enkeltvedtak til kommunene, jf. lov 
om strålevern og bruk av stråling § 18. Denne myn-
digheten er pr i dag ikke delegert til administrasjonen.

2.7 Saksbehandling  
miljørettet helsevern
2.7.1 Vurderinger
I henhold til forvaltningsloven skal en sak «være så 
godt opplyst som mulig» før man fatter vedtak. Dette 
innebærer at man må sikre at alle opplysninger som 
det innenfor rimelighetens grenser er mulig å inn-
hente må innhentes.

Dette kan skje gjennom korrespondanse, befaring 
eller tilsyn. I alle tilfeller bør innhentingen resultere i 
skriftlig materiale og dokumentasjon.

Hvorvidt et forhold er i strid med lover og forskrifter 
på området avgjøres etter en faglig vurdering. I 
utgangspunktet gir forskriftene i hovedsak funksjons-
krav, slik at det er lagt opp til bruk av skjønn. Dette 
skjønnet begrenses imidlertid av flere forhold.

I kommentarene til forskrift om miljørettet helsevern 
står det:

Det følger av første punktum at helsehensyn så langt som 
mulig skal ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til 
planlegging og godkjenning av virksomheter og eiendommer. 
Bestemmelsen gjenspeiler prinsippet om at forskriften skal 
ha en sikkerhetsnettfunksjon og at hensynet til helse så langt 
som mulig skal ivaretas gjennom andre sektorers regelverk.

Det legges opp til at kommuneoverlegen i utgang-
spunktet ikke skal overprøve andre offentlige organ-
ers vurderinger på et område. Forutsetningene for 
dette er at andre organer har gjort en tilstrekkelig 
vurdering av også de helsemessige forhold ved saken. 
Et eksempel på dette er byggesaksgodkjenning. Der-
som byggesak har godkjent en byggesøknad, kan ikke 
kommuneoverlegen overprøve dette. Men dersom 
byggesak ikke har gjort en tilstrekkelig vurdering av 
helsemessige forhold i den aktuelle saken, for ek-
sempel støy, kan kommuneoverlegen gjennomføre 
egen vurdering av forholdet og eventuelt gi pålegg 
om retting eller lignende. Svært ofte innebærer dette 

Campingplasser er ett av mange tilsynsobjekter innen MHV (foto: Eivind Jahren)
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misfornøyde parter, store kostnader og oppslag i me-
dia. Kommunen fremstår ikke som en samkjørt enhet. 
Bedre samarbeid innad og kjennskap til andre etaters 
regelverk er derfor svært viktig! 

Dette innebærer at selv om kommuneoverlegen er 
gitt stor frihet i utøvelse av skjønn i sine vurderinger 
skal regelverket som omhandler miljørettet helsev-
ern i utgangspunktet være et «sikkerhetsnett» for de 
tilfeller der det skjer svikt i den øvrige planleggingen 
og godkjenningen av virksomheter.

Videre kan ikke enhver fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe kreves rettet. Forholdet må 
være over en viss tålegrense og av en viss alvorlighet 
dersom det kan anses å være i strid med forskrift 
om miljørettet helsev-
ern og dersom det skal 
være aktuelt å benytte 
virkemidlene i folke-
helselovens kapittel 3.

I en befolkning vil føl-
somheten for forskjel-
lige belastninger variere. 
Noen er svært robuste mot belastninger mens andre 
er svært følsomme. Når det skal vurderes hvilken 
tålegrense som skal legges til grunn skal man bruke 
den tålegrensen der man regner hoveddelen av be-
folkningen vil oppfatte som grensen til hva som gir 
for høy belastning. 

2.7.2 Vedtak
Varsel om vedtak
Før man fatter et vedtak må de som vedtaket er tenkt 
rettet mot få mulighet til å uttale seg. Dette gjøres 
gjennom å sende et varsel om vedtak. Et slikt varsel 
skal inneholde hva man har oppfattet som et avvik fra 
lov og forskrift, og hvilket vedtak man anser aktuelt 
å gjennomføre og med en frist for når forhold/avvik 
skal være rettet. Vanligvis gis ca 4-8 ukers frist, men 
det er litt avhengig av hva som kreves rettet og må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Varselet inneholder 
også en frist for å gi skriftlig kommentarer til det 
vedtaket som er vurdert. Vanlig frist er 3 uker, men 
dersom det er forhold som tilsier det (ferieavikling, 

flere instanser involvert i 
saken) er det lurt å gi en 
lengre frist.

Se forvaltningsloven for 
nærmere beskrivelse. Det 
er ikke klagemulighet på 
et varsel om vedtak. 

Vedtak om retting
Dersom det ikke kommer inn kommentarer eller op-
plysninger til varselet om vedtak, fattes vedtak som 
beskrevet i varselet. Ved behov gis ny frist for gjen-
nomføring av vedtaket.

Et vedtak om retting må inneholde en frist for når 
rettingen skal være gjennomført. Man vil også vanlig-
vis kreve tilbakemelding eller dokumentasjon på at 
rettingen er gjennomført innen fristen.

Vedtaket vil vanligvis innebære et funksjonskrav. 
Dette vil si at den vedtaket gjelder, selv kan velge på 
hvilken måte forholdet skal rettes på, så lenge resulta-
tet er at lovkrav blir oppfylt.

Et vedtak som er fattet etter dette regelverket er å 
regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
Dette innebærer at det er klagemulighet for de med 
klagerett. Dersom man etter en vurdering i en klage-
sak velger å ikke vedta et krav om retting er denne 
avgjørelsen også et enkeltvedtak som kan påklages.

Vedtak om stengning
Dersom en virksomhet innebærer akutt helsefare kan 
det bli fattet vedtak om stengning. Dette vedtaket 
vil innebære at virksomheten innen en kort frist må 
stanse den delen av virksomheten som innebærer 
helserisiko slik at helserisikoen vedtaket omfatter 
bortfaller.

Vedtak om stengning er sjelden brukt og krever at det 
er overhengende helsefare, dvs. over femti prosent 
sjanse for betydelig helseskade i løpet av få dager. 
Vedtak om stengning er et enkeltvedtak i henhold til 
forvaltningsloven og kan påklages, men klagen har 
ikke oppsettende virkning.

