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MELDESKJEMA  
for virksomheter som omfattes av forskrift av 25.04.03 om miljørettet helsevern 

asylmottak  
 
 
VIRKSOMHETENS NAVN:           
 
ADRESSE:             
    
             
 
TELEFON:            
 
KONTAKTPERSON:           
 
 
 
MELDINGEN GJELDER:  Nybygg / nyetablering   

               Endring av eksisterende virksomhet    
 
  
GI EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN:  

             
 

             
 

             
 

             
 

Underskrift: 
 

_____________________________ 
Sted, dato 

 
 

_____________________________ 
Eier/driver 

 
Antall vedlegg: _____ 
 
 

Meldingen sendes Miljøretta helsevern Hallingdal, Gamlevegen 6, 3550 Gol 
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Til informasjon 

 
Kommunen skal, gjennom sin helsetjeneste, ha oversikt over positive og negative 
faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse. Oversikten skal i 
tilstrekkelig grad omfatte: 
a) vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, og årsakene til deres opptreden 
b) vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen 
c) forslag til mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak 
 
Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal, i følge forskrift om miljørettet 
helsevern, melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller 
endringer: 
- Asylmottak 
- Hospitser 
- Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang 
eller som benyttes av mange mennesker 
- Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang 
eller som benyttes av mange mennesker 
- Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann 
- Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger. 
 
Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen 
opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og 
utøves internkontroll for å påse at kravene i forskriften etterleves. Plikten til 
internkontroll omfatter ikke private boliger og fritidseiendommer. 
 
Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de 
nødvendige enkeltvedtak hjemlet i kapittel 4a i lov 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene.  Kommunen vil etter å ha mottatt utfylt skjema vurdere 
om forholdet kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Kommunen 
gir virksomheten tilbakemelding. 
 
Forskrift om miljørettet helsevern finnes på lovdatas nettsider: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030425-0486.html 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til:          
 
Miljøretta helsevern Hallingdal 
Tlf:     320 29008 
E-post: post@mhvh.no 
 
 
 
 
Antall beboere ved boenheten:     
 
Type boenhet:            Antall rom:      
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Hvor mange beboere er mottaket tilrettelagt for: 
 
Gi en kort beskrivelse av standarden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9: Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene  
Er kloakkavløpet godkjent 
av kommunen? 

 
 

Beskriv rutinene for 
avfallshåndtering: 
 
 

 

 
§ 10: Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer 
Beskriv renholdsrutiner. 
Hvordan og hvor ofte det 
vaskes på de forskjellige 
stedene? 
 
 

 

Gi en kort beskrivelse av 
de sanitære forholdene 
(standard / vedlikehold av 
toalett, bad, dusj): 
 
 
  

 

Gi en kort beskrivelse av 
kjøkkenet (standard, 
ventilasjon etc.): 
 
 

 

Holdes temperaturen på 
varmtvannsbeholderen 
over 70°C? 

 

Beskriv rutiner for 
brannkontroll: 
 

 

Har virksomheten privat 
eller kommunal 
vannforsyning? 

 

 
Legg ved plantegninger av lokalene 

 


