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Høring  -  tiltak mot spredning av legionella  -  lov og forskriftsendringer

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 21. februar d.å.

AL Norske Boligbyggelags Landsforbund er en landsomfattende medlems- og
interesseorganisasjon for 89 boligbyggelag som har til sammen mer enn 750.000
medlemmer.  Boligbyggelagene forvalter nær 380 .000 boliger hvorav 285.000 er
organisert i borettslag.

Spredning av legionella og utbrudd av legionærsykdom skjer fra tid til annen og det
oppleves som skremmende for alle som bor i berørte omrader.  Det er derfor fornuftig
sett fra NBBLs side at det
1) foreligger et hensiktsmessig regelverk som pålegger de virksomheter som har

innretninger som kan utgjøre en vesentlig smittefare å iverksettes tilstrekkelige
tiltak for a begrense denne og

2) at disse virksomhetene er pålagt en registreringsplikt som forenkler avdekning av
smittekilden ved et eventuelt utbrudd og

3) som muliggjør en løpende oppfølging og kontroll av de smittefarlige innretninger.

Risikokategorisering
NBBL støtter den risiko vurdering som departementet har foretatt.  At det legges
avgjørende vekt i denne sammenheng på risiko og forholdsmessighet synes fornuftig.
At man  skiller klart mellom de anlegg og innretninger som har et potensielt meget
høyt  smitterisikobilde og de anlegg som i mindre grad kan ramme flere individer synes
fornuftig.  Gjennom en slik risikokategorisering vil man også kunne få større forståelse
og oppslutning om nødvendige tiltak.

Private dusjanlegg
NBBL finner grunn til å understreke at vi anser det fornuftig at man har foretatt en klar
avgrensing i denne sammenheng mot private boliger og fritidseiendommer. Det ville
vært, sett fra NBBLs side, et uforholdsmessig tiltak å palegge alle boligselskaper
(borettslag, boligaksjeselskaper og boligsameier) som har felles varmtvannsanlegg
meldeplikt.

Det er allikevel viktig at man fortsatt har fokus på at legionellasmitte kan forekomme i
private hjem.  I den forbindelse registrerer vi med en viss skuffelse at det ikke gis noen
forpliktende uttalelser om utarbeiding av informasjonsmateriell til institusjoner og
husstander.  Det uttales i høringsnotatet nederst på side 15 at det i henhold til en del
undersøkelser er mye som tyder på at det forekommer minst like mange tilfeller av



legionellasmitte fra dusjing i private hjem som av alle andre årsaker til sammen.
Relativt sett er det allikevel ikke mange som smittes sett i forhold til hyppigheten av
dusjing.

Når man ser hvilke omfattende tiltak fra det offentlige som blir iverksatt i forhold til de
store og utadrettede smittekildene er det også svært viktig at det offentlige kan gripe
tak i utfordringen med å informere om smitterisiko og preventive tiltak som kan settes
i verk i private hjem.  At man i denne sammenheng, slik det uttales i siste avsnitt på
side 20,  kun sier at man vil vurdere å utarbeide informasjonsmateriell synes alt for
defensivt.  Vi anmoder derfor departementet å sørge for at det iverksettes en
informasjonskampanje som retter seg mot institusjoner og private husholdninger som
hovedsak har fokus på preventive tiltak som den enkelte kan gjennomføre i egen
bolig.

Med vennlig hilsen
AL Norske Boli b elags Landsforbund
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