Støy, dårlig inneklima, trafikkfarlige 
veier, slurv med hygiene og mobbing 
er eksempler på faktorer rundt oss som 
kan ha negativ innvirkning på helsa vår

Støyskjerming (Foto: Eivind Jahren)
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2.7.3 Tvangsmulkt
Varsel om tvangsmulkt
Dersom vedtak om retting, stengning eller granskning 
ikke blir gjennomført til tidsfristen kan det være ak-
tuelt å vedta tvangsmulkt. Dette er et virkemiddel som 
må brukes med forsiktighet og kun dersom det anses 
som nødvendig for å få det opprinnelige vedtaket 
gjennomført. Dette innebærer at dersom det er startet 
et arbeid som vil føre til at det opprinnelige vedtaket 
blir oppfylt noe etter tidsfristen, eller dersom det opp-
rinnelige vedtaket omhandler forhold av beskjeden 
betydning bør man avstå fra å ilegge tvangsmulkt.

Når man vurderer å ilegge tvangsmulkt må dette først 
varsles. Et slikt varsel innebærer at det opprinnelige 
vedtaket gjentas med en ny frist, og at det varsles at 
det kan bli aktuelt å 
ilegge tvangsmulkt 
dersom denne fristen 
oversittes. Som en 
følge av dette varse-
let får virksomheten 
en mulighet til å 
uttale seg til varse-
let om tvangsmulkt 
innen en egen frist, 
vanligvis 3 uker. 
(Jf. avnittet over om 
vedtak)

Det er ikke klagead-
gang på varsel om 
tvangsmulkt.

Vedtak om tvangs-
mulkt
Dersom det ikke kommer inn kommentarer eller opp-
lysninger til varselet om tvangsmulkt, bør det fattes 
vedtak om tvangsmulkt med ny frist for retting av 
avviket.

En tvangsmulkt kan ilegges i form av løpende dags-
mulkter eller en engangsmulkt, alt etter hva som anes 
mest hensiktsmessig. Pengene innkreves av nams-
mannen, og tilfaller staten. Kommuneadvokaten bør 
se på saken og sender eventuelle krav/begjæring om 
utlegg til namsmannen

Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak etter for-
valtningsloven og kan påklages etter nærmere regler. 
Det kan på dette tidspunktet ikke klages på det opp-
rinnelige vedtaket om retting.

Vedtak om granskning
Dersom man ser at det er forhold ved en virksom-
het som kan innebære helseskade eller helsemessig 
ulempe for publikum, men at det vil være spesielt 
omfattende og komplisert å få gjort en vurdering 
som er av god nok kvalitet kan man fatte vedtak om 
granskning.

Dette vedtaket innebærer at virksomheten selv i løpet 
av en gitt tidsfrist må iverksette en granskning på en 
måte som er i tråd med etablerte faglige rutiner og på 
en måte som sikrer tilstrekkelig objektivitet. Virksom-
heten selv må ta kostnadene ved granskningen. Ved-
tak om granskning er et enkeltvedtak etter forvalt-
ningsloven, og kan påklages etter nærmere regler.

2.7.4 Klageadgang
Alle vedtak som fattes innenfor dette regelverket er 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages. 
Også dersom man unnlater å fatte vedtak er dette et 
vedtak som kan påklages. 
Alle som har rettslig klageinteresse, de vedtaket er 
rettet mot eller ved en klagesak, de som har klagd 
på det forholdet vedtaket omhandler har klagerett. I 

særskilte tilfeller kan 
andre med særlig 
interesse i saken ha 
klagerett. Dette må 
vurderes i det en-
kelte tilfelle.

Fylkesmannen er 
klageinstans for 
vedtak etter dette 
regelverket. Lik-
evel er det slik at en 
klage må stiles til 
den som har fattet 
vedtaket, dvs. kom-
muneoverlegen. 
Kommuneover-
legen vil da vurdere 
(underinstansbe-
handle) klagen. 

Dersom kommuneoverlegen finner å imøtekomme 
klagen og omgjøre vedtaket stanser saksbehandlingen 
der, med mindre det kommer inn klage på omgjørin-
gen. Dersom kommuneoverlegen opprettholder 
vedtaket sender kommuneoverlegen saken over til 
fylkesmannen for videre behandling og avgjørelse av 
klagen (se vedlegg).

2.8 Rutiner for klagebehandling
En av de vanligste arbeidsoppgavene innenfor 
miljørettet helsevern er behandling av klager.  Van-
ligst er klager på støy, men klager på lukt eller luft-
forurensning er også vanlig.

Det første man må vurdere ved mottak av klager er 
om klagen er omfattet av «vårt» regelverk. Tidvis er 
det andre instanser som bør behandle klagen. Klager 
bør gjøres oppmerksom på dette. Dersom klagen er 
skriftlig bør den bli sendt over direkte til relevant 
instans med et oversendelsesskriv. 

Dersom klagen hører inn under «vårt» regelverk 
anbefales det at klager først går i dialog med den 

Ballbinge kan skape støyproblemer (Foto: Anders L. Eie)



22

påklagde. Mange klager kan løses i minnelighet mel-
lom partene uten å involvere tilsynsmyndigheten (se 
rutiner for klagesaksbehandling).

Har klager vært i dialog med påklagde uten å lykkes i 
å komme til enighet skal vi behandle klagen etter gjel-
dende regelverk. Det er da et ønske om at klagen blir 
formulert skriftlig, om dette ikke er gjort. Men dette 
kan ikke kreves. Om klager ikke evner å formulere 
klagen skriftlig må vi bidra til å skrive ned klagen.

Det er to hovedtilnærminger i denne typen klagebe-
handling; helsediplomati, og formell klagebehandling. 

2.8.1 Helsediplomati
Helsediplomati er nyttig der det dreier seg om en 
tvist mellom to parter. I helsediplomatiarbeidet er 
målet å komme frem til en løsning begge parter kan 
leve med. Dette er den foretrukne arbeidsmetode for 
å løse konflikter. 

2.8.2 Formell klagebehandling
Alternativ metode er formell klagebehandling. Dette 
er den foretrukne metode når den påklagde er en pro-
fesjonell virksomhet. I denne formen for klagebehan-
dling gjør vi som tilsynsmyndighet en egen vurdering 
av situasjonen og fatter eventuelt vedtak om retting 
dersom det påklagde forhold er i strid med gjeldende 
regelverk.

Det er i slike saker naturlig å gjøre en befaring. 

Denne formen for klagebehandling innebærer føl-
gende steg:

1. Er problemet forsøkt løst partene imellom?
• Har vi myndighet til å gå inn i saken?
• Ligger den under vårt regelverk?

