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1 INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
Miljørettet helsevern omfatter alle faktorer i miljøet som kan påvirke innbyggernes 

helse. I følge folkehelseloven skal kommunen fremme befolkningens helse og 

beskytte befolkningen mot faktorer som påvirker helsen negativt. 

 
§ 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra 

til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 

helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 

helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 

herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 

virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 

planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 

 

Forrige plan for miljørettet helsevern utløp i 2016. Det var derfor behov for 

revidering. Kommunal planstrategi 2016-2019, sist justert etter vedtak i 

kommunestyret 17.12.2019 (sak 139/18), sier at plan for miljørettet helsevern skal 

ferdigstilles i løpet av 2019. 

 
 

1.2 Formål og innhold  
Formålet med planen er å sikre at Karmøy kommune oppfyller myndighetskrav 

innen miljørettet helsevern. Dette vil bidra til at kommunens innbyggere har et trygt 

og helsefremmende miljø. 

 

Planen inneholder en oversikt over arbeidsoppgavene for miljørettet helsevern i 

Karmøy kommune og en beskrivelse av hvordan kommunen løser sine oppgaver i 

tråd med lov og forskrift.  

 

Planen er også et grunnlag for hvordan kommunen vil organisere og fordele sin 

ressursbruk innen miljørettet helsevern, både økonomisk og personalmessig, slik at 

arbeidet er i samsvar med det som fremgår av regelverket. 

 

For å sikre kvaliteten i en slik plan er det viktig å forankre arbeidet i samtlige etater. 

Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av èn representant fra hver etat, 

kvalitetsrådgiver i sentraladministrasjonen og kommuneoverlegen. 

Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide planen samt å drifte oppgaver innen 

miljørettet helsevern.  

 



 

1.3 Avgrensning mot andre kommunale planer 

 
Karmøy kommune har et overordnet målkart.  

  

 
 

Målkartet sammen med andre plandokumenter og kartlegginger, danner grunnlaget 

for plan for miljørettet helsevern.  

 

Andre relevante kommunale planer er følgende (listen er ikke uttømmende):  

 Kommuneplan for Karmøy   

 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer – grunnlag for andre planer  

 Helsemessig- og sosial beredskapsplan – del av kommunens beredskapsplan  

 Handlingsplan for SLT /Folkehelse  

 Hovedplan avløp 

 Hovedplan vann 

 Forurensingsplan 

 Smittevernplan 

 



1.4 Kunnskapsgrunnlag 
Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha 

innvirkning på helsen. Dette omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 

miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt 

kommunen med hjemmel i folkehelseloven. Miljørettet helsevern er et fagfelt som 

krever omfattende og spesiell kompetanse innen en rekke områder. Oppgavene er 

sektorovergripende. Ved lov og forskrift har kommunen myndighet og virkemidler 

overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom. Denne myndigheten er en 

forutsetning for at kommunen skal kunne ivareta sitt ansvar for å sikre liv og helse, 

samt fremme folkehelse.  
 

1.4.1 Påvirkningsfaktorer 

Under er det opplistet påvirkningsfaktorer som kan ha konsekvenser for helsen i en 

befolkning.  

 

Inneklima  

Dårlig inneklima forårsaker helseproblemer. Barn er ofte mer mottakelig enn voksne 

for uheldige miljøfaktorer som kan lede til sykdom, særlig relatert til luftveiene. 

 

Støy 

Støy defineres som uønsket lyd. Støy er det miljøproblemet som rammer flest 

mennesker i Norge. Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige virkningene 

av støy. 
 

Luftforurensning 

En hovedkilde til lokal luftforurensning er trafikk. Andre aktuelle kilder er utslipp 

fra industri, oppvarming og forurensning transportert langveisfra. 

 

Avfall 

De forskjellige bestanddelene i avfall kan forurense miljøet. Helseskade kan oppstå 

ved at avfallet har uheldige kjemiske egenskaper; de avgir stråling, og de gir 

spredning av bakterier og virus som kan fremkalle sykdom.  
 

