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Høringsuttalelse – Tiltak mot spredning av Legionella 
 
Vi viser til Helse- og Omsorgsdepartementets (HOD) brev publisert på 
regjeringens nettsted 20.02.2007 – en høring om forslag til lov- og 
forskriftsendringer knyttet til innretninger som kan spre Legionella.  
Prosessindustriens Landsforening (PIL) har helt siden mai 2005 samarbeidet med 
Sosial- og helsedirektoratet og bidratt med industriell kunnskap og råd. Fra 1. 
januar 2006 ble Prosessindustriens landsforening slått sammen med 
Teknologibedriftenes landsforening. PIL var nevnt som høringsinstans. Vi antar 
derfor at en høringsuttalelse fra Norsk Industri er like velkommen.  
 
Av det vi ser vil myndighetene nå dele innretninger som kan spre Legionella i to 
risikoklasser: 

• Den mest risikable gruppen. omfatter kjøletårn, luftscrubbere og offentlig 
tilgjengelige boblebad.  

• En lavere risikoklasse omfatter blant annet bilvaskere, sprinkler anlegg, 
befuktningsanlegg  og luftede dammer (biorenseanlegg).  

For begge risikoklasser gjelder at anleggene skal planlegges, bygges, 
tilrettelegges, drives og avvikles med tilfredsstillende beskyttelse mot spredning 
av Legionella for øyet.  
 
Meldeplikt til kommunen foreslås videreført for innretninger i høyeste 
risikoklasse mens den oppheves for øvrige innretninger. Midlertidig  forskrift av 
12.07.2005 nr. 812 oppheves når ny forskrift foreligger 
 
En tredjeparts vurderer/inspisering av innretningene i høyeste risikoklasse 
foreslås. En slik inspeksjonsordning fra et tredjeparts akkreditert kontrollorgan 
skal tjene som et supplement til dagens kommunale tilsyn og meldeplikten til 
kommunen. Endring av kommunehelseloven forutsettes. 
 
Norsk industri har ingen innvendinger til de forslag som er referert ovenfor. Vi 
har derimot synspunkter på en del detaljer som fremkommer ved nøyere lesning 
av forslagene. Dette er gjennomgått detaljert i henhold til kapitteloppdelingen i 
høringsnotatet. Dette følger som vedlegg.   
 
Vi likevel avslutningsvis trekke frem et par moment. Vi vil igjen understreke vår 
sterke anbefaling om at forskriften om miljørettet helsevern blir innarbeidet i 
forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid 
(internkontrollforskriften). Dette var et syn som Norsk Industri oppfattet at hele 
referansegruppen delte. Norsk industri har lest innvendingene til en slik 
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samordning fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet – også de tre avsnittene 
som ble ettersendt 24. april 2007.  Vi har store problemer med å se at AIDs 
innvendinger kan tillegges vekt, og vil gjenta at en inkludering av 
virksomhetenes plikter overfor omgivelsene som omtalt i kommunehelseloven 
bør komme på plass i ”internkontrollforskriften”. Vi er opptatt av at disse 
aspektene blir synlige, ikke bare qua Legionella (som ville være konsekvensen 
av AIDs argumentasjon), men i forhold til alle mulige påvirkninger av 
omgivelsene. Internkontrollforskriften er blitt en sentral forskriftsom våre 
medlemsbedrifter både kjenner og respekterer. 
 
I forbindelse med tredjepartkontroll, må kontrollører akkrediteres, en oppgave 
for norsk Akkreditering.  Før noen kan akkrediteres må det utarbeides 
kravspesifikasjoner til slike kontrollører og det må utarbeides dokumentasjon 
tilpasset de ulike typer kontrollobjekter. Norsk Industri anmoder om at vi – og 
våre medlemmer får tilbud om å delta i dette arbeidet på et tidlig stadium. Dette 
gjelder også veilederen ”Smittevern 8” som er under revisjon. Det er viktig at vi 
ved revisjonen kommer frem til at dokument som oppfattes som praktisk og 
nyttig for et videre spekter av virksomheter. Situasjonen i dag er at noen 
sektorer, for eksempel innen gjenvinningsbransjen finner dette dokumentet 
vanskelig å følge – og har derfor utarbeidet egne retningslinjer/veiledninger. 
Våre medlemmer har de siste to årene satset betydelige ressurser på 
risikoanalyser, kunnskapsoppbygging, overvåkings- og avbøtende tiltak – 
erfaring vi gjerne ser innarbeides i dokumentasjonen.  
 
