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HENSIKT 
Sikre at barnehagemyndigheten vurderer en barnehages egnethet ved endringer.  
 
ANSVAR OG MYNDIGHET 

● Barnehageeier søker om godkjenning og legger frem aktuell dokumentasjon.  
● Barnehageeier har ansvar for å registrere virksomheten riktig i enhetsregisteret. 
● Barnehageeier melder kommunen om endringer, organisatoriske og andre.  
● Kommunen som barnehagemyndighet behandler søknader om godkjenning etter 

barnehageloven. 
● Kommunen som barnehagemyndighet må involveres tidlig i barnehagens prosjekter, 

og vurdere om ny godkjenning er nødvendig. 
● Kommunen som barnehagemyndighet melder statsforvalteren om endringer, 

organisatoriske og andre.  
 
BESKRIVELSE 
Barnehager skal godkjennes av kommunen som barnehagemyndighet før virksomheten kan 
settes i gang, eller før endringer gjennomføres. Når en allerede godkjent barnehage foretar 
endringer av et visst omfang, må barnehagen melde det til kommunen. Det er kommunen 
som barnehagemyndighet som avgjør om dette er en endring som krever ny godkjenning.  
 
Endringer kan være ift eierskifte, bygningsmasse, innbo, uteområde, aksjeportefølje el.l. 
Godkjenning av barnehager etter barnehageloven § 10 første ledd skal være en 
egnethetsvurderingen ut fra kravene som kan utledes av barnehageloven §§ 1, 1a og 2, som 
regulerer barnehagens formål og rammer. Kravene i egnethetsvurderingen er nærmere 
beskrevet merknadene til § 10 i Ot.Prp.nr.74 (2004-2005). 
 
Det er barnehagens lokaler og uteområder som må være egnet for barnehagedrift for at 
barnehagen skal bli godkjent. Derfor er det i utgangspunktet endringer i barnehagens lokaler 
og / eller uteområder som kan føre til krav om ny godkjenning. 
 
Dersom endringen krever at barnehagen må ha ny godkjenning fra andre myndigheter, for 
eksempel etter plan- og bygningsloven, kan det være et argument for å kreve ny 
godkjenning etter barnehageloven. 
 
Dersom barnehagen flytter til et annet sted, vil lokalene og uteområdene være endret 
sammenliknet med de fysiske rammene som lå til grunn for den opprinnelige godkjenningen. 
For å sikre at kravene i barnehageloven §§ 1, 1a og 2 oppfylles, må barnehagen i slike 
tilfeller godkjennes på nytt. 

Dersom en barnehage endrer organisasjonsform og organisasjonsnummer, krever ikke det 
nødvendigvis en ny godkjenning. Kommunen må vurdere hvor store de faktiske endringene 
er.  

Ved et eierskifte, kjøp av aksjer eller salg av innmat, skal barnehagemyndigheten veilede 
nye eiere for å sikre videreføring av driften. Dersom barnehageeieren under veiledningen 
vurderer at ny eier ikke har til hensikt å endre barnehagens fysiske rammer, slik at 
barnehagen fremdeles skal drives i samsvar med den eksisterende godkjenningen, er det 
ikke nødvendig å kreve at ny eier søker om ny godkjenning. 
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Dersom barnehagemyndigheten finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at ny eier har til 
hensikt å endre de fysiske forutsetningene som lå til grunn for den eksisterende 
godkjenningen, kan de kreve at ny eier søker om ny godkjenning. Utgangspunktet er da at 
ny godkjenning må foreligge før nye eiere kan starte opp barnehagen i tråd med 
barnehageloven § 6 annet ledd og § 10.  
 
Dersom barnehagemyndigheten i sine risikovurderinger får indikasjoner på at en barnehage 
ikke drives i tråd med godkjenningen etter at ny barnehageeier har tatt over barnehagen, 
kan det være aktuelt å føre tilsyn med barnehagen for å avdekke eventuelle brudd på 
regelverket eller vilkårene som er stilt for godkjenningen. 
 
Dersom barnehagen er privat og endringen den ønsker krever ny godkjenning, må 
barnehageeier etter ny godkjenning søke om finansiering etter barnehageloven § 19 på nytt. 
Hvis barnehagemyndigheten vurderer at en endring i en privat barnehage vil kreve ny 
godkjenning, må barnehagemyndigheten gjøre barnehageeier oppmerksom på dette før det 
fattes vedtak om ny godkjenning, slik at eier kan vurdere om en endring likevel er ønskelig. 
 