2. Har andre instanser behandlet saken tidligere og 
eventuelt gitt godkjenning?

3. Hva sier lovverket om dette forholdet?
4. Hva er de faktiske forhold?
5. Gjør en vurdering av hvorvidt de faktiske forhold 

er i tråd med, eller strid med, lovverket.
6. Er det andre forhold av betydning

• Forholdsmessighet ved et eventuelt vedtak 
om retting

• Andre planer for området
7. Fatte vedtak om retting (eventuelt stengning) eller 

vedtak om å frafalle saken.

Se ellers rutiner for saksbehandling.

2.9 Viktige momenter -  
merknader til plansaker

Vegtrafikkstøy
I følge nasjonale mål skal antall støyplager reduseres 
med 25 % innen 2010 i forhold til 1999. 

I forbindelse med regulerings- og utbyggingsplaner 
må derfor støy fra trafikk kartlegges og utredes i 
forhold til gjeldende retningslinjer og standarder. 

Utstyr til måling av radon (Foto: Anders L. Eie)
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Viser til retningslinje for behandling av støy i areal-
planlegging T-1442, og ber om at kravene i retnings-
linjene tas inn i reguleringsplanen når det er aktuelt. 
Selv om kommuneplanen nå har gode støybestem-
melser er det viktig at de blir gjentatt i hver enkelt 
reguleringsplan for støyutsatte områder.

Utendørs oppholdsareal skal i følge retningslinjene 
ikke ha et lydnivå som overstiger 55 dB ekv. For nye 
boliger skal NS 8175 tilfredsstilles – dette innebærer at 
innendørs støynivå fra utendørs kilder ikke skal over-
stige Lekv,  døgn = 30 dB (A) og Lmaks, natt = 45 dB 
(A) i oppholdsrom. Kartleggingen må også ta høyde 
for trafikkøkning framover i tid (10 år).

Dersom støytiltak er nødvendig er det viktig at tiltak-
ene ferdigstilles før brukstillatelse for boligene gis. 
Dersom støyskjerm er aktuelt er det viktig at denne 
er sammenhengende, slik at også boligene på enden 
skjermes av støyskjermen.

Støy fra industri, næringsvirksomhet og tekniske 
installasjoner på eget bygg
Boligområder og industriområder bør ikke tillates 
regulert i nærheten av hverandre. Dersom boliger og 
industriområder likevel lokaliseres nært hverandre, 
må det sørges for at det blir fullt mulig å skjerme nær-
liggende boligområder mot eventuell støy. 

Det beste tiltaket mot støy er ”riktig” lokaliser-
ing, samt bruk av eksisterende terreng og eventuell 
støyskjerming av kilden. En slik planlegging reduser-
er behovet for store investeringer til støyskjerming i 
etterkant, og det er derfor nettopp på planstadiet at 
man har de beste muligheter for å forebygge framti-
dige støyproblemer.

Erfaringer viser at også kombinasjon av mer ”ufarlig” 
næringsvirksomhet som kontor/forretning/diskotek 
etc. og boliger i samme bygg eller nærliggende om-
råder, kan gi støyproblemer for beboerne. Dette pga 
støy fra virksomheten som trafikk, ventilasjonssyste-
mer, vifter, kjøleaggregater og andre tekniske instal-
lasjoner. Viktig å sette konkrete desibel krav fra NS 
8175 i bestemmelsene om planene ikke lar seg endre.

Støy fra ventilasjonsanlegg og vifter blir ofte glemt i 
plansaker, men kan være til stort ubehag for de som 
utsettes for slik støy. Det er viktig å påpeke tidlig i 
planprosessen at det må tas hensyn til støy fra slike an-
legg, og at det må gjøres nødvendige skjermingstiltak. 
Dette gjelder både for innendørs og utendørs støy.

Bygge- og anleggsstøy
I forbindelse med bygge- og anleggsaktivitet kan det 
oppstå støyproblematikk f.eks. i forhold til eksister-
ende boliger nær byggeplassen og nye boliger som får 
brukstillatelse før hele prosjektet/området er ferdigstilt. 

Der er derfor viktig at dette tas hensyn til under 
byggeprosessen, og at gjeldende retningslinjer følges 

kap. 4 i T-1442. Det bør settes konkrete dokumentas-
jonskrav om støytiltak under byggeprosessen. Henvis 
til støykrav i kommuneplanen om nødvendig. 

Dersom det forventes mye bråk bør det sørges for at 
redegjørelse for forventet støy i bygge-, anleggs- og 
driftsperioden og evt. avbøtende tiltak skal vedlegges 
søknad om rammetillatelse.

Luftforurensning/inneklima
Områder med mye trafikkstøy, utbygginger og nærhet 
til industri kan blant annet føre til støvproblemer for 
beboere i nærheten. Det er derfor viktig at dette tas 
høyde for i den videre planleggingen slik at det kan 
gjøres tiltak. Tiltak vil være krav til balansert, mekan-
isk ventilasjon, støvtette ventiler, plassering av bolig 
osv. Det er også viktig å legge vekt på hvem som har 
ansvar for vedlikehold og rengjøring av veg som blir 
brukt til f. eks omfattende anleggsvirksomhet. Spesiell 
bruk krever mer omfattende vedlikehold og renhold.

Jordforurensning
Dersom tidligere aktivitet i området kan ha med-
ført forurenset grunn, må det etterspørres grunn-
undersøkelser og forslag til videre tiltak.

Vannforurensning
Dersom det finnes (private) drikkevannskilder i om-
rådet må disse beskyttes mot forurensning eller even-
tuelt få tilbud om påkobling på det offentlige nettet.

Trafikkulykker
Utbygging fører til økt trafikk i området og dermed 
også større risiko for trafikkulykker. Det er derfor viktig 
at gående, syklende og barn som leker i området sikres 
tygg adkomst til området (fortau, gang-/sykkelsti, 
gatelys, skilting, fotgjengeroverganger, fartsdumper 
etc.). Innføring av 30-soner i boligfelt er både ulykkes-
forebyggende, støv- og støyreduserende. Tiltakene må 
ferdigstilles før utbyggingsarbeidet igangsettes.

Radon
Nye bestemmelser og hensynssoner knyttet til radon i 
kommuneplanen, dette skal være førende i all plan-
legging i Karmøy. Nå også skjerpede krav i teknisk 
forskift til PBL.