 Norsk industri stiller seg til disposisjon for å delt i den videre utvikling av 
kravspesifikasjoner til kontrollører og kontrollobjekter samt veileder av typen 
Smittevern 8. 
 
Med vennlig hilsen 
for Norsk industri 
 
 
Sverre Alhaug Høstmark 
Fagsjef/ toksikolog NAVF 

 
Vedlegg: En gjennomgang av Høringsdokumentets kapittel 2-6 
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VEDLEGG 
EN GJENNOMGANG AV KAPITTEL 2-6 I HØRING AV TILTAK MOT 

SPREDNING AV LEGIONELLA. 
 
2. GJELDENDE RETT 
Vi registrerer at Forurensningsloven ikke er nevnt i gjennomgangen. Etter Norsk 
Industris oppfatning, har denne loven, og ikke minst håndhevingen av den, sider 
som gjør den interessant i forhold til spredning av agens som kan skade 
omgivelsene.   
 

3. RISIKO FOR OVERFØRING AV LEGIONELLASYKDOM. 
I forbindelse med smittekilder påpekes det at Legionella finnes overalt i 
ferskvann. Det har også fremkommet at dagens vannbehandling i våre vannverk 
med kloring/osonering ikke gir god kontroll med Legionella. Tatt i betraktning 
det store antall vannabonnenter og de mange som må treffe tiltak for å hindre 
oppvekst av Legionella, så hadde vi gjerne sett at dette var blitt berørt i 
høringsbrevet - og fulgt opp i senere kunnskapsbyggende og forebyggende 
arbeide.  
 
 

4. TILTAK FOR FOREBYGGING AV LEGIONELLASYKDOM: 
 
Som nevnt over savner vi forslag til tiltak eller videre arbeid med å sikre at vann 
levert fra offentlige vannverk ikke inneholder – eller inneholder lavere verdier av 
Legionella. Det har under arbeidets gang flere ganger vært brakt opp at tilførsel 
av kloramin i vannet i tillegg til klor, har gitt bedre resultater. Svært få anlegg i 
Norge har slik vannbehandling, det er mer utbredt i utlandet. 
 
Norsk Industri stiller seg positiv til tiltakene nevnt i kap. 4.3 om 
tredjepartsvurdering. Med hensyn til samordning av krav om internkontroll – 
deler vi ikke Arbeids- og inkluderingsdepartemenets (AID) innvendinger. En 
meget samstemt referansegruppe har stilt seg velvillige – ja har ønsket denne 
innsatsen for å heve bevisstheten om virksomhetenes almenhelseansvar. Vi er 
sterkt uenig med AIDs der de mener dette vil svekke internkontrollforskriften.  
 
Vi kan ikke se at å inkludere kommunehelsetjenesteloven skulle tilsi at 
direktørgruppen måtte utvides kraftig. Vi vil anta at en utvidelse med 
helsetilsynet ville være tilstrekkelig – og ser det som nyttig at helsetilsyn og 
arbeidstilsyn kan sitte ved samme bord.   
 
Etter vår mening vil denne gruppen kunne utøve den nødvendige pådriver rolle i 
internkontrollsammenheng overfor kommunene – også der kommunene står 
som virksomhetsansvarlige. Om det oppstår situasjoner der kommunene ikke 
klarer sin rolle som arbeidsgiver og samtidig tilsyn, så er det en sak for 
kommunerevisjonen.  
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5. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Norsk industri har få muligheter til å vurdere gehalten i påstanden om 
sannsynlighetsovervekt på at tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. 
Mange slike beregninger viser seg å være mer bygget på hva en ønsker å oppnå 
politisk. Vi har likevel ingen innvendinger i dette tilfelle: Vi har sett at 
Legionellautbrudd – når de forekommer – kan ramme et uakseptabelt antall 
mennesker. Følgelig vil veloverveide tiltak som med rimelig sannsynlighet 
reduserer risikoen og øker årvåkenheten - være akseptable uten nærmere 
kalkulasjoner. 
 