For at barnehageeier skal beholde godkjenningen, er det en forutsetning at virksomheten 
drives i samsvar med regelverket og godkjenningen. Barnehageeier er etter barnehageloven 
§ 7 første ledd ansvarlig for å drive barnehagen i tråd med det til enhver tid gjeldende 
regelverk. Dersom regelverket endres, er barnehageeier derfor ansvarlig for å sikre at 
barnehagen drives i samsvar med nye regler. 
 
Dersom vilkårene for godkjenning endres, vil en godkjenning som allerede er gitt, fremdeles 
være gyldig, med mindre det fremgår eksplisitt av lov at endringene skal ha tilbakevirkende 
kraft. Utgangspunktet er derfor at godkjenningen gjelder inntil grunnlaget bortfaller eller at 
barnehagen legges ned. 
 
Barnehageeier skal sende søknad om ny godkjenning i god tid. Virksomheter skal etter 
barnehagelovens § 6, annet ledd, være godkjent før driften settes i gang. Avgjørelser om 
godkjenning av barnehager er et enkeltvedtak. Vedtaket bør være så konkret som mulig. Det 
bør for eksempel være lett å finne barnas totale leke- og oppholdsareal og barnehagens 
arealnorm i godkjenningen. 
  
Dokumenter som skal legges ved søknad om godkjenning for å vurdere om barnehagen vil 
være egnet etter barnehageloven §§ 1, 1a og 2; se Rutine godkjenning ordinær barnehage.  
 
Om barnehagen er egnet etter barnehageloven §§ 1, 1a og 2 betyr at 
barnehagemyndigheten må gjøre en konkret og helhetlig vurdering av om barnehagen er 
egnet til å oppfylle bestemmelsene i barnehageloven §§ 1, 1a og 2 og forskrift om 
rammeplan. Dette innebærer blant annet at barnehagemyndigheten må vurdere barnas 
mulighet for lek, hvile, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Videre må 
barnehagemyndigheten vurdere om barnehagen tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, 
kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Dette 
er ikke en uttømmende liste. 
 
Kravet til at barnehagemyndigheten må skaffe seg god nok informasjon, gjelder uavhengig 
om det er opprettelse av ny barnehage, endringer i eksisterende barnehage, eller privat eller 
kommunal barnehage. 
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Lekeplassutstyr og annet utstyr i barnehagen er ikke gjenstand for godkjenning eller ny 
godkjenning etter barnehageloven. Det er barnehageeier som har ansvaret for at det utvises 
aktsomhet og treffes tiltak for å forebygge skader, jf. Produktkontrolloven og forskrift om 
sikkerhet ved lekeplassutstyr og forskrifter om internkontroll. Dette må eier gjøres 
oppmerksom på. Barnehagemyndigheten må likevel vurdere om uteområdet er egnet for 
barnehagedrift. 
  
Klageadgang 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, og vedtaket skal derfor inneholde 
informasjon om klagerett, klagefrist og mulighet til innsyn i sakens dokumenter. 
 
REFERANSER 

● Lov om barnehager med forskrifter, særlig §14 
Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder godkjenning av barnehager, omfatter 
både myndighetsoppgaver og eierplikter som barnehagemyndigheten må kunne 
veilede om i godkjenningsprosessen.  

● Veileder «Godkjenning av barnehage» 
● Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

Forvaltningsloven omfatter her de bestemmelsene i forvaltningsloven og ulovfestet 
forvaltningsrett som er relevante for søkeren i søknadsprosessen, herunder 
veiledningsplikten, krav til saksbehandlingen og innhenting av opplysninger. 
Andre offentlige instansers myndighetsoppgaver i forbindelse med oppstart av nye 
barnehager, eller godkjenningspliktige endringer i eksisterende barnehager: 

● Plan- og bygningsloven § 21-10 jf. §§ 23-3 og 24-1. Ansvarlig myndighet er 
kommunen. 

● Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole § 7. Ansvarlig 
myndighet er kommunen. 

● Arbeidsmiljøloven § 18-9. Ansvarlig myndighet er Arbeidstilsynet. 
● Regelverket om registrering eller godkjenning av ny 

næringsmiddelvirksomhet, jf. matloven. Ansvarlig myndighet er Mattilsynet. 
 

Andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår fremgår av: 
● Ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, etter plan- og bygningsloven 

fra kommunen. 
● Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern fra kommunen. 
● Samtykke fra Arbeidstilsynet. 
● Registrering eller godkjenning fra Mattilsynet etter regelverket om registrering 

eller godkjenning av ny næringsmiddelvirksomhet, jf. matloven. 
● Muligheten for å søke Husbanken om barnehagelån 
● Fri etableringsrett jf. merknader fra Ot.prp. nr. 72 (2004 - 2005) til § 14 
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