Husholdningsavfall kan være kilde til spredning av lukt og ansamling av skadedyr. 

Dette kan igjen føre til smittespredning, primært gjennom vannkilder. 
 

Stråling 

Størsteparten av strålingen vi eksponeres for er fra naturlige kilder. Eksempler kan 

være kosmisk stråling, UV-stråling fra solen og solarier, og fra radioaktive stoffer i 

berggrunn/ jordsmonn, for eksempel radongass. De biologiske virkningene ved 

eksponering avhenger blant annet av stråledosen og stråletypen.  

 

 



Forurensing til vann og grunn 

Skadevirkningene ved eksponering av forurenset vann vil variere fra opplevd 

ulempe til direkte helseskade. Dette vil blant annet avhenge av konsentrasjonen på 

forurensningen.  

 

Lukt 

Industri, avfallsdeponier, avfallsbehandlingsanlegg og trafikk kan generere svært 

ubehagelig lukt. Eksponeringen kan bli så ubehagelig at det legger begrensninger på 

lokalbefolkningens uteaktiviteter og luftemuligheter. Lukten kan gi psykiske og 

sosiale konsekvenser som kan påvirke innbyggernes livsutfoldelse. 

 

Smittevern 

Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer utgjør et eget område i 

planen for kommunens helsetjeneste. 
 

Nærmiljø 

Kvaliteten i våre omgivelser har stor betydning for livskvalitet, helse og trivsel. Det 

fysiske hverdagsmiljøet påvirker oss alle, og definerer det vi i vid forstand kan kalle 

nærmiljø. 
 

Kommunenes arealplanlegging bestemmer i stor grad om uheldig miljøpåvirkning 

kan unngås. Dette kan skje gjennom lokalisering av potensielle støy- og 

utslippskilder, utforming av trafikksikre veisystemer, sikring av vegetasjon og 

grønnstruktur, vern av kulturminner, kulturmiljøer og naturområder, samt grad av 

hensyn til universell utforming. På områder hvor sammenhengen mellom 

miljøfaktorer og helse ikke er endelig vitenskapelig dokumentert, bør føre-var-

prinsippet legges til grunn. 

 

For videre lesing om påvirkningsfaktorer anbefales helsedirektoratets nettsider. 

 

1.5 Myndighetskrav 
Fagfeltet miljørettet helsevern er sammensatt, variert og komplisert. Dette 

kjennetegnes ved at det er mange ulike lover og forskrifter som omhandler temaet.  

 

Kapittel 3 i folkehelseloven av 2012 omhandler miljørettet helsevern. I tillegg er en 

rekke forskrifter hjemlet i folkehelseloven: 

 

 Forskrift om miljørettet helsevern 

 Forskrift om skadedyrbekjempelse 

 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 

hulltakingsvirksomheter 

 Drikkevannsforskriften 

 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu 



 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv 

 Forskrift om hygieniske forhold om bord i fartøyer 

 Forskrift om smittefarlig avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste mv 

 Forskrift om organisk gjødsel 

  

Andre aktuelle lover og forskrifter: 

 

 Tobakkskadeloven 

 Plan- og bygningsloven 

 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 

 IHR-forskriften (internasjonalt helsereglement) 

 Forurensingsforskriften 

 Forskrift om gravplasser, kremasjon og gravferd 

 Forskrift om universell utforming 

 

1.6 Oppgaver innen miljørettet helsevern 
Forskrift om miljørettet helsevern omfatter innbyggernes miljø og omgivelser i alle 

livsfaser og de fleste livsområder – stort sett er bare egen bolig unndratt forskriftens 

virkeområde.  

 

Kommunen skal ha oversikt over, og føre tilsyn med, de faktorer og forhold i miljøet 

som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Oppgavene ivaretas 

gjennom: 

 Kontroll og tilsyn 

 Planlegging og forebygging  

 Enkeltsaker ved klager eller bekymring fra innbyggerne 
 

1.6.1 Kontroll og tilsynsoppgaver 

Flere av kommunenes virksomheter kan påvirke innbyggernes helsetilstand. Disse 

virksomhetene har godkjennings- eller meldeplikt til kommunen. 

