
Tilsyn i utleieboliger
-Vår håndtering og erfaringer

Kurs i tilsyn med miljørettet helsevern og 

radon

Oslo, 5. juni 2019
- Miljørettet helsevern IKS, v/ Siren Gaden Rossemyr



Agenda

• Om Miljørettet helsevern IKS

• Tverrfaglig tilsynsprosjekt 2018/2019

• Kort om prosjektet

• Radon- håndtering og erfaringer



Miljørettet helsevern IKS 
(tidligere Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS)

• Interkommunalt selskap for:

Gjøvik kommune 

Østre Toten kommune 

Vestre Toten kommune 

Søndre Land kommune 

Nordre Land kommune 

Gran kommune 

Lunner kommune fra 01.04.19

• Ca. 94 000 innbyggere



Kilde: www.norgeskart.no





2018 Tilsyn med utleieboliger i 

Gjøvik kommune

• Tverrfaglig pilotprosjekt høst 2018

• Brann, byggesak, miljørettet helsevern + dialog 

med VAR-seksjonen (vann, avløp og 

renovasjon) 

• Nytt for miljørettet helsevern (kun ført tilsyn i 

utleieboliger ved henvendelser)



2018 Tilsyn med utleieboliger i 

Gjøvik kommune

• Bakgrunn for prosjektet
• Økt antall henvendelser

• Gjøvik som studentby- press på leiemarkedet

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

• Deltakelse i prosjekt brannsikkerhet for 
risikoutsatte grupper

• Kopimottakere av tilsynsrapporter, bl.a. 
brannvesenet



Lovverk, tilsynsprosjekt

• Brann- og eksploksjonsvernloven
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven)
• Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om strålevern og bruk av stråling



2018 Tilsyn med utleieboliger i 

Gjøvik kommune

• Avgrensning

• Høst 2018: 5 utleieboliger

• Private utleieboliger/hybelhus, Gjøvik 

boligstiftelse og Studentsamskipnaden

• Utvalg ut fra geografisk avgrensning og tips 

fra brann og byggesak



2018 Tilsyn med utleieboliger i 

Gjøvik kommune

• Samarbeidsmøte i forkant, planlegging av 

felles tilsyn

• Fokusområder: brannsikkerhet, 

bygningsmessige forhold, miljørettet helsevern
• Tema, mhv:

• Inneklima (inkl. radon)

• Avfallshåndering og forebygging av skadedyr





-Rundskriv IS-8/2013, s. 4



Håndtering

• Forhåndsvarslet tilsyn
• Eiers ansvar å varsle leietakere

• Tett oppfølging kombinert med rådgivning og 
veiledning

• Avtale om rimelige radonmålinger





Erfaringer

• Gjenganger: manglende radonmålinger

• Sokkelleiligheter i eneboliger kan være spesielt utsatt 
for radon- Avdekket ulovlige utleieforhold

• Oppfølging ifm. radon kan være  svært tidkrevende

• De fleste tar radonmålinger på alvor – skapt 
ringvirkninger

• Flere har benyttet seg av Gjøvikregionens avtale om 
radonmålinger

• Fokus på informasjon til publikum



Erfaringer

• Gode erfaringer med tverrfaglig tilsyn

• Delvis overlappende fagfelt anledning til 
å fokusere på avgrensede tema

• Forsøke å være så få som mulig på tilsyn

• Viktig med god planlegging 

• Avgrensninger

• Samlet tilsyn- positivt også for utleiere



Helsedirektoratet (2011). IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet



Utfordringer

• lite erfaring på feltet, få å henvende oss til

•Veiledere / virkelighet

• Oppfølging- hvor legges lista? 



Erfaringer

•Samarbeidsmøte i etterkant av pilotprosjektet

• positive til tverrfaglig tilsyn. Felles beslutning om 
videreføring av prosjekt

• 2019- ny tilsynsrunde i Gjøvik kommune. 10 utleieboliger til
• Fokus på private utleieboliger

• Sentrum og Tongjordet

• Tipsbasert

• Pressemelding mai 2019



Oppland Arbeiderblad 29.05.19



Takk for oppmerksomheten!

Hjemmeside: www.ghmt.no

E-post: postmottak@ghmt.no

Telefon: 61 13 42 90

Besøksadresse: Studievegen 7, 2815 Gjøvik

Https://www.facebook.com/ghmt.iks/
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mailto:postmottak@ghmt.no
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