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Høringsuttalelse  -  tiltak mot spredning av Legionella  -  endring i lov og forskrift

Viser til høringsnotat vedrørende tiltak mot spredning av Legionella, med frist for uttalelser satt
til 11. mai 2007. Vi har følgende kommentarer til høringsnotat vedrørende tiltak mot spredning
av Legionella:

Vi støtter departementet i at en inspeksjonsordning vil være mer egnet enn en
sertifiseringsordning i dette tilfelle. Dette fordi drift og vedlikehold av innretninger vil være av stor
betydning.

Dersom kravet om tredjeparts vurdering i hovedsak skal gjennomføres ved oppstart og ved
større endringer i virksomheter støtter vi departementets forslag om at kommunene gis hjemmel
i kommunehelsetjenesteloven § 4a-7 til å pålegge virksomhet å innhente tredjepartsvurdering
dersom kommunen finner dette nødvendig.

Vi mener at en ordning med inspeksjonssertifikat er å foretrekke. Det er å anta at kommunen
som tilsynsmyndighet da får langt færre tilfeller der det er nødvendig å gripe inn. Bruk av
inspeksjonsrapport eller en ordning med sertifisering av selve innretningen, vil bli langt mer
ressurskrevende for kommunen. Det vil kreve mer kompetanse på denne type innretninger, og
kommunen vil ved en slik ordning bli mer ansvarlig for oppfølging og saksbehandling.

Vi tror at samordning av internkontrollkrav vil kunne bidra til et mer helhetlig arbeid med
kvalitetssikring og internkontroll i virksomhetene, og kan ikke se at dette skal innebære noe
problem i praksis. Vi har allerede gjennom mange år i forbindelse med våre tilsynsaktiviteter
oppfordret virksomhetene til å samordne sine internkontrollsystemer. l virksomheter med
kjøletårn, luftskrubberer og lignende falt det helt naturlig at det var HMS-ansvarlig som også tok
ansvar for internkontroll etter legionella-regelverket. Vi har også erfart at det er nyttig å
samarbeide med Arbeidstilsynet i forhold til tilsyn med badeanlegg/boblebad.

Med hilsen
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kommunelege
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