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FORORD 
Miljørettet helsevern (MHV) omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan 
virke inn på folks helse. Disse faktorene kan være fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale 
miljøfaktorer, jf. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), kapittel 3. Miljørettet helsevern.  
 
Miljørettet helseverntjenesten omfatter myndighetsutøvelse, tilsyns- og godkjennings-
virksomhet, råd- og veiledningstjeneste samt å bidra til at helsehensyn blir ivaretatt i 
areal- og samfunnsplanleggingen. 
 
 «Plan for miljørettet helsevern 2017-2019» er utarbeidet med formål å oppfylle 
Folkehelselovens § 30. Internkontroll. Planen inneholder hensikt med og mål for miljørettet 
helsevern tjenesten. Denne planen er en oppdatering av «Plan for miljørettet helsevern 
2014-2016». 
 
Hensikten med planene er å synliggjøre kompetanse, metoder for myndighetsutøvelse, 
uavhengighet i forhold til reviderte parter slik at tjenesten framstår som nøytral, rettferdig 
og forutsigbar.  
 
Målet for planperioden er «å utvikle miljørettet helsevern kompetansen» i kommunen, i 
samfunnet, i egen enhet samt i virksomheter vi fører tilsyn. 
 
Planen beskriver hvordan tjenesten planlegges, utføres, kontrolleres og forbedres i 
planperioden. Planen er basert på risikoanalyser. Tilsynsprogram, årlige tilsynsplan og 
beredskapsplan for miljørettet helsevern er tilhørende dokumenter. 
 
MHV-planen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Vår forventning til planen er at den vil øke fokus på å forebygge uhelse og å fremme helse, 
trivsel og gode psykososiale miljøer. 
 
 
31.10.2016 

 
 
Karin Møller  
Kommuneoverlege        Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern  
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Innledning og bakgrunn 
Miljørettet helsevern er en lovpålagt oppgave for kommunene. Miljørettet helsevern 
omfatter fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som til enhver tid, direkte og 
indirekte, kan innvirke på helsen, jf. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 8. 
Miljørettet helsevern.  
 
I henhold til folkehelselovens § 30. Internkontroll plikter kommunen å utarbeide 
internkontrollsystem for MHV1-myndigheten av hensyn til likebehandling og dokumentere at 
MHV-myndighet er uavhengig av virksomhetene det føres tilsyn med. Intensjonen med 
denne planen er å synliggjøre at tjenesten er planlagt, begrunnet, forutsigbar og 
etterprøvbar, og at krav til kompetanse og nøytralitet er ivaretatt. 
 

Mål 
Mål for kommuneoverlegen, miljørettet helsevern er å bidra til «å utvikle miljørettet 
helsevernkompetansen» i virksomheter, i kommunen, i egen enhet og i samfunnet for øvrig 
gjennom systematisk og metodisk arbeid. 
 

Plan for MHV 
Plan for miljørettet helsevern omfatter beskrivelse av tjenesten, tilsynsprogram, årlige 
tilsynsplaner, beredskapsplan for tjenesten og tilhørende prosedyrer samt tjenestens plan 
for arbeid med universell utforming (UU2). 
 
Strukturen på MHV-planen 

 

 

Figur 1 Oppbygging av plan for miljørettet helsevern 

                                                           
1
 MHV = Miljørettet helsevern 

2
 UU = universell utforming 

Plan for miljørettet helsevern 

Tilsynsprogram 

Tilsynsplaner Prosedyrer 

Prosjekt 
MHV - UU 

Beredskapsplan 

Prosedyrer 
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Beskrivelse  
MHV-tjenesten utføres gjennom systematisk tilsyn, råd, veiledning og deltakelse i de fora 
som opprettes for å bidra til å ivareta befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til en helsefremmende samfunnsutvikling (Folkehelselovens § 
1 Formål).  
 
Kriteriene for prioriteringer av oppgaver og tilsyn framgår av Tabell 1. Enkeltindividets helse 
og sikkerhet har høyest prioritert, deretter vesentlig helsemessige ulemper og til sist 
tilgjengelighet til samfunnet. Barns og unges helse og miljø har høy prioritet. I skoler og 
barnehager er miljørettet helseverntilsynet å anse som «Barnas arbeidstilsyn». 
 
Prioriterte innsatsområder  

Tabell 1 Kriterier for risikobaserte virksomhet 

MHV-tjenesten er basert på en risikovurdering av hva som kan inntreffe i befolkningen, ROS-
analyse3 er vist i Tabell 2. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 

SANN- 
SYNLIGHET 

 

KONSEKVENS 

Ubetydelig Mindre 
alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 
alvorlig 

Svært 
sannsynlig 

  Infeksjoner Astma/allergi  
 

   

Meget 
sannsynlig 

   Støybelastning 
Utilgjengelighet 

Ulykker    

Sannsynlig   Radon 
Stråling 
(solarier) 

Psyk.sos.miljø 
Luftforurensning 
og inneklima. 

