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Trondheim kommunes kommentarer til hørin sutkast om le ionella

Innledning
Trondheim kommune ved legionellagruppa har gjennomdiskutert høringsnotatet og har merknader i
henhold til nedenstående. Legionellagruppa består av folk med både teknisk og medisinsk
kompetanse.

Tredjepartsvurdering  -  sertifikat eller inspeksjonsrapport?
Trondheim kommune mener at kommunene fortsatt bør ha det overordnede ansvaret for tilsyn med
innretninger som kan spre Legionella. Kommunen slutter seg til forslaget om tredjepartsvurdering
som et supplement til det ordinære tilsynet fra kommunale helsemyndigheter. En slik
tredjepartsvurdering, utført av et akkreditert inspeksjonsorgan, bør skje ved en inspeksjonsrapport
som viser hvilke områder som er i samsvar med krav, og som påpeker eventuelle feil og mangler.
Kommunens rolle vil da være å følge opp avvik og eventuelle rettinger med hjemmel i
kommunehelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter.

Mange kommuner har liten kapasitet og kompetanse til arbeidsoppgaver innen miljørettet helsevern.
Vi mener derfor at det er viktig med et tett samarbeid mellom 3.partsorganet og kommunene.
Gjennom et slikt samarbeid vil kommunene bli tilført kompetanse og kan lettere engasjere seg aktivt
i forebygging av legionellasmitte. Et slikt samarbeid bør gjelde både i plan-/meldingsfasen og i
drifts-/tilsynsfasen.

Dersom 3.partsorganet skal utstede sertifikat (godkjenning) kan resultatet bli at kommunene trekker
seg tilbake i prosessen og overlater hovedansvaret til dette organet. Det vil da bli vanskeligere å
utvikle kompetanse og utøve tilsynsmyndighet fra kommunenes side. Kommunene vil da mangle
kriseberedskap på dette området.

Det bør være en nasjonal oppgave å heve kommunenes kompetanse med hensyn til miljørettet
helsevern generelt, og i denne sammenheng på legionella spesielt. Hvordan statlig myndighet vil
bidra til dette kommer dårlig fram i høringsutkastet. Kompetansen bør forbedres og vedlikeholdes
gjennom regelmessig kursvirksomhet for personell innen miljørettet helsevern i kommunen.
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Erfaringsmessig er det også varierende (ofte sviktende) kompetanse blant driftspersonell på de
anlegg som forskriften omfatter. Vi mener derfor at det bør fokuseres sterkere på krav til
kurs/opplæring for driftspersonell og at 3.partsorganet også kan ha en rolle i dette.

Side 2

Boblebad
I Trondheim kommune opplever vi uklarheter med hensyn til hva som er kravene til et offentlig
tilgjengelig boblebad. Fire av ni offentlig tilgjengelige boblebad i byen oppfyller ikke forskriftens
krav om utjevningstank, overløpsrenne og automatisk dosering av kjemiske parametre som pH og
klor. Etter anvisning fra Sosial- og helsedirektoratet kan boblebadene drives på dispensasjon dersom
de tapper ut vannet og desinfiserer hver dag etter bruk. Opplysninger vi har fra bransjen indikerer at
det er en rekke slike boblebad i bruk på landsbasis uten at det er satt tilsvarende krav.

På bakgrunn av dette mener vi det er sterkt ønskelig med en 3.partsvurdering ved etablering og drift
av nye offentlige boblebad. Vi mener også at det ville være hensiktsmessig med 3.partstilsyn på
boblebad som allerede er i drift for å kunne utbedre/stanse eventuelle anlegg som ikke tilfredsstiller
gjeldende krav.

Samordning av internkontroll
Trondheim kommune slutter seg til forslaget om at internkontroll etter regelverket om miljørettet
helsevern tas inn i Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften). Vår erfaring er at siden miljørettet
helsevern ikke er eksplisitt nevnt i intemkontrollforskriften, er dette et område som ofte blir avglemt
av virksomhetene.

Utkast til  endringer i forskrift om miljørettet helsevern
I merknad til § 14e utbrudd står det at mikrobiologisk prøvetaking ikke kreves før ved mistanke om
utbrudd. Vi er usikre på hva som er ment med dette. I midlertidig forskrift er det krav om mikrobiell
prøvetaking minst månedlig. Dersom det med merknaden menes at det ikke er krav til rutinemessig
analyser av legionella som driftsparameter, kan vi forstå merknaden. Om det er ment at det ikke kan
kreves mikrobiologiske prøver ( for eks. kimtall) som en del av driftskontrollen uten at det forligger
mistanke om utbrudd, kan vi miste viktig informasjon om mikrobiologiske forhold i vannsystemet.

Ny veileder
Den nye veilederen må være utformet på en slik måte at den kan bli lett forstått av driftspersonell.
Den må ha godt språk og gode illustrasjoner. Den gamle veilederen er uoversiktlig og lite
brukervennlig.
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