Tiltaksgrense er 100Bq, maks grense 200Bq.

Ved utfylling med tilkjørte steinmasser må disse 
ikke hentes fra radonrisikoområder da de kan in-
neholde høye radonkonsentrasjoner. Dersom det er 
tenkt brønnvann som vannforsyning må det sikres at 
brønn vannet ikke inneholder radon.

Kraftlinjer
Helsemessig anbefalt avstand til kraftlinjer i henhold 
til NOU 1995:20: 

Det er ikke klare beviser/usikkert om helseskader, 
men det anbefales en moderat forsiktighetsstrategi 



24

som for eksempel å øke avstanden til kraftledninger 
der dette er mulig uten store ekstra kostnader el-
ler andre ulemper av betydning. Ved anlegg av nye 
kraftledninger bør man søke å unngå nærføring til 
boliger, barnehager skoler m.v. Aktuelle tiltak er i 
første rekke traséendringer. Ved anlegg av nye boli-
gområder, barnehager, skoler m.v. bør man unngå 
nærhet til kraftledninger. Der det er mulig, bør man 
velge en noe større avstand enn de minstegrenser 
som er fastsatt av sikkerhetshensyn for avstand mel-
lom kraftledninger og bebyggelse.

Det vises til rapport 2012:3 som er rapport fra ekspert-
gruppe som tar for seg en vurdering av helserisiko og 
forvaltningspraksis vedrørende svake høyfrekvente 
elektromagnetiske felt.

Lukt 
Både industri, avfallsdeponier, avfallsbehandlingsan-
legg og trafikk kan generere lukt som kan oppleves 
som ubehagelig og medføre at uteaktiviteter og 
luftemuligheter med mer begrenses. Andre kilder kan 
være dyrehold og andre ikke-industrielle virksom-
heter som restauranter etc. 

Det er viktig at man tar høyde for eventuelle lukt-
plager og i forskrift om miljørettet helsevern § 9 e) 
kreves det at virksomheter skal drives slik at luktplager 
som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås. 

Tilgjengelighet for funksjonshemmede
Det må sørges for god tilgjengelighet og tilretteleg-
ging for funksjonshemmede, særlig i det offentlige 
rom. Forskrift om miljørettet helsevern § 8 krever 
blant annet at det skal tas hensyn til tilgjengelighet. 
Dette innebærer at det for eksempel skal tas nødven-
dig hensyn til adkomst for funksjonshemmede. Dette 
faget heter universell utforming og er regulert i tekni-
sk forskrift samt i norske standarder. Regjeringen har 
satt mål om at Norge skal være universelt utformet 
innen 2025 og har egne handlingsplaner for dette.

Positive miljøfaktorer
Egnede arealer for utendørs lek og friluftsliv er 
grunnleggende for folks helse og trivsel og er med 
på å forbygge, og eventuelt reparere, helseplager og 
mistrivsel. Det er derfor viktig å bevare eksisterende 
vegetasjon, grøntarealer og stier i størst mulig grad, 
samt å sikre god tilgang til disse områdene. Ved bol-
iger, skoler og barnehager skal det være god adgang 
til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og 
sammenhengende grøntstruktur med gode forbindel-
ser til omkringliggende naturområder

2.10 Ulike typer tilsyn
1. Egenmeldingsskjema / rapport (revisjon ved sel-

vangivelse)
• Virksomheter rapporterer på utvalgte parametere.

2. Inspeksjon
• Inspeksjon kan benyttes i forhold til små virk-

somheter / enkeltmannsforetak som har enkle 
krav til internkontroll.

• Inspeksjon kan også benyttes i forhold til spe-
sifikke risikomomenter som må følges tettere 
enn ordinær systemrevisjon tilsier.

• Benyttes også ved hendelsesbasert tilsyn.
3. Systemrevisjon

• Gjennomgang av virksomhetens internkon-
trollsystem med hovedvekt lagt på dokumen-
tasjon.

• Omfang og frekvens tilpasses virksomhetens 
størrelse, kompleksitet, risikovurdering og tema.

4. Temabaserte tilsyn
• Velge ut områder man ønsker å se spesielt 

nærmere på.
• Tilsyn ved alle eller et utvalg av de aktuelle 

virksomheter, «bredde ut» erfaringene til 
resten.
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Del 3: Vedlegg

• Risikovurdering av bransjer og plassering i tilsynsklasse
• Tilsynsplan for miljørettet helsevern i Karmøy kommune
• Retningslinjer for dokumentasjon av inneklimamålinger
• Arbeidsplan for miljørettet helsevern i Karmøy kommune
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3.1 Vedlegg 1: Risikovurdering av 
bransjer og plassering i tilsynsklasse

Vurdering av risikoforholdene
For vurdering av risiko brukes følgende definisjon på 
risiko, hvor sannsynlig det er at en uønsket hendelse 
eller tilstand skjer og hvor store konsekvenser dette 
kan få:

Sannsynlighet   
1  -  Lav;  svært lite sannsynlig   

2  -  Middels;  sannsynlig   

3  -  Høy;  årlig eller oftere

Konsekvens   
1  -  Liten; små skader eller belastninger på mennesk-
er, ingen sykemelding eller fravær 

2  -  Middels; uheldige skader eller belastninger på 
mennesker, korttidsfravær 

3  -  Stor; skader på mennesker, langtidsfravær 

Risiko 
Risiko = sannsynlighet (verdi)  x  konsekvens (verdi) 

Risikodiagram
Sannsynlighet Konsekvens

Liten (1) Middels  (2) Stor (3)

Høy (3) 3 6 9

Middels (2) 2 4 6

Liten (1) 1 2 3

Tilsynfrekvens ut fra risiko 
Ut fra risikovurderingen er virksomheten plassert i 
tilsynsklasser med tilhørende tilsynsfrekvens. 

Risikogruppe Risiko Tilsynsklasse Tilsynsfrekvens

Rød 6 - 9 1 2. - 3. år

Gul 3 - 4 2 4. – 5. år

Grønn 1 - 2 3 ved behov

I de påfølgende matrisene er D=driftsrelaterte forhold 
og F=fysiske forhold eller tilstander. 