Områdehygiene  Epidemi  

Mindre 
sannsynlig 

      Legionella  
Allmennfarlige 
smittsomme 
sykdommer 

Pandemi  

Usannsynlig 
 

         

Tabell 2 ROS-analyse 

                                                           
3
 ROS= Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Prioritering Kriterier for risikovurdering i prioritert rekkefølge 

Enkelt-individ. 1. Overhengende fare for helseskade eller helsemessig ulempe. 

Barn og unge. 2. Vesentlig helsemessig ulempe. 
3. Bekymring for helsemessig ulempe over tid. 
4. Helse- og trivselsfremmende arbeid. 

Folk flest. 5. Tilrettelegging for funksjonshemmede.  
6. Universell utforming.  
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Miljørettet helsevern tjenesten er en liten enhet i kommunen. Nasjonale normer tilsier at 

det bør være minst 1 person med minst 3 årig teknisk hygienisk kompetanse på høyere 

utdanningsnivå på miljørettet helsevern per 10 000 innbyggere. Ringerike kommune har en 

person på 30 000. Det er derfor nødvendig med strenge prioriteringer. Det kan få 

konsekvenser for befolkningens helse og trivsel og på kvaliteten i andre tjenesteområders 

arbeid når miljørettet helsevern må prioritere bort oppgaver. En vurdering av MHV-enhetens 

evne til å utføre kommunens ansvar og oppgavene er framstilt i en SWOT-analysen4. SWOT- 

analyse er vist i Tabell 3. 

SWOT-analyse for mhv-tjenesten 

 

SWOT – analyse for miljørettet helseverntjenesten 

Interne 
forhold 

Styrker 
(Strengths) 

Høy fagkompetanse 
Lang ansenitet 
God og allsidig 
metodekompetanse 
Utviklingskompetanse 

Svakheter 
(Weaknesses) 

Lav bemanning 
Sårbar ved vakanse 
Stort arbeidspress 
Lavt prioritert av 
ledelsen 

Eksterne 
forhold 

Muligheter 
(Opportunities) 

Felles tilsyn med 
andre lokale 
tilsynsmyndigheter 
Involvering av annen 
fagekspertise 
Innleie av eksterne 
revisorer (f.eks. 
røykeloven og 
Legionella kontroll). 

Trusler 
(Threats) 

Epidemier 
Pandemier 
Naturkatastrofer 
Større branner 
Røykutvikling 
Andre beredskaps-
situasjoner 
Høy byggeaktivitet på 
godkjenningspliktige 
virksomheter 

Tabell 3 SWOT- analyse 

Myndighetsområde 
Kommuneoverlegen har delegert myndighet fra kommunestyret og rådmannen til å 
håndtere saker som kommer inn under folkehelselovens kapittel 3. Miljørettet helsevern.  
Fagansvarlig for MHV opptrer etter fullmakt (e.f.) fra kommuneoverlegen i kurante saker. 
 
Kommuneoverlegen er ansvarlig for saksbehandling av prinsipielle saker, klagesaker og saker 
som kan danne presedens for senere tilsvarende saker. Kommuneoverlegen rapporterer til 
rådmannen. 
 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern behandler kurante MHV-saker og rapporterer til 
kommuneoverlegen om forhold av alvorlig karakter og ellers ved behov. 
 

 

                                                           
4
 SWOT= Strengths, (Weaknesses), (Opportunities) og (Threats) eller: Styrker, svakheter, muligheter og trusler 
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Prioriterte faktorer i miljøet 

 Inneklima og luftkvalitet 

 Smittevern 

 Sanitære forhold 

 Vedlikehold og renhold 

 Sikkerhet og helsemessig 

beredskap 

 Stråling 

 Legionellaforebyggende tiltak 

 Skadedyrbekjempelse 

 Ulykkesforebyggende arbeid 

 Vannforsyning og drikkevann 

 Støy 

 Lokal luftforurensning 

 Avfallshåndtering 

 Universell utforming 

 Tilgjengelighet for 

funksjonshemmede 

Informasjon 

En viktig del av MHV-tjenesten er råd- og veiledningstjeneste. Tjenesten skal bidra til å gjøre 
kommunen, innbyggere og virksomheter kompetente til å løse sine egne utfordringer. 
Hovedoppgaven er å gi informasjon og henvise til hvor informasjonen finnes. 
 
