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Miljørettet helsevern - Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere - Utsatt frist for 
innhenting av vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan 

Forskrift om miljørettet helsevern kap 3a inneholder bestemmelser for å sikre befolkningen 
mot spredning av Legionella via aerosol.1 Vi viser til kort generell omtale i vårt brev 22.05.2015 
til landets kommuner m.fl.  
 
Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere skal bl.a. fremlegge for kommunen 
vurdering av disse innretningene fra et akkreditert inspeksjonsorgan (§ 11c og § 11d). Denne 
ordningen ble fastsatt 2013 med frist for alt etablerte virksomheter 01.01.2016. Kommunen 
kunne etter søknad dispensere fra denne tidsfristen med inntil 6 måneder. 
 
Fristen for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere til å fremlegge vurdering fra 
akkreditert inspeksjonsorgan for kommunen er nå utsatt til 01.01.2017.  Kommunen kan etter 
søknad forlenge denne fristen, også utover 6 måneder. Dette følger av den nylig vedtatte 
endring av ovennevnte forskrift § 11c siste ledd. Endringen trådte i kraft 13.11.2015.    
 
Inspeksjonsorganet som benyttes, må være akkreditert for inspeksjon av legionellautsatte 
innretninger.    
 
Ved vurdering av søknader om utsatt frist utover 01.01.2017 skal kommunen legge vekt på om 
virksomheten har inngått forpliktende avtale med akkreditert inspeksjonsorgan som nevnt. 
Kommunens avgjørelser om utsatt frist vil være enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
 
Norsk akkreditering (NA) behandler for tiden en søknad om akkreditering som 
inspeksjonsorgan for legionellautsatte innretninger. NAs hjemmeside 
http://www.akkreditert.no vil til enhver tid opplyse hvilke inspeksjonsorganer som er 
akkreditert av NA innenfor de ulike fagområder, herunder Legionella.  
 
Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere i Norge vil også kunne benytte 
inspeksjonsorgan med tilsvarende akkreditering innen EU-EØS for øvrig. Informasjon om dette 

                                                        
1 Forskrift 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern hjemlet i folkehelseloven. 
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vil bli formidlet via Nasjonalt folkehelseinstitutts hjemmesider (http://www.fhi.no) under 
tema Legionella.    
 
Helsedirektoratet forutsetter at kommunen har oversikt over virksomheter med kjøletårn og 
luftskrubbere innenfor sitt geografiske område, jf. meldeplikten for disse etter forskriften § 
11c. Vi ber derfor kommunene om å informere de aktuelle virksomhetene på hensiktsmessig 
måte. 
  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jakob Linhave e.f. 
avdelingsdirektør 

Morten Frantze 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
Purenviro 
Norsk Industri 
Borregaard Industries Ltd 
Norkjemi 
Mitco 
Unilabs Telelab 
Statsbygg 
Kystlab-PreBIO AS 
Proactima 
Nordox 
Bedriftshelsen 
Pentex 
Statens helsetilsyn 
KS (1) 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Direktoratet for Arbeidstilsynet 
Forum for miljø og helse 
Landets fylkesmenn 
Norsk akkreditering (1) 
 

http://www.fhi.no/

	Vennlig hilsen

