
 

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak 

 

 

                                                                                      

 

Skjemaet kan brukes  

 ved kommunalt tilsyn (kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet 
helsevern» 

 som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer (§ 
14 forskrift om miljørettet helsevern) 

 

Virksomhetens navn 

 

Adresse 

 

Postadresse 

 

E-post adresse / hjemmeside 

 

Huseier – navn og telefon 

 

Mottaksleder – navn og telefon 

 

Driftsoperatør – navn og telefon 

 

 

Melding til kommunen ☐                    Ny virksomhet ☐      Vesentlig utvidelse eller endring ☐            

Navn (blokkbokstaver), underskrift og dato: 

 

 

Kommunalt tilsyn ☐                                      Dato:  

Ansvarlig for tilsyn:  

Til stede: Det henvises til tilsynsrapporten  

 

Lovgrunnlag 

 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern  

 

Tekst fra lov og forskrift i dette dokumentet er aktuelle utdrag fra de enkelte paragrafene. Dersom teksten ikke er 
merket spesielt, er den fra forskrift om miljørettet helsevern. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030425-0486.html
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Antall ansatte og beboere 

Antall ansatte på asylmottaket:  

Antall årsverk på asylmottaket:  

Antall beboere på asylmottaket ved tilsynstidspunkt:  

Øverste grense for antall beboere på asylmottaket:  

Antall barn på asylmottaket ved tilsynstidspunkt:  

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

§ 9. Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene  
Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til miljøfaktorer 
overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres:  

 Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal 
ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. 

 Forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe. 

 Virksomheter skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges. 

 Virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte. 

 Virksomheter skal drives slik at luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås. 

 

 Ja Nei * 

Er det vurdert om virksomheten kan påføre omgivelsene helsemessige ulemper 
(støy, trafikkforhold, skader og ulykker mm)? 

   

  Er vurderingen skriftliggjort?    

 Har en ev. vurdering vist at det er det risiko for helsemessige ulemper for 
omgivelsene – og er det foretatt forebyggende tiltak? 

   

Har mottaket rutiner for avfallshåndtering som ivaretar avfallsmengde og /-type?    

 

* Kommentarer: 
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§ 10. Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer  
Virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange mennesker, eller 
hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal i tillegg til bestemmelsene i § 7 til § 9 oppfylle 
følgende krav:  

 Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima. Lydforhold og belysning skal ikke medføre helsemessig 
ulempe og skal være tilfredsstillende i forhold til det virksomheten brukes til. 

 

 Ja Nei * 

Kan asylmottaket dokumentere et tilfredsstillende inneklima?    

Er det foretatt radonmålinger i lokalene?    

Hvis det er foretatt radonmålinger, var nivået under 100 Bq/m3?    

Kan asylmottaket dokumentere at det er tilfredsstillende belysning – tilpasset 
aktivitene i rommene? Har mottaket rutiner for utskiftning av lysstoffrør/lyspærer? 

   

Er det gjennomført en vurdering av  lydforhold?    

Har beboere klaget på inneklima – inkludert belysning eller støy – det siste året?    

 

* Kommentarer: 
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§ 10. Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer  
Virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange mennesker, eller 
hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal i tillegg til bestemmelsene i § 7 til § 9 oppfylle 
følgende krav:  

 Det skal etableres et forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder. 

 De sanitære anleggene i virksomheten skal ha en helsemessig forsvarlig utforming, kapasitet og 
standard. 

 

 Ja Nei * 

Har virksomheten en renholdsplan som beskriver renholdsmetodene?    

Kan virksomheten dokumentere et forsvarlig renhold?    

Sikrer renholdsrutinene tilfredsstillende hygieniske forhold på felleskjøkken?    

Sikrer renholdsrutinene tilfredsstillende hygieniske forhold på felles sanitære anlegg?    

Har eier/daglig leder påsett at ev. renholdspersonell har nødvendig kunnskap om 
renholdets betydning for innemiljø og smittespredning? 

   

Er det gjort en vurdering av om de sanitære anleggene har en helsemessig forsvarlig 
utforming, kapasitet og standard (eks. antall wc, dusjer og håndvasker for begge 
kjønn)? 

   

 

* Kommentarer, bl.a. en kort beskrivelse av renholdsrutinene: 

 

 

 

 

 

 

  



SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak 

 

 

5      HL / 2017                                                                                

§ 10. Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer  
Virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange mennesker, eller 
hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal i tillegg til bestemmelsene i § 7 til § 9 oppfylle 
følgende krav:  

 Institusjoner og virksomheter som driver læring, pleie og omsorg mv., skal sikre et godt sosialt miljø. 

 

 Ja Nei * 

Har virksomheten rutiner for å sikre et godt sosialt miljø?    

Har virksomheten rutiner for forebygging og håndtering av krenkende adferd?    

Har virksomheten rutiner for håndtering av kriser og overgrep?    

 

* Kommentarer, bl.a. en kort beskrivelse av rutiner for å sikre et godt miljø: 
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§ 10. Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer  
Virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange mennesker, eller 
hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal i tillegg til bestemmelsene i § 7 til § 9 oppfylle 
følgende krav:  

 Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.  
 

§ 16. Ettersyn og vedlikehold (Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr) 
Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik 
at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. 

 

 Ja Nei * 

Er risiko for ulykker og skader (inkludert brann) vurdert?    

Hvis ja, har det vært behov for og iverksatt forebyggende tiltak?    

Har virksomheten rutiner for registrering og oppfølging av ulykker?    

Er det anskafet lekeplassustyr til barna?    

 Hvis ja, har mottaket rutiner for rengjøring, ettersyn og vedlikehold av utstyret?    

 

* Kommentarer: 
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§ 10. Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer  
Virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange mennesker, eller 
hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal i tillegg til bestemmelsene i § 7 til § 9 oppfylle 
følgende krav:  

 Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.  
 

§ 16. Tilsyn og vedtak (Drikkevannsforskriten) 

Det lokale Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak etter matloven for å gjennomføre bestemmelsene gitt i 
og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe 
vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om 
tvangsmulkt.  

Kommunen fører tilsyn og fatter vedtak etter folkehelseloven for å gjennomføre bestemmelsene gitt i 
medhold av denne forskriften i samsvar med folkehelseloven § 8, § 9, § 14, § 15 og § 16. 

 

 Ja Nei * 

Har virksomheten rutiner for samarbeid smittevernlegen?    

Har virksomheten rutiner for samarbeid det lokale legekontoret?    

Har virksomheten rutiner for samarbeid med den lokale helsestasjonen?    

Har virksomheten rutiner som sikrer forebygging av smittsomme sykdommer?    

Kan virksomheten dokumentere at temperaturen i varmtvannsbeholder over 65 OC?    

Har virksomheten matservering – som ev. er godkjent av Mattilsynet?    

Har virksomheten kommunal vannforsyning?    

Hvis vannforsyningen er privat, er systemet godkjent av Mattilsynet?    

 

* Kommentarer bl.a. en kort beskrivelse av rutiner for forebygging av smittsomme sykdommer: 
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§ 12 Ansvar og internkontroll 
Den ansvarlige for en virksomhet skal sørge for at innføres og utøves internkontroll 

 

 Ja Nei * 

Har virksomheten et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på 
en systematisk måte? 

   

Har asylmottaket rutiner for oppdatering av internkontrollsystemet?    

Har virksomheten et system for håndtering av avvik?    

 

* Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsluttende kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


