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Høring  -  tiltak mot spredning av Legionella - lov og forskrift :

Generelt:
Vi støtter intensjonene i dette høringsnotatet ! Vi vil understreke betydningen av at
forebyggende tiltak som pålegges i lov og forskrift, bør vurderes på bakgrunn av risiko,
sårbarhet og forholdsmessighet, slik det nå legges opp til.

Vi støtter derfor også tanken om at det gjøres et skille i kontrollopplegget mellom de tekniske
innretningene som har størst risikaog innretningene med mindre smittepotensial.

Om offentli e boblebad:
Gjeldende forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu bør, etter vårt syn, være god nok
for oppfølgingen av boblebad. I tillegg til at boblebadet vil være typegodkjent før installering,
har det heller ikke det samme smittepotensialet som kjøletårn og luftscrubbere. Foreløpig er
det kun ett, kjent tilfelle med alvorlig pneumoni i Norge med smitte fra boblebad.

Vi stiller vel derfor også spørsmål ved behovet for tredjepartsvurderingen i driften av alle,
små og store ,  offentlige boblebad .  For de største badeanleggene gies kommunen i forslaget
mulighet til å pålegge slik tredjepartsvurdering med hjemmel i kommunehelsetjenestelovens
§ 4a-7.

S Ørsmålet om samordnin av internkontrollkravene:
Kapasitet og kompetanse i kommunene innenfor miljørettet helsevern er varierende. For
store kommuner og hvor det miljørettede helsevernet er organisert i interkommunale
ordninger vil kanskje dette fungere som ei god ordning. I mindre kommuner, hvor det
miljørettede helsevernet ivaretaes i små deltidsstillinger, er vi nok mer skeptiske til en slik
endring.
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