Risikovurdering av tilsynsobjekter

D/F1 Bransjer/ uønsket tilstand eller 
hendelse

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

Ko
ns

ek
ve

ns

Pr
od

uk
t

Solarier    

F
Solsengene gir for høy stråledose 
(ikke godkjent utstyr) 2 3 6

D Kunder påføres smitte 2 1 2

D
Dårlig hygiene i solsenger og 
lokalet 2 1 2

D Gis mangelfulle solingsråd 2 2 4

F Ikke tilgjengelig briller 1 2 2

F/D
Mangler ved 
desinfeksjonsmiddelet 2 2 4

Tatovering, piercing, hulltaking    

D/F Utstyr overfører smitte 2 3 6

F
Lokalets utforming gir økt 
smittespredning 2 1 2

D
Mangelfull informasjon mht 
risikogrupper 2 2 4

D
Uforsvarlig håndtering av 
smittefarlig avfall 2 1 2

Kjøletårn

D
Mangelfull rengjøring og 
desinfeksjon 2 3 6

F
Fysiske mangler ved utformingen 
av anlegget 1 3 3

D Mangelfull overvåking 2 3 6

D/F
Oppblomstring av legionella i 
anlegget 2 3 6

D
Manglende handlingsplan basert 
på en gjennomført risikoanalyse 2 3 6

Boblebad
D/F Dårlig badevannskvalitet 1 2 2
D/F Alvorlige skader og ulykker 1 3 3
D/F Mindre skader og uhell 3 1 3

D/F
Oppblomstring av 
legionellabakterier 1 3 3

D Smittespredning via boblebad 3 2 6

 Asylmottak  

D/F Støy 2 1 2

F Ulykker grunnet fysiske forhold 2 1 2

F Dårlig inneklima 3 2 6
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D/F2 Bransjer/ uønsket tilstand eller 
hendelse

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

Ko
ns

ek
ve

ns

Pr
od
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t

Skoler og barnehager
D/F Smitte og hygiene 1 1 1

D/F
Hemmer helse og trivsel 
(mobbing) 2 2 4

D/F Alvorlige skader og ulykker 1 3 3

D/F Mindre skader og uhell 3 1 3

 

Badeanlegg
D/F Dårlig badevannskvalitet 1 2 2
D/F Alvorlige skader og ulykker 1 3 3
D/F Mindre skader og uhell 3 1 3

D/F
Oppblomstring av 
legionellabakterier 1 3 3

   
Skadedyrfirma (og 
skadedyrbekjempelse)    

D/F
Driver bekjempelse med 
unødvendige sterke midler 2 2 4

D Ubeskyttet utplassering av åte 1 3 3

D Bruk av ikke godkjent personell 1 3 3

D
Mangelfull innsamling av 
åtebokser 2 2 4 

D Mangelfull nabovarsling 2 2 4

D Manglfull føring av protokoll 2 2 4

 
Institusjoner som for eksempel 
fengsel  

D/F Dårlig lydforhold 2 1 2

D/F Passiv røyking 1 2 2

D Mangelfullt renhold 2 1 2

D/F
Manglende tilrettelegging for 
godt sosialt miljø 1 2 2

D/F
Oppblomstring av 
legionellabakterier 1 2 2

F Dårlig inneklima 2 2 4

F
Manglende rutiner for å unngå 
smittespredning 2 2 4

 
Sykehjem, barne- og 
omsorgsboliger  

F Dårlig inneklima 1 1 1

D/F Alvorlige skader og ulykker 1 3 3

D/F Mindre skader og uhell 3 1 3

D Mangelfullt renhold 1 2 2

D/F
Oppblomstring av 
legionellabakterier 1 3 3

D/F3 Bransjer/ uønsket tilstand eller 
hendelse

Sa
nn

sy
nl
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he

t
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 Treningsstudioer, idrettshaller
D/F Mangelfullt renhold 2 1 2

D/F Støy 2 1 2

D/F
Oppblomstring av 
legionellabakterier 1 2 2

F Dårlig inneklima 2 1 2

D
Manglende internkontroll med 
treningsutstyr 1 2 2

D/F Skader og uhell 2 1 2

F
Manglende førstehjelpsutstyr og 
-opplæring 1 2 2

 
Frisører, skjønnhetspleie og 
lignende    

D Overføring av smittsom sykdom 1 2 2

D Mangelfull desinfeksjon 1 2 2

D/F Dårlig renhold 1 1 1

  

 
Barneverninstitusjon, bolig for 
enslige mindreårige asylsøkere

F Inneklima 1 1 2

F Risiko for ulykker 1 2 2

D/F
Oppblomstring av 
legionellabakterier 1 2 2

D Mangelfullt renhold 1 2 2

 Sosial tilrettelegging 1 2 2

 
Serveringssteder, 
overnattingssteder

D/F Lokaler med mangelfull hygiene 2 1 2

D/F Støy 1 2 2

D Røyking i lokalene 1 1 1

D Mangelfull avfallshåndtering 1 2 2

D Skadedyr 2 1 2

 Vaskehaller
D/F Støy til omgivelsene 2 1 2

D/F
Oppblomstring av 
legionellabakterier 1 2 2
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Risikovurdering og tilsynshyppighet
Med knappe ressurser er det viktig å ha en plan bak 
tilsynsarbeidet, og at det gjøre ut fra en risikovurde-
ring. Hensikten er å ha et system som gjør oss i stand 
til å prioritere vår innsats der faren for helseskade er 
størst.  Med risiko for helseskade mener vi produktet 
av hyppigheten av en uønsket hendelse og den nega-
tive helseeffekten hendelsen medfører. 

Det vises her til «Risikovurdering tilsynsobjekter 
Karmøy kommune» som er grundig gjennomgang av 
alle ulike tilsynsobjekter i kommunen. Tilsynsplan 
revideres fortløpende, men er grunnlag for årlig ar-
beidsplan og prioriteringer. 

Risiko 
Risiko = sannsynlighet (verdi)  x  konsekvens (verdi) 

Risikodiagram
Sannsynlighet Konsekvens

Liten (1) Middels  (2) Stor (3)

Høy (3) 3 6 9

Middels (2) 2 4 6

Liten (1) 1 2 3

Tilsynfrekvens ut fra risiko 
Ut fra risikovurderingen er virksomheten plassert i 
tilsynsklasser med tilhørende tilsynsfrekvens. 

