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Uttalelse til høring av tiltak mot spredning av Legionella
Landslag for park-,  idretts- og friluftsanlegg (PARK og IDRETT)  har gjennomgått høringen,  og støtter
Helse-  og omsorgsdepartementets forslag til tiltak mot spredning av legionella.

Sak 18/07 Nye forskrifter for boblebad
Helse- og sosialdepartementet har kommet med forslag til nye forskrifter for tiltak mot spredning av
legionella. Innskjerpingen gjelder kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad, hvor en
foreslår tredjepartsvurdering av et akkreditert inspeksjonsorgan.
Endringene i forskriftene kommer i tillegg til de anbefalinger som er gitt for renhold og desinfisering av
dusjanlegg. Disse er til vurdering og det vil komme en ny veileder fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt i
nær fremtid.

I høringsnotatet heter det:
3. Særlig om offentlig tilgjengelige boblebad
Den foreslåtte inspeksjonsordningen egner seg  først og fremst for innretninger som i utgangspunktet
ikke er serieproduserte, men består av ulike komponenter som monteres sammen i den enkelte
virksomhet. En slik ordning vil  passe  godt for kjøletårn og luftskrubbere, fordi  selve  konstruksjonen av
innretningene vil kunne ha avgjørende betyding for hvordan renhold og vedlikehold kan gjennomføres.
Boblebad leveres imidlertid  oftest  som ferdige  systemer  med vannsirkulasjon og rensing. For
boblebad er det først og fremst driftsforholdene som er avgjørende for eventuell spredning av
Legionella.
Drift  av boblebad  er underlagt forskrift 13. juni  1996  nr.  592  for badeanlegg,  basseng-  bad og badstu
m. v.. Gjennom denne forskriften er offentlige tilgjengelige boblebad pålagt meldeplikt, og forskriften
har et  eget  kapittel om driftsbestemmelser. Det er dermed et spørsmål om det er hensiktsmessig å
pålegge  boblebadene en  ekstra faglig gjennomgang ved etablering av innretningen, slik som den
foreslåtte inspeksjonsordningen legger opp til. Departementet ber derfor om at høringsinstansene
særlig vurderer dette punktet.

I høringsnotat er det vist til to tilfeller av legionellasmitte fra boblebad i Norge. Om tiltak sier
departementet:
Man har sett flere tilfeller av legionellasmitte ved bruk av boblebad. Det er derfor viktig at man ved
bruken av slike innretninger følger krav om renhold, klornivå og drift etter forskrift for  badeanlegg,
bassengbad og badstu mv. Dersom et boblebad har vært ute av drift og skal settes i gang igjen, er det
spesielt risikabelt å starte luftgjennomstrømning før rengjøring og før klorbehandlingen er blitt effektiv.

Departementet ønsker å legge nye krav knyttet til legionella til internkontrolikravene. Her strides
departementene. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er skeptiske til en slik samordning fordi man
er redd for at internkontrollen med lover og friskrifter skal bli for omfattende.

En tredjepartskontroll vil koste 2.000 per gang for boblebad. Alle boblebad må godkjennes nå, men
senere vil det kun gjelde ved anskaffelse eller omfattende omgjøringer og utskiftinger. Departementet
regner med fra 10 - 20 års levetid på et boblebadanlegg.

I høringsnotat er det konkrete forslag til endring av Lov  om helsetjenesten i kommunen §  4a-4 om
meldeplikten:
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I forskriftene kan det fastsettes at  virksomheter som det etter første  eller annet  ledd kan kreves
melding fra, skal fremlegge vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Slik vurdering kan
kreves i tillegg til meldingsplikt til kommunestyret. Virksomheten dekker utgiftene til
vurderingen fra det akkrediterte inspeksjonsorganet.

I Forskrift av 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern, er det en omfattende endring:
Kapittel 4a Tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol

14 a Virkeområde
Dette kapittel gjelder for virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller
indirekte kan spre  legionellaforurenset aerosol  til omgivelsene, utendørs eller innendørs.
Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av
bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.
Forskriften øvrige bestemmelser  gjelder tilsvarende.

14 b Nærmere krav til innretnin ene
Virksomheter som nevnt i § 14a, skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik
at hele innretningen, alle tilhørende prosesser,  samt direkte og indirekte virkninger av disse, gir
tilfredsstillende beskyttelse mot overføring av Legionella.
Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal fastsettes rutiner som sikrer at  drift og
vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella i henhold til gjeldende regler i lov og
forskrift.

14 c Melde likt til kommunen
For innretninger som kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad skal den
virksomhetsansvarlige ved første gangs  oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer
sende  melding til kommunen om dette.

14 d Krav om trede  arts vurderin
For innretninger som kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad skal det foretas
en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Vurderingen skal legges ved
meldingen til kommunen jf. § 14c.
Virksomheten dekker utgiftene til vurderingen fra det akkrediterte inspeksjons-organet.

14 e Utbrudd
Ved mistanke om utbrudd og ved utbrudd av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver
av alle innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionellaforurenset aerosol til
omgivelsene, utendørs eller innendørs. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og
desinfeksjon.
Virksomhetsansvarlig er ansvarlig for at  prøvene tas og analyseres.

14 f 0  hevelse  av midlertidi forskrift
Midlertidig forskrift 12.7.2005 nr 812 om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol
oppheves, når denne forskriften trer i kraft.

Dessuten vil det føyes til i badeforskriften fra 1996 et avsnitt til § 6 og § 23 - endringene i kursiv:
§ 6 første ledd
Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for
kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene
eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.
For offentlig tilgjengelige boblebad skal det i tillegg foretas en vurdering av innretningen av et
akkreditert inspeksjonsorgan. Vurderingen skal vedlegges meldingen til kommunen.
§ 23 nytt femte ledd
Alle boblebad som omfattes av bestemmelsen i § 6  første ledd annet punktum, skal innehente
vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan innen...

Uttalelse:
PARK og IDRETT slutter seg til departementets foreslåtte endringer i forskriften. Styret i
organisasjonen ser positivt på at det kommer klare godkjenningsordninger for vår virksomhet. VI
ser på dette som et kvalitetsstempel i forhold til de krav og forventninger brukerne våre har til å
bruke våre anlegg.



PARK og IDRETT støtter forslaget om å samordne kravene om internkontroll.  Gode dokumenterte
rutiner er avgjørende for både driften og tryggheten til brukerne. Våre medlemmer driver både
skole- og publikumsanlegg hvor krav til hygiene og service er særdeles viktig. Gode
internkontrollrutiner er et viktig redskap,  og en sikkerhet for de kvalitetsmål både vi og
myndighetene stiller.

For; Landslaget for Park-,  Idretts-  og friluftsanlegg,  den 27.april 2007
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