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Rapport etter tilsyn ved Moelv ungdomsskole. Varsel om
vedtak om retting.
1. Sammendrag
Vi viser til tilsyn ved Moelv ungdomsskole 04.03.2020. Disse deltok:
Siv Eli Larsen – Renholdsleder
Kristin Sørlien – Rektor
Solveig Syversen – Assisterende rektor
Johnny Lindberg – Johnny Lindberg
Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljømessige forhold ved virksomheten.
Rapporten er tilgjengelig for offentligheten (jf. offentleglova).
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i lov eller forskrift med hjemmel i lov.
Merknad: Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke, men
som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse
av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsmyndighetenes side
ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en merknad.
Under tilsynet ble det avdekket 4 avvik og 3 merknader.
Avvik 1: Noen innganger mangler avskrapningsrist.
Avvik 2: Vedlikeholdsplan og vedlikehold av gulv har mangler. Renholdsflasker som
inneholder vann mangler merking.
Avvik 3: Det er ikke foretatt ny radonmåling.
Avvik 4: Belysning i klasserom er ikke tilstrekkelig.
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2. Varsel om vedtak om retting
Kommuneoverlegen / miljørettet helsevern varsler med dette at vi vurderer å pålegge
Moelv ungdomsskole å rette avvik gjengitt i denne rapporten.
Hjemmel:
Lov 24.06.2011, nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 14.
Forskrift 01.12.1995, nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
§ 26.
Som part i saken skal Moelv ungdomsskole ha mulighet til å uttale seg før det blir gitt
et endelig vedtak (forvaltningsloven § 16 (forhåndsvarsling)). Dette kan være at
rapporten er ukorrekt på enkeltpunkter eller at det er tilleggsopplysninger dere
ønsker å gi.
Moelv ungdomsskole har også mulighet til å rette opp avvik innen
tilbakemeldingsfristen.
I denne saken setter vi slik tilbakemeldingsfrist til 30.09.2020.
Tilbakemelding sendes til:
Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar
eller på e-post: postmottak@hamar.kommune.no.
Posten merkes med «miljørettet helsevern».
Tilbakemeldinger vi mottar innen tilbakemeldingsfristen vil bli vurdert av oss før vi
eventuelt sender vedtak om retting.
Dersom det blir gitt vedtak om retting, vil frist for å rette opp avvikene bli satt til:
Avvik 1,2 og 4: 18.11.2020.
Avvik 3: 02.02.2021

3. Bakgrunn for tilsyn
3.1 Hjemmel for tilsyn
Lov 24.06.2011, nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 9.
Forskrift 01.12.1995, nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §
25.
3.2 Tilsynets hensikt
Tilsynets hensikt var å kontrollere at skolen drives i henhold til forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v.
3.3 Om virksomheten
Moelven ungdomsskole har 202 elever fordelt på tre trinn. 8 trinn har 3 klasser, 9
trinn har 2 klasser og 10 trinn har 3 klasser. Skolen er godkjent for 300 elever. Det er

totalt 33 ansatte. Bygningsmassen ble bygd i 1954, men et nyere påbygg ble bygd i
1974. Skolen har ikke gymsal eller svømmehall, de bruker Moelvhallen og Moelv
svømmehall. Vaktmestertjenesten er behovsstyrt og rutinestyrt. Renholdstjenesten er
fordelt på to personer i totalt 150% stilling (90% og 60%). Det er totalt tre
ventilasjonsanlegg. Ett for hovedbygg, ett for kontoravdeling og ett for
praktiske/estetiske fag. Siste godkjenning på miljørettet helsevernsområdet er fra
2014.

4. Resultater av tilsynet
4.1 Inneklimamåling
I forbindelse med tilsynet ble inneklimaet målt med bruk av måleinstrument Q-track
7565-x. Vi gjorde en langtidsmåling i perioden 04.03.2020 – 11.03.2020, og det er
foretatt målinger av CO2, temperatur og relativ luftfuktighet (% RH). Måleresultatene
vises i diagram.

Krav/norm
- CO2: <1000 ppm
- Temperatur: Mellom 20-24 °C i vinterhalvåret og 23-26 °C i sommerhalvåret. Det
anbefales at temperaturen holdes under 22 °C, særlig i fyringssesongen.
- Relativ fuktighet: < 40 %.
Plassering av måleutstyr
Start
04.03.2020
Kl.12:00
05.03.2020
Kl.12:00
06.03.2020
Kl.12:00
09.03.2020
Kl.13:50

Slutt

Navn på
rom
05.03.2020 116
Kl.12:00
06.03.2020 101
Kl.12:00
09.03.2020 156
Kl.12:00
11.03.2020 201
Kl.12:00

Værforhold Kommentarer
Snø og sol

Ca. 20

Sol

Ca. 20

Regn og sol Ca. 20
Sol

Ca. 20

4.2 Observerte avvik
Avvik er vurdert etter bestemmelsene i forskrift 01.12.1995, nr. 928 om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v.
Avvik 1:
Noen innganger mangler avskrapningsrist.
Dette er brudd på § 9 (Utforming og innredning)
For at avviket skal lukkes må disse forholdene utbedres:
- Det er ikke avskrapningsrist foran inngang (nordsiden mot parkering).
Vi ber om at det oversendes tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen.
Avvik 2:
Vedlikeholdsplan og vedlikehold av gulv har mangler. Renholdsflasker som
inneholder vann mangler merking.
Dette er brudd på § 4 (ansvar, internkontroll) og § 13 (renhold og vedlikehold)
For at avviket skal lukkes må disse forholdene utbedres:
A: Vedlikeholdsplan mangler en plan som strekkes seg fire frem år i tid til enhver tid.
B: Gulv hadde flere steder sprekker i seg hvor vann trenger ned. I disse områdene
ga gulvet delvis etter pga. skader i underlaget.
C: Renholdsflasker med vann på renholdsrom og på renholdstralle hadde ikke
merking.
Vi ber om at det oversendes en tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen.
Avvik 3:
Det er ikke foretatt ny radonmåling.
Dette er brudd på § 19 (inneklima/luftkvalitet)
For at avviket skal lukkes må disse forholdene utbedres:
- Siste måling ble gjennomført 2012/2013. Resultatet fra denne målingen hadde for
høye verdier.
Vi ber om at det oversendes en tilbakemelding på tilfredsstillende
radonkonsentrasjon innen fristen.
Avvik 4:
Belysning i klasserom er ikke tilstrekkelig.
Dette er brudd på § 20 (belysning)
For at avviket skal lukkes må disse forholdene utbedres.
- Tavlebelysning viste under 500 lux i flere klasserom. Det må kartlegges hvilke
rom som har for dårlig belysning og belysningen på disse rommene må utbedres.
Vi ber om at det oversendes en tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen.

4.3 Merknader
-

Hvis metallsløyd skal brukes som undervisningsrom må farlig utstyr sikres.
Vi ber om at målerapport på inneklima oversendes til miljørettet helsevern.
Renholdsansvar for kjøkken bør avklares.

Med hilsen
Bente Bjørnhaug
Kommuneoverlege

Simen Gustu Johansen
Rådgiver miljørettet helsevern

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.
Kopi til:
Ringsaker Kommune v/ Kommunalsjef skoler og barnehager
Ringsaker Kommune v/ Bygg og eiendom
Ringsaker Kommune v/ Renhold