Risikogruppe Risiko Tilsynsklasse Tilsynsfrekvens

Rød 6 - 9 1 2. - 3. år

Gul 3 - 4 2 4. – 5. år

Grønn 1 - 2 3 ved behov

Tilsyns-
klasse Virksomhetstype Totalt antall 

virksomheter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Solarier ? X X X X

Tatovering, piercing, 
hulltaking

? X X X X

Kjøletårn ? X X X X

Boblebad ? X X X

Asylmottak 0 - - - - - - - -
2 Skoler 31 X X

Barnehager 33 X X

Svømmeanlegg 5 X X

Skadedyrfirma ? X X

Fengsel og andre 
liknende institusjoner

0 X X

Sykehjem, barne- og 
omsorgsboliger

? X X

3 Treningsstudioer, 
idrettshaller

? X

Frisører, skjønnhetspleie 
og liknende

57 frisører X

Barneverninstitusjoner, 
boliger for enslige 
mindreårige asylsøkere

? X

Serveringssteder, 
overnattingssteder

? X

Vaskehaller ? X

3.2 Vedlegg 2: Tilsynsplan miljørettet helsevern Karmøy kommune

Utkast til plan for tilsyn
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3.3 Vedlegg 3: Retningslinjer dokumentasjon inneklimamålinger
Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager i Karmøy kommune

1. Bakgrunn, krav og forventninger 
Bakgrunnen for denne kommunale veilederen er at 
Karmøy kommune ønsker å ha gode retningslinjer 
for gjennomføring av inneklimamålinger i skoler og 
barnehager. Skoler og barnehager er godkjennings-
pliktige, og § 19-21 i Forskrift om miljørettet helsevern 
i barnehager og skoler m.v. omhandler inneklimaet. 
Det er samme krav til kommunale og private virk-
somheter.

Definisjoner
Begrepet innemiljø favner litt bredere enn inneklima. 
WHO definerer innemiljø som termisk (temperatur), 
atmosfærisk (luftkvalitet), akustisk (støy og klang), 
aktinisk (lys og stråling), mekanisk (ergonomisk), 
estetisk og psykososialt miljø.

Begrepet inneklima forstås med faktorene tempera-
tur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling, og 
ergonomiske forhold. 

Inneklimamålinger
Ved godkjenning av virk-
somheter og ved senere 
tilsyn/revisjon er det krav 
til dokumentasjon av in-
neklimamålinger. Følgende 
målinger skal kunne doku-
menteres:

• Temperatur
• CO2-nivå
• Luftfuktighet
• Radon
• Støy
• Etterklang

Nye bygg i dag 
kvalitetssikres gjennom 
TEK10 og en rekke nasjonale 
standarder (NS). I de fleste 
tilfeller vil nye bygg opp-
fylle forskriftens krav til in-
neklima, så lenge innkjøring-
sprotokoller for tekniske 
anlegg osv. blir etterfulgt når et nybygg står ferdig. 
Det er allikevel aktuelt å gjennomføre målinger av in-
neklima både ved oppstart av nye bygg/anlegg, som 
en fortløpende del av eget internkontrollsystem eller 
ved tilsyn fra helsemyndighetene i kommunen.

Det er derfor nødvendig å være tydelig på hvor man 
”legger lista” når det gjelder disse målingene, hvilket 
disse retningslinjene skal sørge for. Kommunen 
ønsker å ha en lik behandling for alle virksomheter, 

kommunale som private. Dette er å anse som kom-
munale veiledende kravspesifikasjoner/retningslinjer, 
til hjelp for virksomhetene som skal gjennomføre 
inneklimamålinger, og for å gi private og offentlige 
virksomheter de samme vilkår. Det vil til enhver 
tid være rom for skjønnsmessige vurderinger. Et 
helhetsinntrykk av hvordan virksomheten ivaretar 
inneklimaet vil legges til grunn, og ikke kun tekniske 
målinger alene. Både ved godkjenning av virksom-
heter og ved senere tilsyn vil det bli vektlagt at det 
finnes gode nok internkontrollsystem som sikrer 
vedlikehold av ventilasjonsanlegg osv. 

Kravspesifikasjonen for gjennomføring av innekli-
mamålinger skal: 

• sikre en god gjennomføring med god kvalitet i 
hele kartleggingsløpet 

• sikre medvirkning 
• sikre enhetlig gjennomføring 

• sikre god dokumentas-
jon og sporbarhet ved senere 
oppfølging 
• sikre at kartleggingsre-
sultater blir vurdert opp mot 
gjeldende lover, regler og 
standarder. 

Fravik fra kravspesifikas-
jonen skal fremlegges for 
Miljørettet helsevern for ut-
talelse. 

2. Lovkrav til innemiljø 
A) Opplæringsloven kap. 9a 
Det fysiske miljøet i skolen 
skal være i samsvar med de 
faglige normene som fag-
myndighetene til enhver tid 
anbefaler. 

B) Folkehelseloven/forskrift 
om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 
Forskrift om miljørettet 

helsevern stiller krav til rengjøring, inneklima og luft-
kvalitet, belysning og lydforhold (samlet kalt innemiljø). 

§ 13 Rengjøring og vedlikehold 

• Innendørs arealer i daglig bruk skal ha forsvarlig 
renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. 

• Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. 
• Tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres 

etter behov. 

Inneklima må kontrolleres (Foto: Anders L. Eie)
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§ 19 Inneklima og luftkvalitet 

• Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, 
herunder luftkvalitet. 

• Temperaturregulering og ventilasjon skal være 
tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. 

• Den relative fuktigheten i rommene må ligge på et 
nivå slik at fare for muggdannelser ikke forekom-
mer. 

• Ioniserende stråling skal ikke overskride et all-
ment akseptert nivå. 

§ 20. Belysning 

• Lokaler og uteområdet skal ha belysning som 
er tilfredsstillende ift den bruk virksomheten er 
planlagt for. 

§ 21. Lydforhold 

• Lokaler og uteområdet skal ha tilfredsstillende 
lydforhold. 

C) Arbeidsmiljøloven 
Arbeidsmiljølovens § 4-4 setter krav om at ar-
beidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne 
er sikret fullt forsvarlig inneklima med luft fri for 
helseskadelige, sjenerende eller belastende foruren-
sninger. Arbeidstilsynets forskrift om arbeidsplasser 
og arbeidslokaler, og veiledning Klima og luftkvalitet 
på arbeidsplassen (bestillingsnr. 444) gir grunn-
leggende informasjon om inneklima, hvordan et godt 
inneklima kan oppnås og hvilke krav som kan stilles. 

Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for per-
soner som ikke er arbeidstakere. 

