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Svar på tilbakemelding – vedtak om retting
Vi viser til brev datert 30.09.2020 med tilbakemelding på varsel om vedtak om retting.
Vi viser videre til vårt brev datert 05.10.2020 med vedtak om retting. Pga. feil i
postsystemet ble ikke tilbakemelding fra Moelv ungdomsskole registrert mottatt innen
fristen, og vedtak om retting ble derfor sendt.
Dette brevet erstatter vedtak om retting datert 05.10.2020.
Vurdering
Avvik 1.
Det oppgis at det ikke er mulig å legge avskrapningsrist utenfor inngangsdør da det
er varmekabler i bakken. Det er lagt matte innenfor dør for å begrense at
forurensning dras inn i skolelokalene.
Det er ikke krav til at avskrapningsrist skal graves ned i bakken. Slike rister kan ligge
løse på bakken, ev. kan mattesystemer med grovt mønster benyttes som utvendig
avskrapningsrist.
Avviket opprettholdes.
Avvik 2.
Punkt a og b: Det oppgis at vedlikeholdsplan vil bli oversendt innen frist og at
vedlikehold av gulv vil bli gjennomført innen frist.
Avviket opprettholdes.
Punkt c: Avviket lukkes.
Avvik 3.
Det oppgis at ny radonmåling trinn 1 vil bli gjennomført når ny måleperiode starter
15.10. og at måleresultater oversendes miljørettet helsevern innen frist.
Vi presiserer at måleprosedyre for radon i skoler og barnehager må følges.
Avviket opprettholdes.
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Avvik 4.
Det oppgis at det pågår kartlegging av tavlebelysning og at man vil se på relevante
tiltak når resultatene foreligger.
Avviket opprettholdes.
Konklusjon
Følgende avvik lukkes: Avvik 2c
Følgende avvik opprettholdes: Avvik 1, avvik 2 a og b, avvik 3, avvik 4.
Vi ber om det oversendes dokumentasjon på gjennomførte tiltak innen fristen, gjerne
bildedokumentasjon der det er mulig.
Vedtak om retting
Med hjemmel i lov 24.06.2011, nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 14 og
Forskrift 01.12.1995, nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §
26 pålegger kommuneoverlegen / miljørettet helsevern Moelv ungdomsskole å rette
følgende forhold:
Avvik 1: Noen innganger mangler avskrapningsrist.
Avvik 2: Vedlikeholdsplan og vedlikehold av gulv har mangler.
Avvik 3: Det er ikke foretatt ny radonmåling.
Avvik 4: Belysning i klasserom er ikke tilstrekkelig.
Vedtak om retting er gitt etter delegert myndighet.
Frist for retting settes til:
Avvik 1, 2 og 4: 18.11.2020.
Avvik 3: 02.02.2021.
Det kan klages på vedtaket innen tre uker fra det er mottatt. En eventuell klage skal
stiles til Fylkesmannen i Innlandet og sendes via Samfunnsmedisinsk enhet for
Hamarregionen.
Med hilsen
Bente Bjørnhaug
Kommuneoverlege

Egil Johansen
Rådgiver miljørettet helsevern
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