 

Godkjenningspliktige virksomheter: 

 Skoler 

 Barnehager 

 Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter 

 

Meldepliktige virksomheter 

 Kjøletårn og lignende 

 Asylmottak 

 Hospitser 

 Campingplasser ol 

 Undervisnings- og forsamlingslokaler 



 Utslipp av avløpsvann 

 Frisør og hudpleie 

 Solarier 

 Badeanlegg, inkludert boblebad 

 Skadedyrbekjempere  

 

Ut fra tilsynsplanen skal virksomhetene følges opp med regelmessige tilsyn. Dersom 

det avdekkes avvik må dette følges nærmere opp. Når kommunen utøver sin 

myndighets- og tilsynsoppgave benyttes de virkemidler og påleggshjemler som 

ligger i folkehelseloven kapittel 3. Kommunen har også myndighet til å gjøre vedtak 

om tvangsmulkt og stansing. 

 

1.6.2 Ulike typer tilsyn 

Nedenfor følger en beskrivelse av ulike tilsynsmetoder. Kommunen velger selv 

metode og tilpasser denne ut fra formålet med tilsynet innenfor lovens rammer.  
 

Systemrevisjon 

Systemrevisjon er en systematisk kontroll av et på forhånd angitt tema innenfor 

virksomhetens ledelsessystem. Dette gjøres for å sikre etterlevelse av krav fastsatt i 

lov eller forskrift. Sagt med andre ord vil kommunen føre tilsyn med det systemet 

virksomheten har for å kontrollere seg selv, for eksempel internkontrollen. 

Systemrevisjon som metode kan avdekke grunnleggende svakheter i systemet. 

Metoden er en grundig og ressurskrevende tilsynsform. Den egner seg derfor godt til 

å undersøke om virksomhetens praksis er underlagt styring, eller om det er mer opp 

til enkeltpersoner eller tilfeldigheter som gjør at virksomheten etterlever 

myndighetskrav. Systemrevisjonen må tilpasses virksomhetens størrelse, 

tilsynsomfanget og forholdene for øvrig.  

 

Egenrapportering 

Egenrapportering innebærer at virksomheten selv melder eller rapporter om den har 

oppfylt angitte bestemmelser. Dette kan være et godt virkemiddel for å kartlegge 

større områder. Rapporteringen skjer som regel på grunnlag av utsendt skjema fra 

kommunen. Egenrapportering blir også brukt for å få oversikt over et tilsynsområde, 

og legger dermed grunnlaget for prioriteringer for videre oppfølgende tilsyn. 

 

Inspeksjon 

En inspeksjon skal normalt være en systematisk gjennomgang av utvalgte 

risikoforhold i virksomheten. Dette gjøres for å fastslå om virksomheten oppfyller 

myndighetskrav. 

 

Inspeksjonen kan være uanmeldt eller varslet på forhånd til virksomheten. Den har 

et mer begrenset formål enn systemrevisjon. Metoden vil derfor egne seg godt for 



små og mellomstore virksomheter. Forhåndsvarsling av en inspeksjon vil kunne gi 

virksomheten bedre muligheter til å fremlegge dokumentasjon på driften og sørge 

for at ansvarlig personell/ledelsen er tilstede ved inspeksjonen. 

Inspeksjonen kan foretas som ledd i rutinemessig tilsyn (planlagt tilsyn), eller på 

grunnlag av klage over forhold ved en virksomhet eller fra omgivelsene 

(hendelsesbasert tilsyn). Inspeksjon gir et inntrykk av forholdene ved virksomheten 

der og da, spesielt dersom den skjer uten forhåndsvarsling. Inspeksjonen gir en 

indikasjon på om virksomhetens internkontrollsystem fungerer i praksis. 

