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Hva er så Fellesmøtene? 

• Faste halvårlige møter mellom MHV i 
Grimstad, Arendal og Kristiansand og nå også 
Froland. 

• Deltakere: De tre/fire kommuneoverleger, og 
fire rådgivere/ingeniører (2+1+1)

• Møtested går på omgang 

• Møtetid 10-14

• Verten setter opp agendaen



Formålet med møtene

• Gjensidig informasjon om hva vi driver med

• Drøfting av vanskelige saker

• Styrke oss i troen på at miljørettet helsevern er et 
viktig samfunnsmedsinsk fagområde

• Små og sjeldne må holde sammen

• Bygge fagnettverk som kan brukes mellom 
møtene

• Fordele arbeidsoppgaver (eks: kartlegging av 
skadedyrbekjempere)



Agenda fra vårt siste møte i 2017: 

• Første bolk: Erfaringer fra gjennomførte tilsyn 
og avsluttede saker

• Andre bolk: Pågående saker

• Tredje bolk: Planlagte tilsyn

• Fjerde bolk: Ymse



Noen eksempler på saker under de 
forskjellige bolkene: 

Første bolk: Erfaringer fra gjennomførte tilsyn og 
avsluttede saker: 
• Frisørsalonger uten hårvaskemulighet (KRS)
• Boliger på bensinstasjon (ARN)
• Duer og fluer – oppdatering (ARN)
• Svømmekløe i Bjellandsvann (ARN)
• Barnehage uten inngjerdet uteareal (KRS)
• Støy fra feiebiler om natta (KRS)
• Tilsyn med miljørettet helseverns tilsyn med 

skoler og barnehager i Grimstad kommune



Andre bolk: Pågående saker

• Ulovlig skadedyrbekjempelse med bromadiolon (ARN)
• Støy fra betongfabrikk (ARN)
• Dyrepensjonat i bolig (ARN)
• Inneklima i utleieleilighet (ARN)
• Støy fra planlagt ballbinge (ARN)
• Trafostasjoner i byggesaksbehandling (GRM)
• Mobilmaster og stråling (ARN)
• Støy og tinnitus fra saluttkanon (KRS)
• Planer om ny havn og støy – oppdatering (KRS)
• Støy fra nytt utested ved sjøen i sentrum (KRS)
• Tilsyn med hudpleiesalonger, hulltaking etc, har noen 

sjekkskjemaer (FRO) (KRS hadde)



Tredje bolk: Planlagte tilsyn

• Nasjonal tilsynskampanje for solarier i regi av 
Statens strålevern. 

• Nye tilsynsoppgaver: tobakkssalg og e-
sigarettbruk (ARN)

• KRS: ROS-analyse for å planlegge tilsyn



Fjerde bolk: Ymse

• Døgnåpne treningssentre – en ny trend (ARN)

• Plager fra nye strømmålere – en ny trend 
(ARN)

• Hvordan og når kan kommuneoverlegen bli 
involvert i arealplanleggingssaker (FRO)



Smått kan bli stort

• Selv om mange av sakene er egnet for 
lokalavisen og smilebåndet, viser det seg at 
det lønner seg å ta dem alvorlig og gjøre 
skikkelig saksbehandling



Spørsmål og kommentarer?


