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Høringsnotat til nytt regelverk mot spredning av Legionella
Det vises til brev av 20.2.2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Miljørettet helsevern i Indre Østfold er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av
kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet,
Spydeberg og Trøgstad.
Selskapet ble opprettet 1. januar 2004 og fikk juli 2004 delegert den myndighet som den
enkelte kommunen hadde etter bestemmelsene i Kommunehelsetjenestelovens § 4a (ref § 4a-3),
Smittevernloven (ref § 7-1 og § 7-2) og Tobakkskadelovens § 6.

På grunn av vår status som interkommunalt selskap er vi ikke ført opp som selvstendig
høringsinstans, men er avhengig av å få informasjon om aktuelle høringssaker fra en eller flere
av våre kommuner eller på annen mer eller mindre tilfeldig måte. Håper at vi kan komme på en
liste som sikrer at vi får opplysning om aktuelle høringssaker samtidig med kommunene våre.

Tilbake til aktuell sak om nytt regelverk mot spredning av Legionella.
Vårt notat til høringsdokumentet bygger på  en felles diskusjon og enighet rundt hørings-
dokumentene som fant sted  i Moss den 19.04.07,  hvor representantene for miljørettet
helsevern i alle Østfold -kommunene var invitert:

Notat til hørin av tiltak mot s rednin av Le ionella - lov o
forskriftsendrin er

Nytt kapittel  om Legionella i Forskrift 25. april 2003  nr. 486 om miljørettet  helsevern.
Det virker rimelig at aktuelt regelverk for tiltak mot spredning av Legionella legges til denne
forskriften da denne i sin form;

a) i tillegg til å være et selvstendig regelverk også virker som en kombinasjon av paraply og
sikkerhetsnett i forhold til annet regelverk.

b) gir kommunen plikt til å påse at virksomhetene er orientert om hvilke krav som er rettet
mot dem (ref andre ledd i merknad til § 6 i forskriften).

NB! Virksomheter med aktuelle innretninger har allerede etter "Forskrift om systematisk helse-
, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" krav om å kartlegge aktuelle risikofaktorer, både i
forhold til ansatte om omliggende miljø, og å gjennomføre tiltak som sikrer det ytre miljø mot
uheldig påvirkning.
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Innføring av tred jepartsvurdering
Vi er positive til forslag om innføring av tredjepartsvurdering som krav i lovverket.
Dette vil styrke tilsynsvirksomheten som kommunene i dag driver, og sikre en mer rettferdig
likebehandling av de ulike virksomhetene. Det bør i denne forbindelse benyttes et  sertifikat som
setter en lik standard, fremfor at det kun leveres en rapport fra akkrediteringsorganet.
Dette vil gi kommunen et bedre redskap til å fatte vedtak, og man blir mindre "avhengig" av bruk
av skjønn som kan føre til forskjellsbehandling, da det varierer hvor mye kompetanse som finnes
i den enkelte  kommune. Vi ser det påkrevet med en ordning med fornying av sertifikatet i hvert
fall hvert 5. år. Rapport som er grunnlag for sertifikat bør imidlertid være tilgjengelig for
kommunens tilsynsorgan. Økt kompetanse bør ogsåvære et satsingsområde overfor de
kommunale tilsynsorganene. Dette bør støttes med eksterne statlige midler.

Inspeksjonsordning for boblebad
Boblebad bør ikke ha samme krav til tredjepartsvurdering, da vi anser disse innretningene som
en vesentlig mindre risiko for store utbrudd enn kjøletårn og luftscrubbere. Imidlertid bør det i
gjeldene bassengforskrift fremgå klart og tydelig med henvisning til veilederen (ny smittevern
8), at denne skal følges når det gjelder installasjon og drift av slike anlegg.

Mikrobiologiske prøver
Vi anbefaler  ikke at man fjerner kravet om mikrobakteriell prøvetaking, da det blir vanskeligere
å føre kontroll med bakterieveksten innleggene. Det blir også vanskeligere for tilsynsorganet å
følge med på risikoen knyttet til anlegget over tid. Det bør derfor forskriftsbestemmes at det
skal tas  jevnlig mikrobiologiske prøver på alle typer  anlegg som omfattes av meldeplikten. Dette
gjelder derfor også boblebad. Veilederen(ny smittevern 8) bør si noe om hva slags prøver,
hyppighet osv, og hvilke krav som ligger i akkrediteringssystemet.

Ny Smittevern 8
Denne skal fungere både som "oppslagsverk" over aktuelle innretninger og hvilke retningslinjer
som gjelder i forbindelse med:
Drift og vedlikehold -  for virksomhetene
Tilsyn - for tilsynsmyndighet
Som normativt dokument - for tred jeparts saksbehandling
Vi forutsetter at denne veilederen gir nødvendige instrukser for både drift og tilsyn, også for
ikke-meldepliktige anlegg, og at det er enkelt å "trekke ut" det som er aktuelt for de enkelte
typer innretninger som den omfatter.

Internkontroll
bet er positivt  med en tydeligere henvisning til "Internkontrollforskriften", da dette er mer i
tråd med praksis ved tilsyn. Det blir også ryddigere og lettere for MHV-tilsynsmyndigheten å
kunne stille krav om "Iinternkontrollforskriften"  også hjemles i kommunehelsetjenesteloven.

Med hilsen

Jl 7,11111

Hans Kr. Sandvik
Ingeniør MHV

Born Erik Belstad
Leder

Kopi til:  Kommunene i Indre Østfold