 

Stikkprøve 

En stikkprøve er en varslet eller uanmeldt begrenset kontroll av virksomheten. Målet 

er å verifisere enkelte opplysninger, ofte gitt av virksomheten selv. En stikkprøve kan 

utføres som inspeksjon av lokaler, bygninger, uteareal og omgivelser. Det kan også 

utføres prøvetaking av miljøfaktorer. Resultatet fra en stikkprøve kan inngå som del 

av et mer omfattende tilsyn ved virksomheten. 

 

1.6.3 Planlegging og forebygging 

Ved etablering og drift av virksomheter og ved reguleringsarbeid, er det vesentlig at 

helseaspektet ivaretas. Helseperspektivet bør løftes så tidlig som mulig i 

planleggingen. Dette for å unngå at det oppdages negative helseeffekter i ettertid.  

 
Enkeltsaker 

Innbyggere kan melde fra om helseskadelig utslipp av for eksempel lukt eller støy fra 

en virksomhet eller nabo. Her har kommunen ansvar for å registrere og 

saksbehandle meldinger, og eventuelt pålegge den aktuelle virksomhet eller nabo om 

å foreta en utbedring. Dette er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

 
Hva miljørettet helsevern ikke omfatter 

Miljørettet helsevern involverer sjelden saker som er irriterende, sjenerende eller 

plagsomme. For å falle inn under regelverket om miljørettet helsevern må 

eksponeringen ha potensiale for å gi helseskade eller helseulempe for folk flest. 

 

  



2 MILJØRETTET HELSEVERN I KARMØY KOMMUNE 

 

2.1 Bakgrunn 
Karmøy kommune anser arbeidet med miljørettet helsevern som en viktig del av 

folkehelsearbeidet. Miljørettet helsevern kan ses på som den utøvende delen av 

folkehelsearbeidet. 

 

For å ivareta oppgavene innen miljørettet helsevern, må Karmøy kommune ha: 

 

• God kompetanse innenfor fagområdet miljørettet helsevern 

• God oversikt over lovpålagte oppgaver og aktuelle virksomheter 

• Effektiv saksbehandling 

• Realistisk tilsynsplan 

• Gode informasjonskanaler mellom innbyggere og kommune  

• Godt samarbeid innad i kommunen på tvers av fag og etater 

• Helseperspektiv i plan- og reguleringsarbeid 

 

Karmøy kommune er en stor kommune som består av flere tettsted, byer og grender 

med sin egen kultur og historie. Kombinasjonen av næringsdrift og boligbebyggelse 

kan i mange situasjoner være opphavet til konfliktsituasjoner der innbyggere blir 

utsatt for forurensing, for eksempel støy- og luktpåvirkning.  
 

2.2 Organisering og kompetanse 
Kommunestyret i Karmøy har delegert sin myndighet for de fleste oppgaver innen 

miljørettet helsevern til kommuneoverlegen i Karmøy. Kommuneoverlegen er nå 

organisert i sentraladministrasjonen, mens tidligere var dette en funksjon som var 

tillagt helse- og omsorgsetaten. Dette er et bevisst grep som i større grad sikrer at 

miljørettet helsevern får et overordnet og etatsovergripende fokus i 

kommuneorganisasjonen. Denne organiseringen bidrar til å tydeliggjøre at oppgaver 

innen miljørettet helsevern involverer alle etater likeverdig.  

 

For å ivareta tverrfaglig kompetanse innen miljørettet helsevern har Karmøy 

kommune etablert en arbeidsgruppe hvor alle etater er representert.  

 

Karmøy kommune er en stor kommune med mange tilsynsobjekt å ivareta. Det er 

derfor behov for økte ressurser innen miljørettet helsevern og det er avsatt midler i 

budsjettet til dette i kommende periode.  

  



2.3 Tilsynsobjekter og lovpålagte oppgaver  
 

Tilsynsobjekter Antall 

Barnehager 32 

Skoler 29 

Bassengbad  5 

Drikkevannskilder 15? 