Miljørettet helsevern utgir 3-4 nyhetsbrev hvert år.  Nyhetsbrevene sendes 
virksomhetsledere og publiseres på kommunens internettside Nyhetsbrev. Faste artikler er 
tilgjengelig på Ringerike kommunes nettside Miljørettet helsevern. Kommunelegen og 
fagansvarlig for miljørettet helsevern informerer lokale media om forhold som er av 
betydning for folk flest ved behov. 
 

Saksbehandling 

Systemtilsyn og ordinær saksbehandling følger Forvaltningslovens og Offentlighetslovens 
bestemmelser. Alle saker vurderes opp mot formålsbestemmelsen i Folkehelseloven. Viss 
sakene ikke er relevante i forhold til folkehelseloven oversendes saken til den instans i 
kommunens som har det best tilpassede lovverket med en orientering til avsender. 
Prosedyrer for MHV-tjenesten er basert på retningslinjer i NS EN ISO 9000-familien. 
 
Dokumenter registreres i kommunens elektroniske saksbehandlingsarkiv (ESA).  MHV bruker 
«Norkarts KOMTEK modul mhv» som verktøy for planlegging, saksbehandling og 
statistikkføring.  
 

Myndighetsutøvelse 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for å føre tilsyn med 
virksomhetenes evne til overholde folkehelselovens bestemmelser. Tilsyn utført av 
miljørettet helsevern i egen kommune er å anse som eksternt tilsyn og skal gjennomføres likt 
i offentlige og private virksomheter.  
 
Systemtilsyn er anbefalt metode og utføres i henhold til fastsatte retningslinjer og 
prosedyrer. Systematiske tilsyn gjennomføres som en av flere metoder for å bidra til å sikre 
innbyggerne mot faktorer i miljøet som kan medføre vesentlig helsemessig ulemper.  
Systemtilsyn kan foregå både vertikalt og horisontalt i organisasjonen og kan gjennomføres 
sammen med andre myndigheter (forskjellige tema for tilsyn) eller samordnet med andre 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Miljorettet-helsevern/Nyhetsbrev/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Miljorettet-helsevern/
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myndigheter (samme tema). 
 
Tilsyn kan ellers gjennomføres som mindre omfattende rutinemessige tematilsyn eller som 
hendelsesbaserte tilsyn begrunnet i mistanke om manglende samsvar med 
helselovgivningen.  
 
Helsediplomati er en annen mye brukt meglingsmetode som er mest egnet i saker der 
partene ledes til å samhandle om å redusere helseulemper for omgivelsene og befolkningen. 
 
Prioriterte oppgaver og tilsyn 

 
Tabell 4 Mål for miljørettet helseverntjenesten i perioden 2017-2019 

Lavt prioriterte oppgaver og tilsyn 

Tabell 5 Lavt prioriterte MHV-tilsyn 

Program for tilsyn utarbeides for 3 år av gangen og inneholder årlige tilsynsplaner. 
Programmet tar utgangspunkt i prioriterte innsatsområder (Tabell 1 Kriterier for risikobaserte 

Prioriterte 
oppgaver 

Tiltak Måloppnåelse 

Informasjons-
formidling 

Nyhetsbrev 
Internett 

Det utgis 3-4 nyhetsbrev i året Internettsidene 
holdes oppdatert 

Bekymrings-
meldinger 

Helsediplomati Helsediplomati prøves ut før bruk av 
virkemidlene i loven tas i bruk 

Uønskede 
hendelser 

Hendelsesbaserte 
tilsyn 

Ad-hoc tilsyn 

Helsehensyn 
ivaretas i planer 

Uttalelser til 
plansaker 

Det er gitt uttalelse til planer som er av 
betydning for folks helse og miljø 

Barnehager og 
skoler 

Systemtilsyn Tilsyn gjennomføres hvert 3. år 

Transittmottak Systemtilsyn Tilsyn gjennomføres hvert 2. år 

Campingplasser Tilsyn Tilsyn gjennomføres hvert 5. år 

Tatoverings-
virksomheter 

Tilsyn Tilsyn gjennomføres hvert 2. år 

Prioriterte oppgaver Tiltak Måloppnåelse 

Skjønnhetspleie-
salonger og frisører 

Tilsyn og 
informasjon 

Ved behov 
 

Skadedyr-
bekjempere 

Badeanlegg og 
badestrender 

Solarier 

Vannverk 
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Tabell 1), ROS-analysen (Tabell 2) og SWOT-analysen (Tabell 3). 
 

Godkjenning av virksomheter 

Godkjenning av virksomheter skal være basert på en fullstendig søknad eller melding fra eier 
eller leder av virksomhetene. Det kan ikke gis godkjenning uten at søknad eller melding 
foreligger. Virksomheter kan ikke påregne oppstart før den er i samsvar med folkehelse-
lovens krav til godkjenning og helsemessig forsvarlighet. 
 

