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Uttalelse til høring av tiltak mot spredning av Legionella -
lov og forskriftsendringer -
Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har i brev av 20.02.2007 blitt bedt om å komme med uttalelse til lov-
og forskriftsendringer og tiltak mot spredning av legionella.

Uttalelsen bygger på en felles diskusjon rundt høringsdokumentene som fant sted i Moss
den 19.04.07, hvor representantene for miljørettet helsevern i Østfold-kommunene var
invitert.

  Vi stiller oss positive til forslaget om innføring av tredjepartsvurdering som krav i
lovverket. Dette vil styrke tilsynsvirksomheten som kommunene i dag driver med og
sikre en mer rettferdig likebehandling av de ulike virksomhetene. Det bør imidlertid
benyttes sertifikat fremfor rapport fra akkrediteringsorganet, da kommunene ikke har
samme forutsetninger og kompetanse til å vurdere en slik rapport når vedtak skal
fattes. Rapporten bør imidlertid være tilgjengelig for kommunens tilsynsorgan.
Sertifikatet bør oppdateres jevnlig, minst hvert 5. år.

  Boblebad bør ikke ha samme krav til tredjepartsvurdering, da vi anser at disse har
vesentlig mindre risiko for store utbrudd enn scrubbere og kjøletårn. Vi anser at
kravene i dag er såpass tydelige gjennom egen særforskrift. Imidlertid bør det i
bassengforskriften fremgå klart og tydelig med henvisning til veilederen, at denne
skal følges når det gjelder installasjon og drift av slike anlegg.

  Vi anbefaler at man  ikke fjerner kravet om mikrobakteriell prøvetaking, da det blir
vanskeligere å føre kontroll med bakterieveksten  i anleggene. Det blir også
vanskeligere for tilsynsorganet å følge med på risikoen knyttet til anlegget over tid.
Det bør derfor forskriftsbestemmes at det skal tas jevnlig mikrobiologiske prøver på
alle typer anlegg som omfattes av meldeplikten. Dette gjelder derfor også boblebad.
Veilederen bør si noe om hva slags prøver, hyppighet osv, og hvilke krav som ligger i
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akkrediteringssystemet.

  Fredrikstad kommune mener at man ikke bør fjerne kravet om at drift og vedlikehold
skal foretas etter anerkjente metoder. I merknadene til § 14 b i utkast til forskrift om
endring i forskrift om miljørettet helsevern står det at rutinene (rutiner for å sikre
tilfredsstillende beskyttelse mot overføring av legionella)  bør fastsettes bl.a. med
utgangspunkt i veileder fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt.  Vår erfaring er at mange
virksomheter er presset både med hensyn til økonomi og tid og at de derfor velger å
legge drift og vedlikehold på et minimum. Dersom forskriften sier at man bør fastsette
rutiner med utgangspunkt i veilederen, tror vi at mange velger å se bort fra det som
står i veilederen. Vi tror også det vil bli vanskelig for tilsynsmyndighetene å vurdere
hva som gir tilfredsstillende beskyttelse mot overføring av Legionella dersom
virksomhetene ikke må følge veilederen.

  Vi forutsetter at veilederen vil gi nødvendige instrukser for både drift og tilsyn også for
ikke-meldepliktige anlegg.

  Det er positivt med en tydelig henvisning til Internkontrollforskriften, da dette er mer i
tråd med praksis ved tilsyn. Det blir også ryddigere og lettere å kunne stille krav når
internkontrollen legges inn.
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