Skadedyrfirma NA 

Frisør- og hudpleiesalonger og solarier 11 solarier 

Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter ? 

Campingplasser, leirsteder, asylmottak etc. Campingplass/leirsted: 2 

Asylmottak: 0 

Kjøletårn og luftskrubbere ? 

Serveringssteder, overnattingssteder og 

forsamlingslokaler 

? 

 

Lovpålagte oppgaver 

Rådgivning i forbindelse med avløpsvann og overvåking av resipienter 

Tilsyn og godkjenning ved bruk av slam 

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, støv og lukt 

Tilsyn og klagebehandling i forhold til røykebestemmelsene 

Rådgivning for å ivareta helsemessige hensyn ved arealplanlegging 

Veiledning i forhold til ulykkesforebygging 

Overvåking av vannkvaliteten ved badeplasser, badevannsprøver 

Saksbehandling av enkeltsaker 

 

*Karmøy kommune har ikke en fullstendig oversikt over alle virksomhetene i de 

ulike bransjene. En slik oversikt skal utarbeides i planperioden.  

 

  



2.4 Risikovurdering av aktuelle virksomheter  
Arbeidsgruppen har gjort en risikovurdering av samtlige virksomheter på følgende 

måte: 

 

VIRKSOMHET VURDERING 

Solarier 

Solsengene gir for høy stråledose  

Kunder påføres smitte 

Dårlig hygiene i solsenger og lokalet 

Gis mangelfulle solingsråd 

Ikke tilgjengelig briller 

Mangler ved desinfeksjonsmiddelet 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 2. år. 

Tatovering og piercing 

Utstyr overfører smitte 

Lokalets utforming gir økt smittespredning 

Mangelfull informasjon mht risikogrupper 

Uforsvarlig håndtering av smittefarlig avfall 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 2. år. 

Kjøletårn 

Mangelfull rengjøring og desinfeksjon 

Fysiske mangler ved utformingen av anlegget 

Mangelfull overvåking 

Oppblomstring av legionella i anlegget 

Manglende handlingsplan basert på en 
gjennomført risikoanalyse 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 5. år, med oppstart i 
planperioden. 

Skoler 

Smitte og hygiene 

Hemmer helse og trivsel (mobbing) 

Alvorlige skader og ulykker 

Mindre skader og uhell 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 2. år. 

Barnehager 

Smitte og hygiene 

Hemmer helse og trivsel (mobbing) 

Alvorlige skader og ulykker 

Mindre skader og uhell 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 2. år. 

Badeanlegg og boblebad 

Dårlig badevannskvalitet 

Alvorlige skader og ulykker 

Mindre skader og uhell 

Oppblomstring av legionellabakterier 

Smittespredning via boblebad 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 3. år. 

Skadedyrfirma (og skadedyrbekjempelse) 

Driver bekjempelse med unødvendige sterke 
midler 

Ubeskyttet utplassering av åte 

Bruk av ikke godkjent personell 

Mangelfull innsamling av åtebokser 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 4. år. 



Mangelfull nabovarsling 

Mangelfull føring av protokoll 

Sykehjem, barne- og omsorgsboliger og andre institusjoner 

Dårlig lydforhold 

Passiv røyking 

Mangelfullt renhold 

Manglende tilrettelegging for godt sosialt 
miljø 

Oppblomstring av legionellabakterier 

Manglende rutiner for å unngå smittespredning 

Dårlig inneklima 

Alvorlige skader og ulykker 

Mindre skader og uhell 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 2. år. 

Treningsstudioer, idrettshaller 

Mangelfullt renhold 

Støy 

Oppblomstring av legionellabakterier 

Dårlig inneklima 

Manglende internkontroll med treningsutstyr 

Skader og uhell 

Manglende førstehjelpsutstyr og -opplæring 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 5. år. 

