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Miljørettet helsevern IKS

Agenda:

• Kort om Miljørettet helsevern IKS

• Tverrfaglig tilsynsprosjekt 2018-2020

• Erfaringer med radon - oppfølging



Hvor holder vi til?



Miljørettet helsevern IKS

Interkommunalt selskap som eies av:

• Gjøvik kommune

• Østre Toten kommune

• Vestre Toten kommune

• Søndre Land kommune

• Nordre Land kommune

• Gran kommune

• Lunner kommune (fra 01.04.19)

Til sammen ca. 95 000 innbyggere.



Miljørettet helsevern 

• Lovpålagt oppgave 
«…omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller 
indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet 
biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer » 
(Folkehelseloven § 8, kap. 3) 

• Våre oppgaver: 

• Oversikt over miljøforhold som har betydning for 
helsen

• Saksbehandling og tilsyn/ rådgivning og medvirkning  



Miljørettet helsevern 



Ansatte

Jon Brevik, Randi Haugen, Knut Hagen, Grethe 
Hegstad, Miriam Tessem Strøm og Ingunn Sandvik.



Tverrfaglig tilsyn med utleieboliger
2018-2020-?

- Miljørettet helsevern

- Brann 

- Byggesak

Siren Rossemyr (MRHV IKS), Pål Arne Bustad (leder Byggesak), Jørn Haugen 
(Brann), Siri F.  Berg (kommuneoverlege)



Bakgrunn for prosjektet

• Økt antall henvendelser (Gjøvik studentby)

• Videreføring av tilsyn med asylmottak (prosjekt 
2015-2018)

• Deltagelse i prosjekt brannsikkerhet for 
risikoutsatte grupper

• Kopimottakere av tilsynsrapporter, bl.a. 
brannvesenet



Tilsyn med utleieboliger i Gjøvik 

• Tverrfaglig pilotprosjekt høst startet høsten 
2018 («stoppet av» korona i 2020…)

• Systematisk tilsyn med utleieboliger-nytt for 
miljørettet helsevern (tidligere hendelsesbasert 
tilsyn og tilsyn med asylmottak)

• Samarbeidsmøter for planlegging



Lovverk

• Lov om folkehelsearbeid:
Forskrift om miljørettet helsevern, 
forskrift om skadedyrbekjempelse, 
forskrift om strålevern og bruk av stråling 
(kommuneoverlegen har 
vedtaksmyndighet)

• Brann- og eksplosjonsloven 

• Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan-og
bygningsloven)



Avgrensing:

• miljørettet helsevern:
inneklima, inkl. radon, avfallshåndtering og 
forebygging av skadedyr

• Brannsikkerhet, 

• bygningsmessige forhold

• Private utleieboliger, kommunale boliger, 
Studentsamskipnaden





Unntaksbestemmelse

Helsedirektoratet presiserer i rundskrivet 
at miljørettet helsevern kan føre tilsyn 
med utleieboliger.

Unntaksbestemmelse i forskrift om 
miljørettet helsevern  - kommunen bør 
føre tilsyn med forhold ved boligen som 
leietaker i liten grad kan påvirke…



Håndtering



Håndtering

• Forhåndsvarslet tilsyn
(eiers ansvar å varsle leietakere)

• Rådgivning og veiledning en del av 
tilsynet

• Manglende radonmålinger går 
igjen som avvik

• Avtale om rimelige radonmålinger
• Mottar kopi av resultater



Eksempel på avviksformulering
Avvik: Radon, jf. forskrift om miljørettet helsevern §§ 7 og 10a og 
strålevernforskriften § 6. 

Huseier må igangsette radonmålinger i boligen. Bekreftelse på igangsatte 
målinger må sendes til GHMT innen xx.xx.19. Kopi av måleresultater ettersendes 
til når de foreligger.

Kommentarer til avvik: Utleiere skal kunne fremvise dokumentasjon på at 
radonnivåene er i tråd med tiltaks- og grenseverdiene (jf. rundskriv-IS 8/2013). 
Kravene gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av offentlige og 
private virksomheter, og de som leies ut av privatpersoner, inkludert leiligheter 
og hybler i tilknytning til egen bolig. Radonmålinger må gjennomføres jevnlig 
ettersom radonnivået i et bygg kan endres over tid. Hvor ofte, er en 
vurderingssak i hvert enkelt tilfelle (mellom hvert femte til tiende år, og alltid 
etter større ombygginger og bruksendringer)



Erfaringer

• Gjenganger: manglende radonmålinger
• Hybler i kjeller og sokkelleiligheter i eneboliger kan 

være spesielt utsatt for radon
• Avdekket ulovlige leieforhold
• De fleste tar radonmålinger på alvor – skapt 

ringvirkninger
• Flere har benyttet seg av avtale om rimelige 

radonmålinger
• Informasjon til publikum – ryktet sprer seg….



Erfaringer

• Gode erfaringer med tverrfaglig tilsyn

• Delvis overlappende fagfelt – anledning til å fokusere 
på avgrensede tema

• Viktig med god planlegging

• Avgrensninger – tema, geografi, antall

• Samlet tilsyn – også positivt for utleiere

• Lærerikt



Media:

• Sendt pressemelding

• Flere artikler i lokalavisa

• Politisk engasjement for saken



Media:



Utfordringer:

- Lite erfaring på feltet – få å henvende 
seg til for praktisk erfaring

- Veiledere – virkelighet

- Tidkrevende (oversikt, avtale/ 
koordinere)

- Krevende oppfølging  - lange 
tidsintervaller

- Sporfilmer «blir borte»



Påvirke bomiljø –positiv for helsa – en del 
av vår lovpålagte oppgave



Takk for oppmerksomheten

Hjemmeside: www.mrhv.no

E-post: randi@mrhv.no

Telefon: 61 13 42 90

Besøksadresse: 

Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik

https://www.facebook.com/ghmt.iks/

http://www.ghmt.no/
https://www.facebook.com/ghmt.iks/

