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Høring av tiltak mot spredning av Legionella -  lov og forskriftsendringer

INNLEDNING

Vi viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forslag til regulering
av innretninger som kan spre Legionella med vedlegg, publisert 20.2.2007.
En presisering av høringsnotatet er sendt høringsinstansene 23.04.07.
Alle dokumenter er tilgjengelige på departementets hjemmeside her.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er NHOs nest største landsforening.
BNL representerer 17 ulike bransjer med mer enn 3700 medlemsbedrifter og til sammen ca
62.000 ansatte. Virksomheten til medlemsbedriftene omfatter store deler av den totale
verdiskapingskjeden som byggeiere/forvaltere, leverandører og utførende innen bygg, anlegg
og tekniske installasjoner.

OM FORSLAGET (Våre understrekninger)

Departementet ønsker å øke kontrollen med de innretninger som har størst potensial for å spre
Legionella og smitte mange mennesker, og foreslår å innføre krav om at virksomheter med
innretninger som kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad skal innhente en
såkalt tred'e artsvurderin av et akkreditert ins eks'onsor an.

Mange av innretningene med størst smitte- og spredningspotensiale, som luftskrubbere og
kjøletårn, blir montert på stedet av ulike komponenter. Departementet mener derfor at en
ins eks'onsordnin vil være mer e et enn en sertifiserin sordnin i dette tilfelle.
Departementet mener at kommunene fortsatt bør ha det overordnede ansvaret for tilsyn med
innretninger som kan spre Legionella. Trede artsvurderin foreslås innført som et
su lement til det ordinære tils net fra kommunale helsemyndigheter og skal legges ved
meldingen til kommunen.

Inspeksjonsorganet skal ha prosedyrer som sikrer at kun egnet og kvalifisert personale
benyttes, og Norsk Akkreditering skal ved stikkprøver se til at dette systemet virker.
For å vurdere denne kompetansen vil Norsk Akkreditering benytte seg av fagpersonale som er
vel anerkjent i bransjen. Det kan også være aktuelt for Norsk Akkreditering å opprette en
fa kg omie for å vurdere krav til kompetanse, samt andre bransjespesifikke forhold som krav
til og bruk av sjekklister.

En tredjepartsvurdering utført av et akkreditert inspeksjonsorgan kan enten resultere i et
inspeksjonssertifikat eller i en inspeksjonsrapport. Ved bruk av inspeksjonssertifikat vil det i
hovedsak være inspeksjonsorganet som følger opp virksomhetene.
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Ved bruk av en inspeksjonsrapport vil det være kommunen som tilsynsmyndighet som følger
opp rapporten fra inspeksjonsorganet.
Kommunen må i begge tilfeller vurdere inspeksjonsrapporten eller sertifikatet i tillegg til
meldingen, og vurdere risiko når det gjelder Legionella i forhold til andre miljøfaktorer.

Departementet mener at kommunene fortsatt bør ha det overordnede ansvaret for tilsyn med
innretninger som kan spre Legionella. Tredjepartsvurdering foreslås innført som et
supplement til det ordinære tilsynet fra kommunale helsemyndigheter og skal legges ved
meldingen til kommunen.

Departementet ber om at høringsinstansene spesielt vurderer problemstillinger rundt ansvars-
og oppgavefordeling mellom kommunene og de akkrediterte inspeksjonsorganene, og
kommer med synspunkter på om det bør innføres inspeksjonssertifikat eller
inspeksjonsrapport.

BNLs HOVEDKOMMENTARER

I utgangspunkt mener BNL at ansvarsplassering og oppfølging av Legionella bør følge
samme prinsipper som legges til grunn i internkontrollforskriften.
Historien dokumenterer dog at det med dagens praksis foreligger høy risiko for å spre
Legionella, en obligatorisk ordning med tredjepartsvurdering kan derfor være hensiktsmessig

BNL støtter Arbeids- og inkluderingsdepartementets syn at en obligatorisk ordning bør bidra
til å gjøre både de materielle krav og kravene til internkontroll bedre kjent, og det kan således
være grunn til å avvente effekten av dette tiltaket før en ev. gjennomføring av en betydelig
utvidelse av internkontrollforskriften.

Valg av inspeksjonsrapport eller inspeksjonssertifikat vil være et spørsmål hvor mye
kommunene skal involveres i den tekniske delen av tilsynet. BNL mener at
inspeksjonsorganene bør gis ansvaret for oppfølging av utbedringer og for at sertifikat først
utstedes når kravene er oppfylt, d.v.s. innføring av inspeksjonssertifikat.

BNL mener videre at det er en nødvendig forutsetning at Norsk Akkreditering oppretter en
fagkomite for å vurdere krav til kompetanse, samt andre bransjespesifikke forhold som krav
til og b av sjekklister. BNL ønsker gjerne å delta i en slik komite.
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