Frisører, skjønnhetspleie og lignende og hulltakingsvirksomheter 

Overføring av smittsom sykdom 

Mangelfull desinfeksjon 

Dårlig renhold 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 4. år. 

Serveringssteder, overnattingssteder og forsamlingslokaler 

Lokaler med mangelfull hygiene 

Støy 

Røyking i lokalene 

Mangelfull avfallshåndtering 

Skadedyr 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 5. år. 

Vaskehaller 

Støy til omgivelsene 

Oppblomstring av legionellabakterier 

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en 
tilsynshyppighet hvert 5. år. 

 

*Type tilsyn vurderes i forkant av hvert enkelt tilfelle. 

 
  



2.5 Tilsynsplan 
Ut fra risikovurderingen sammen med anbefalte tilsynsfrekvens fra helsedirektoratet 

har arbeidsgruppen vedtatt følgende tilsynsplan. 

 

VIRKSOMHET  TILSYNSHYPPIGHET 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Solarier  X  X  X 

Tatovering, piercing X  X  X  

Kjøletårn  X     

Skoler  X  X  X 

Barnehager  X  X  X 

Badeanlegg og boblebad   X   X 

Skadedyrfirma (og skadedyrbekjempelse)   X    

Sykehjem, barne- og omsorgsboliger og institusjoner X  X  X  

Treningsstudioer, idrettshaller     X  

Frisører, skjønnhetspleie og hulltakingsvirksomheter    X   

Serveringssteder, overnattingssteder og 
forsamlingslokaler 

    X  

Vaskehaller    X   

 

 

2.6 Saksbehandling 
Alle meldinger fra innbyggerne skal være skriftlige og arkivføres. Meldingene følges 

opp av arbeidsgruppen for miljørettet helsevern enten ved befaring eller ved å 

innhente informasjon og dokumentasjon på annen måte. 

 

Det ligger elektroniske søknadskjema på nett for godkjennings- og meldepliktige 

virksomheter. For godkjenningspliktige virksomheter er prosessen to-delt. Under 

planlegging av virksomheten skal det søkes om plangodkjenning etter forskrift om 

miljørettet helsevern. Dette gjøres etter godkjenning hos sektor areal og byggesak. 

Innen 2-3 måneder etter oppstart av virksomheten skal det sendes søknad om 

endelig driftsgodkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Elektroniske 

søknadskjema skal ligge lett tilgjengelig på Karmøy kommune sine nettsider.  

 

I tillegg til utfylling av elektronisk søknadskjema må søker legge ved all relevant 

dokumentasjon. 

 

2.7 Informasjonskanaler 
Relevant informasjon om miljørettet helsevern er tilgjengelig på kommunenes 

nettsider. Innbyggerne kan komme i kontakt med ansvarlige for miljørettet helsevern 



per post/e-mail. Ved konkrete hendelser vil informasjon gis via Karmøy kommune 

sin hjemmeside, aktuelle sosiale medier og i enkelte tilfeller via lokalmedia.  

 

2.8 Samarbeid 
Innad i kommunen 

Det tverrfaglige og sektorovergripende perspektivet innen miljørettet helsevern 

ivaretas godt i arbeidsgruppen. Hvert medlem i gruppen bidrar med kunnskap fra 

sitt fagfelt og vil kunne videreformidle aktuelle saker innen miljørettet helsevern 

tilbake til sin etat. 

 

Nabokommunene 

Et lokalt samarbeid i distriktet vil sikre et robust fagmiljø. Utredning av muligheter 

innen samarbeid mellom nabokommunene vil fortsette i kommende planperiode. 

 

2.9 Helseperspektiv i plan- og reguleringsarbeid 

Kommuneoverlegen er fast høringspart i alle nye reguleringsplaner i Karmøy.  

Det er i tillegg tett samarbeid med folkehelsekoordinator og frivillighetskoordinator i 

kommunen.  

 

  



 
 

 

3 Kilder: 
Veileder i miljørettet helsevern 

Folkehelseloven 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

Helsedirektorates nettsider 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


