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HØRING -  TILTAK MOT  SPREDNING  AV LEGIONELLA - LOV OG
FORSKRIFTSENDRINGER

Landsorganisasjonen i Norge (LO) ser det som positivt at det fremmes forslag til lov og
forskriftsendringer for å gjennomføre tiltak mot spredning av Legionella.

Vi ser at forslaget tar utgangspunkt i de største smittekildene, men viser til at det er flere store
mulige smittekilder som ikke er omfattet av forsalget. Vi ber om at forslaget utvides til også
å omfatte befuktningsanlegg for frukt og grønt i større varehus samt badeanlegg og
svømmehaller i virksomheter som hoteller, skoler m.m.

Når det gjelder krav om tredjeparts vurdering i § 14d, vises det til at innretningen skal
vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan. Vi ber om at dette organet blir opprettet før
forskriften iverksettes.

Vi har  med undring registrert at det synes ikke å ha vært noen kontakt med Arbeidstilsynet i
forberedelsene for forskriftsarbeidet,  og det synes heller ikke som om det er lagt opp til dette i
forbindelse med kontrollarbeidet.  De virksomheter som blir omfattet av forskriften er større
virksomheter med et stort antall arbeidstakere.

Videre har de tilfellene som har funnet sted med større spredning av Legionella alle skjedd
ved større virksomheter som har mange ansatte. Særlig drifts- og vedlikeholdspersonalet ved
de anlegg som ikke har vært tilfredsstillende vedlikeholdt har vært utsatt for betydelig risiko
for å bli smittet. Dessuten viser disse tilfellene alvorlig svikt i virksomhetens miljøarbeid og
kontroll med det systematiske helse- og miljøarbeidet. Dette skulle etter vår mening tilsi at
det eksisterte et samarbeid her mellom Arbeidstilsynet og helsemyndigheter- både om
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kontroll og med oppfølging av de aktuelle virksomhetene. Vi ber om at dette vurderes før
forskriften fastsettes.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Trine Lise Sundnes

Kopi: Direktoratet for arbeidstilsynet


