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Høring av tiltak mot spredning av Legionella

Helse- og miljøtilsyn Salten er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner. Vi utfører
tjenester innenfor blant annet folkehelse, miljørettet helsevern, vannforvaltning og avfall.
Tilsyn med virksomheter som omfattes av legionella regelverket er et av våre arbeidsfelt.
Vi har vurdert  foreslåtte utkast til  regelverk og kommer nedenfor med vår vurdering.

Virkeområde - eksem ler å innretnin er
I nytt utkast til forskrift er det i bestemmelsen om virkeområde utelatt å gi nærmere eksempler
på hvilke innretninger som omfattes. Det er kun innretninger med størst smitterisiko,
kjøletårn, luftscrubbere og boblebad, som nevnes spesielt i påfølgende aktuelle paragrafer.
De mest aktuelle innretninger fortsatt bør nevnes lik det er i den midlertidige bestemmelsen.

Boblebad offentli til 'en eli e
Det kan stilles spørsmål ved om det er nødvendig å ta med boblebad i bestemmelsen her da
boblebad i tillegg skal reguleres i forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu.
Vi oppfatter dette som forvirrende både for tilsynsfunksjonen som skal utøves og for de
virksomheter som eventuelt skal etterleve to parallelle bestemmelser hjemlet i samme
lovverk. Spesialforskriften for badeanlegg har spesifikke driftskrav som bør være
tilstrekkelige også i kampen mot legionellasmitte. Eventuelle tilleggskrav kan legges til i
forskriften uten å gå veien om en annen forskrift.

Tredjepartsvurdering av boblebad , særlig mindre anlegg med en eller noen få m3 vann, kan
synes overflødig. Den tekniske delen av slike anlegg er rimelig velkjent, og detaljerte tekniske
og driftsmessige krav følger etter forskrift.

Meldeplikt
Innskrenkingen av meldeplikta til å kun gjelde virksomheter med størst smitterisiko anses
fornuftig. Når det gjelder meldeplikt boblebad vises det til punkt ovenfor.

Tred' arts vurderin
Tredjepartsvurdering er tenkt innført for nye innretninger hvor størst smitterisiko foreligger.
Sammen med melding skal det følge tredjepartsvurdering. Argumentet for å benytte
tredjepartsvurdering er å imøtekomme et kompetansebehov og sikre et stabilt kompetansenivå
hos tilsynsmyndigheter og virksomheter.
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Så lenge kommunene har ulike ressurser og kompetanse på fagområdet, antar Helse - og
miljøtilsyn Salten IKS at det kan være et behov for en slik ordning. Det vil sikre et minimum
av ensartet behandling uansett hvor i landet virksomheten etableres.

Departementet etterspør videre om en tredjepartsvurdering skal resultere i et
inspeksjonssertifikat eller en inspeksjonsrapport.
Helse - og miljøtilsyn Salten IKS antar at det vil kreves størst ressursbruk for kommunens
miljørettede helsevern i forbindelse med oppfølging av en inspeksjonsrapport enn det vil være
med et inspeksjonssertifikat.
Inspeksjonssertifikat vil derfor være å foretrekke ut fra slike hensyn.

Samordnin av internkontroll
Helse - og miljøtilsyn Salten IKS anser det som positivt at internkontroll samordnes. En
fordel med samordningen vil være at internkontrollforskriften er kjent fra før i de fleste
virksomheter, og at den gir detaljerte føringer for hva internkontrollen skal omfatte.

OPPSUMMERING

I bestemmelsen om virkeområde bør det legges inn eksempelliste med de vanligste
innretningene som omfattes av reglene.

Offentlig tilgjengelige boblebad vil med det nye forslaget omfattes av to parallelle forskrifter
gitt etter kommunehelsetjenesteloven. En slik overlappende regulering oppfattes som uheldig
og bør unngås. Det foreslås derfor at alle krav til offentlig tilgjengelige boblebad etter
kommunehelsetjenesteloven fortsatt fremmes i spesialforskriften for badeanlegg; forskrift om
badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Tredjepartvurdering, som skal følge en melding, bør foreligge som et inspeksjonssertifikat,
ikke som en inspeksjonsrapport. Det vil spare kommunen for ressurser i forhold til å følge opp
meldingen.
Tredjepartsvurdering av offentlig tilgjengelige boblebad vil i mange tilfeller, særlig ved
mindre anlegg, virke unødvendig.

For øvrig anses det foreslåtte regelverket å være hensiktsmessige i forhold til å forebygge mot
legionellasmitte via aerosol.

Med vennlig hilsen

Ka[alin Nagy
daglig leder

Kurt Stien
rådgiver
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