MHV–universell utforming 

Ringerike kommune v/kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern deltar i 
KS nasjonale nettverk for universell utforming (UU) i 2016 med prosjektet «Implementering 
av kommunens strategi for universell utforming innen 2025».  

Fagansvarlig for miljørettet helsevern er prosjektleder og leder for kommunens 
rådgivingsgruppe for UU. Kommuneoverlegen er eier av prosjektet. KS’s nasjonale nettverket 
er vedtatt videreført i 2017 og 2018. I hvilket omfang kommunen deltar i de neste to års 
periodene er avhengig av økonomisk støtte fra KS og andre tilskuddsgivere. 

Prioriterte UU-oppgaver 

Tabell 6 Mål for miljørettet helsevern - universell utforming  

Styring med tjenesten 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for at MHV-planen 
revideres. Grunnlaget for revidering er resultater fra rådmannens gjennomgang, innspill fra 
reviderte virksomheter, lov- og forskriftskrav, risikoforhold i kommunen og egne erfaringer. 

Utvikling av prosedyrer er et kontinuerlig arbeid som utarbeides og holdes oppdatert av 
fagansvarlig for miljørettet helsevern og godkjennes av kommuneoverlegen. 
 
Vi arbeider for å utvikle tjenesten gjennom utprøving av metoder som kan forbedre 
tjenesten, gjennomføre fellestilsyn og samordnede tilsyn for å etterstrebe måloppnåelsene.  
Tjenesten evalueres i henhold til Demings PDCA5 for kontinuerlig forbedring i virksomheter, 
vi har brukt en norsk betegnelse PUKK6 for PDCA. 
 

                                                           
5
 PDCA= Plan, Do, Check, Act 

6
 PUKK= Plan, utfør, kontroller, korriger  

Mål Tiltak Måloppnåelse 

Universell 
utforming av 
omgivelsene 

Råd og 
veiledning. 

Råd og veiledning til utbyggere og driftere i uu 
av eksisterende omgivelsene 
Kommunens «Vi bygger prosjekter» 

Oppfølging av mål i 
Strategi for 
universell 
utforming  

Delta i nasjonalt 
UU-nettverk   
Råd og veiledning  

Delta i KS nasjonale nettverk i 2017 og 2018 
Registrere tilgjengeligheten til Hønefoss 
sentrum og tettstedene innen 31.12.2019  
Arrangere kurs og møter i kommunen 
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Demings kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring av tjenesten 

 

Tilhørende dokumenter: 

 
  
 
  

•Utfør 
tjenesten 

•Kontroller 
tjenesten 

•Planlegg 
tjenesten 

•Korrigering 
av tjenesten 

Korriger Plan 

Utfør Kontroller 

Figur 2 Demings kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring i virksomheten 
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Oversikt over lover og forskrifter på lovdata 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) 
Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) 
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] 
 
  

Tilhørende dokumenter 
I: Tilhørende dokumenter til Plan for miljørettet helsevern 

Program for miljørettet helseverntilsyn 2017-2019 
Plan for miljørettet helseverntilsyn 2017 
Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2017-2019 
  
 
II: Prosedyrer knyttet til styringssystemet, styrende dokumenter 

Prosedyrer for styring med plan for miljørettet helsevern 
 

III: Prosedyrer for utførelse av miljørettet helsevernfagfeltet, fag- og metoderelaterte 

prosedyrer 

Prosedyre for tilsyn 
Prosedyre for intervjuer 
Prosedyre for saksbehandling 
Prosedyre for godkjenning 
Prosedyre for bruk av virkemidler 
Prosedyre for hendelsesbaserte tilsyn 
Prosedyre for behandling av bekymringsmelding fra innbyggerne 
Prosedyrer for rapportering 
  
 

Kommunens nettsider 
Plan og tilsynsprogram for miljørettet helsevern 
Miljørettet helsevern   
Universell utforming 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=diskriminering%20og%20tilgjengelighet
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=diskriminering%20og%20tilgjengelighet
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
file:///C:/Users/karmol5958/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/EC3Z8D0T/Prosedyre%20som%20intervju.docx
file:///C:/Users/karmol5958/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/EC3Z8D0T/Prosedyre%20for%20godkjenning.docx
file:///C:/Users/karmol5958/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/EC3Z8D0T/Prosedyre%20bruk%20av%20virkemidler.docx
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Miljorettet-helsevern/Plan-og-tilsynsprogram-for-miljorettet-helsevern/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Miljorettet-helsevern/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Universell-utforming/