§ 1. Elever ved institusjoner som har undervisning 
eller forskning som formål skal når de utfører arbeid 
som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår 
under forhold som kan innebære fare for deres liv 
og helse, anses som arbeidstakere i forhold til ar-
beidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med 
unntak av § 19-2. 

D) Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter 
(og NS 8175) 
Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven angir 
funksjonsrettede krav for å ivareta et godt innemiljø. 
Disse kravene inkluderer bestemmelser som regulerer 
forhold med betydning for helsen, bl.a. om ventilas-
jon, romvolum, lydforhold, dagslys, energiøkonomis-
ering, fuktbeskyttelse m.m. 

3. Krav, normer og anbefalinger for godt  
innemiljø
Temperatur 
• < 22 ºC i fyringssesongen, og ellers mellom 19-26 

ºC. Overskridelse av høyeste temp godtas om som-
meren, men ikke mer enn to uker i et normalår. 

• Vertikal temperaturgradient: Ikke over 3 ºC pr 
høydemeter (mest aktuelt i barnehager) 

• Lufthastighet; Maks. 0,15 m/s i oppholdsrom mid-
let over 3 min. 

CO2/Luftskifte 
• Maks. 1000 ppm CO2 
• Luftbehov: min. 7 l/s per. person + utlufting fra 

materialer: 0,7-2 l/s. per m2 gulv. Tillegg for pros-
esser og aktiviteter (1 l/s = 3,6 m3/time).

Fukt 
• Fukt og råteskader skal ikke forekomme. Synlig 

mugg og mugglukt skal ikke forekomme 
• Relativ fuktighet i luft vil variere med årstidene 

og klima ute. Bør ideelt ligge mellom 20-40 %.
• Markører for fukt: Synlige fuktskader, vannskad-

er, muggvekst må unngås 
• Inspeksjon luftinntak, filter, aggregater m.m. kan 

sjekkes for å avdekke fuktproblemer 
• Fukt i materialer/konstruksjoner over anbefalte 

nivåer må unngås 

Radon 
• Radonnivå skal ikke overstige 200 Bq/m3. Tiltak skal 

gjennomføres ved årsmiddelverdi over 100 Bq/m3. 

Lys og belysning 
• Rom for undervisning (pult) og SFO: 300 lux 
• Tavle (gammeldags tavle): 500 lux – unngå blend-

ing/speilende reflekser. NB! Nye smartboard bør 
ikke ha for sterk belysning rettet mot seg.

• Korridorer og vrimlearealer: 100 lux 
• Trapper: 150 lux 
• Øvingsrom og laboratorier: 500 lux 
• Luminansforskjell ikke over 1:3 i undervisningsrom. 
• Fargegjengivelsesindeks (Ra) for lyskilde ≥ 80 
• Tilgang på dagslys – beregne dagslysfaktor ved 

behov 

Flere anbefalinger finnes i Lyskulturs publikasjon 1 B, 
vedlegg A. 

Lydforhold 
• Etterklang: TEK < 0,6 sek i undervisningsrom (0,5 

sek dersom hørselshemmede). 
• Tekniske installasjoner: TEK maks 32 dB i under-

visningsrom (30 dB dersom hørselshemmede) 
• Eksponering for støy (Arbeidsmiljøloven): 

• Gruppe 1: Nedre tiltaksverdi LEX1t*= 55 dBA 
• Gruppe 2: Nedre tiltaksverdi LEX1t*= 70 dBA 
• Gruppe 3: Nedre tiltaksverdi LEX8t= 80 dBA 
• Grenseverdier: LEX8t = 85 dBA, Peak = 135 dBC 

• Den mest støyende timen gjennom arbeidsdagen. 
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Kjemisk forurensning/avgassing 
Avgassing fra materialer og bygningskonstruksjoner 
skal ikke være i konsentrasjoner som er kjent eller antas 
at kan gi bidrag til dårlig inneklima. Avgassing fra pros-
esser skal ikke kunne spres slik at inneklimaet forringes. 

4. Gjennomføring og  
dokumentasjon av innemiljømålinger 
A. Generelt – krav til rapporter 
Målerapportene bør (uten å bli for omfattende) in-
neholde: 

• Sammendrag 
• Innledning – hvem som har gjennomført målin-

gene, måleperiode, bestiller av målingene. 
• Bakgrunn for undersøkelsene 
• Formål med undersøkelsene 
• Beskrivelse av målestedene (henvisning til 

tidligere rapporter kan godtas). 
• Målestrategi 
• Vurderingskriterier 
• Metoder og utstyr 

inkludert kalibre-
ringsdato og antatt 
måleusikkerhet. 

• Resultater 
• For inne-

miljømålinger: Tabeller med maksimum, mini-
mum og gjennomsnitt for hver parameter og rom. 
Resultatene kan også dokumenteres med kurver. 

• Vurdering av resultatene. 
• Konklusjon, eventuelt med forslag til tiltak. 

• 

B. Luftkvalitet – lufttemperatur, luftfuktighet, luftut-
veksling (CO2) 
Inneklimamålingene skal gjennomføres av et 
firma/personer med solid erfaring fra denne 
typen målinger, være uhildet i saken og ha et 
kvalitetssikringssystem som sikrer god gjennom-
føring. Ved anbuds/tilbudsinnbydelse til eksterne 
aktører/firma skal rammene forelegges tilbydere på 
en tydelig måte slik at omfanget kommer klart frem. 

Ved måling skal rommene brukes som normalt med 
den personbelastningen det pleier å være (elever og 
lærere). Helst bør det gjøres langtidsmålinger 1-3 
døgn der man kan hente ut kurver/grafer for å se 
varia sjon i løpet av dagen. Men det godtas også øye-
blikksmålinger under forutsetning at målingene ut-
føres av kyndig personell, og at disse tas på tidspunkt 
der man kan fange opp grenseverdier. For eksempel 
skal CO2-nivå måles på slutten av en time med max 
antall elever tilstede. 

Plassering av måleutstyr skal gjøres av firmaet som 
måler. Krav til målested: 

• Minimum 1 meter fra varmekilder, tilluftsven-
tiler, vinduer, dører, lyskilder, PC-er, personer og 
annet som kan påvirke alle parametrene som det 
måles på. 

• Cirka i hodehøyde for elevene, og så nære 
som mulig oppholdssonen uten at målingene/
måleutstyret blir forstyrret. 