Mht. kommunal saksbehandling merker vi oss at det forutsettes at kostnadene 
forbundet med dette dekkes innen de kommunale budsjetter – uten noen form 
for gebyrer eller avgifter  til de meldepliktige. Vi tror dette er en klok vurdering.  
 

6. LOV OG FORSKRIFTSENDINGER: 
LOVENDRINGER: 
Utkast tillov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene. 
Som det følger av våre kommentarer til senere forskriftsendringer er vi positive 
til lovendingen. Se likevel våre merknader om ressurser og kunnskap i 
kommunene. Vi ser gjerne at et stengningsvedtak skal skje etter samråd med 
Nasjonalt folkehelseinstitutt.  
 
Tilføyelsene i §4a-7 finner vi også rimelige, men med de samme forbehold som 
over. 
 
 
FORSKRIFTSENDINGER: 
Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om 
miljørettet helsevern. 
§14a virkeområde: Første setning har en utforming som er unødig uklar. Vi 
foreslår at man heller benytter noe av den tekst som er benyttet i 
høringsuttalelsens kapittel 4, og at setningen således kunne bli noe lik:  ” 
……..innretninger som har stort potensial for direkte eller indirekte å spre aerosol 
forurenset med Legionella til omgivelsene, innendørs eller utendørs” 
 
Til §14 b foreslår vi at dersom det er lovteknisk mulig at det også henvises til 
”nyeste veiledningsmateriale fra helsemyndighetene, der slik er utarbeidet”. 
Hensikten er at virksomheten på den måten pålegges å holde seg à jour med 
kunnskapsoppbyggingen, ettersom vi må erkjenne at det er mye vi ikke vet om 
Legionella, og vi må forvente at det kommer en del ny kunnskap de nærmeste 
årene. 
 
Til §14 e  vs. Kommunale ressurser:  Det heter i høringsnotatet at det ved tvil 
om hvorvidt rengjøring og desinfisering skal gjennomføres i fb. med utbrudd – 
så skal kommunene avgjøre. Norsk Industri har ved ulike anledninger rapporter 
som viser at kunnskap, erfaring og ressurser er svært ulikt fordelt over landets 
kommuner. Vi er opptatt av at eiere av slike innretninger blir møtt med de 
samme krav og med den samme kompetanse – om en situasjon oppstår. Vi ville 
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derfor foretrekke at det skrives at slik avgjørelse skal treffes i samråd med 
Nasjonalt folkehelsesinstitutt. 
 
Norsk industri har ingen merknader til endringer i forskrift av 13. juni 1996 nr. 
592 for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.  Det ansees å ligge utenfor 
Norsk Industris interesser. 
 
Samordning av regelverk I: Utkast til forskrift om endring i forskrift av 
6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse- miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 
Norsk Industri støtter utkastet. Erfaring har vist at kommunikasjonen mellom 
helsemyndigheter og industrien kan ha sviktet fordi de to miljøene begge har 
snakket om internkontroll, men ut fra helt ulike lovverk. Det er i og for seg ikke 
så rart at industrien ikke knytter forestillinger om at det følger krav til den i en 
lov som handler om kommunehelsetjeneste. Ved å knytte de deler av 
kommunehelseloven sammen med internkontrollforskriften, skulle det bli klarere 
at der det finnes almenhelseaspekter knyttet til industriens virksomhet – så 
finnes det plikter. 
 
Ettersom det mest konkrete i denne lovgivningen er gitt i form av en forskrift, er 
det spørsmål om også dette kan komme til syne i nevnte forskrift (nr. 1127). 
 
Samordning av regelverk II: Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. 
april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.  
Dersom foran nevnte forskriftsendring iverksettes (med våre tilføyelser) er Norsk 
Industri i tvil om tilføyelsen i forskrift 486 er nødvendig. I fall det ansees 
nødvendig, bør det angis hvilke dokumentasjonskrav (krav til dokumenterte 
rutiner og evt. registreringer )  som evt. følger av kravene i §3, 4,og 4a. 
 
 
Norsk Industri 
Oslo 11.05.2007 
 
 
 
 