• Plassering av måleutstyr i rommene skal doku-
menteres med bilder eller markeres på tegning 
over romlandskapet.

C. Etterklang og støy
Etterklangsmålinger gjennomføres etter NS-EN ISO 
3382-2:2008 Måling av romakustiske parametre. Et-
terklangstid i vanlige rom, forenklet metode. Støy 
fra tekniske anlegg gjennomføres etter NS-EN ISO 
16032:2004 Akustikk. Måling av lydtrykknivå fra 
tekniske installasjoner i bygninger. Teknisk metode. 

Eksponeringsmålingene 
gjennomføres i henhold 
til Arbeidstilsynets støy-
forskrift og Norsk stand-
ard NS4815-2, måling av 
yrkesmessig eksponering 
for støy for arbeidstakere. 

Måling av etterklang og 
støy kan bli etterspurt ved søknad om godkjenning 
og ved tilsyn, men i Karmøy kommune legger vi ikke 
inn krav om etterklangmålinger rutinemessig uten at 
det er indikasjon for det. Det bør gjennomføres ved 
klager og der det er barn med hørselshemminger. På 
befaring ved søknad om godkjenning av virksomhet 
vil det kunne måles støy for eksempel fra ventilasjon-
sanlegg der det oppfattes å være et mulig problem 
(på indikasjon).

D. Belysning og lysforhold. 
Det henvises til Lyskulturs publikasjon nr. 22: Et-
terkontroll av belysningsanlegg og publikasjon nr. 21: 
Dagslys i bygninger. 

Det skal ved søknad om godkjenning dokumenteres 
målinger i alle klasserom.

E. Radon 
Det henvises til Stråleverninfo nr. 1/2012: Radon-
måling i skoler og barnehager. 

I Karmøy kommune ses arbeidet med 
miljørettet helsevern som en viktig del 
av folkehelsearbeidet, og det er i tråd 
med samhandlingsreformens intensjon.
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5. Oversikt over krav til inneklimamålinger 
ved godkjenning skoler og barnehager i  
Karmøy kommune

Paragraf Miljøfaktor

Skal være 
dokumentert 
ved 
søknad om 
godkjenning  

Kan etterspørres 
ved godkjenning/
tilsyn/revisjon og 
ved klager Målinger gjøres (minimum):

§ 19 CO2-nivå X Alle oppholdsrom

§ 19 Temperatur X Alle oppholdsrom

§ 19 Luftfuktighet X Alle oppholdsrom

§ 19 Radon X Etter krav i strålevernforskriften

§ 20 Belysning X Alle oppholdsrom

§ 21 Etterklang X Problemrom

§ 21 Støy tekniske anlegg X Problemrom

6. Henvisninger 
• Arbeidsmiljøloven 

• Opplæringsloven 

• Folkehelseloven 

• Plan- og bygningsloven 

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler 

• Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 

• Teknisk forskrift til PBL 

• Norsk Standard 8175 om lydforhold i bygninger 

• Selskapet for Lyskulturs anbefalinger om belysn-
ing i skolen 

• Anbefalte faglige normer for inneklima 

• http://www.allergiviten.no/index.asp?G=3467 
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3.4 Vedlegg 4: Arbeidsplan miljørettet helsevern Karmøy kommune 2013
Radonmålinger alle skoler og barnehager
1. Samarbeid med teknisk etat – del av godkjenning-

sprosess
2. Nytt krav i strålevernforskriften (alle har gjort 

målinger innen 1/1-2014)

Kontrollere at delegasjonsreglement er kor
rekt etter nye lover, og se på intern arbeids
fordeling i den tverretatlige arbeidsgruppa
1. Folkehelseloven
2. Saksbehandling på vegne av kommuneoverlegen

Løpende saker og møter
1. Møter i arbeidsgruppa minst 1 gang i måneden. 

Ellers etter behov. 

Kompetansehevende tiltak (internt)
1. Delta på relevante kurs, om vi har kursmidler
2. Ekskursjoner dersom aktuelt
3. Abonnere på Forum for miljø og helse
4. Abonnere på Helserådet
5. Være aktive i Haugaland folkehelseforum når det 

er tema innenfor miljørettet helsevern

Dersom tid
1. Tilsyn solarier

Dag-Helge Rønnevik 
kommuneoverlege

Etablere internkontrollsystem og tilsynsplan
1. Risikobaserte prioriteringsklasser
2. Få oversikt antall virksomheter i de ulike klassene
3. Etablere varig system for å ivareta kommunens 

tilsynsplikter 

Utarbeide plan for MHV og årlig arbeidssplan 
(denne)
1. Sammenfaller med handlingsplan for folkehelse
2. Årlig handlingsplan til orientering i politiske 

utvalg
3. Godkjennes av rådmann og hans ledergruppe

Godkjenning alle skoler
1. Framdriftsplan – rapportere til rådmann månedlig
2. Alle skoler søker godkjenning, oppstart januar – 

stormøte med rektorene, informere om bakgrunn 
og prosess

3. Utvikle og ta i bruk elektroniske skjema der det er 
mulig

4. Tett samarbeid etatene – få flest mulig godkjent
5. Få oversikt over større utfordringer og behov for 

investeringer
6. Vurdere politisk behandling egen handlingsplan 

for utbedring av skoler (dersom behov)

Godkjenning barnehager (vil fortsette i 2014)
1. Samme prosess som med skolene

Bidra i folkehelsearbeidet
1. Bidra med kunnskap inn i Folkehelseforum og til 

oversiktsdokumentet om helsetilstanden i befolk-
ningen (folkehelseloven § 5)

2. Synliggjøre MHV som viktig del av folkehelsear-
beidet

Legge til rette for enklere saksbehandling og 
informasjonsflyt til befolkningen
1. Informasjon om MHV på kommunens webside
2. «Flyers» og foldere/brosjyrer om sentrale tema 

(for eksempel rotte- og villkattproblemer)
3. Legge til rette for bruk av elektroniske skjema som 

er integrert i kommunens saksbehandlingssystem

Planlegge ivaretakelse av MHV i årene som 
kommer
1. Vurdere hvilken organisering som er mest 

hensikts messig
2. Beregne nødvendige ressurser for å ivareta 

lovpålagte oppgaver i MHV
3. Se på mulighetene til å gå inn i IK samarbeid, for 

eksempel med rådgiver/MHV-konsulent som 
inngår i det faglige nettverket til Sør-Fylket
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