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Krav om innhenting av vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan– eiere av 
luftskrubbere og kjøletårn 

Etter det store utbruddet av legionella-infeksjoner i Østfold i 2005 er det kommet nye 
bestemmelser i forskriftsverket for miljørettet helsevern, nå hjemlet i Folkehelseloven. 
 
I henhold til kapittel 3a i Forskrift om miljørettet helsevern skal bl. a. kjøletårn og 
luftskrubbere planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele 
innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir 
tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol. 
For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst 
hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at 
vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forkomme. 
 
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere har meldeplikt til kommunen  
a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og  
b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber 
som kan medføre spredning av legionellasmitte. 
 
Virksomheter skal i forbindelse med melding etter bokstav a) ovenfor og deretter 
normalt hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et 
akkreditert inspeksjonsorgan.  
Virksomheter som var etablert og i drift pr. 1. januar 2014, skal legge frem en vurdering 
fra et slikt inspeksjonsorgan innen 1. januar 2016. Kommunen kan etter søknad 
dispensere fra denne tidsfristen med inntil 6 måneder.  
 
Kommunen kan kreve fremlagt ny vurdering av innretningen fra akkreditert 
inspeksjonsorgan i tilfelle som nevnt etter bokstav b) ovenfor og som en del av 
gransking etter folkehelseloven § 13 annet ledd. 
Med akkreditert inspeksjonsorgan menes inspeksjonsorgan som er akkreditert av 
Norsk akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de 
relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er 
etablert i et EU-/EØS-land. Se forskriftens kapitel 3, §11.d 
For tiden er det ingen akkrediterte inspeksjonsorganer i Norge som tilbyr inspeksjoner 
av kjøletårn og luftskrubbere. Dersom noen organisasjoner i framtiden vil få denne 
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typen akkreditering, vil dette publiseres på Norsk akkrediterings hjemmesider: 
www.akkreditert.no.  
I enkelte andre EU-/ EØS- land finnes det organisasjoner som er akkreditert etter ISO 
17020 for denne typen inspeksjoner. En foreløpig undersøkelse viser at noen av disse 
organisasjonene kan påta seg oppdrag i Norge. Eiere av anlegg som er underlagt 
inspeksjonsordningen anbefales å undersøke på den europeiske 
akkrediteringsorganisasjonens hjemmesider (http://www.european-
accreditation.org/ea-members#1) for å finne frem til hvilke land som har akkrediterte 
inspeksjonsorgan som utfører denne typen inspeksjoner.  
Omkostninger forbundet med vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan betales av 
virksomheten, d.v.s. den som eier eller har ansvaret for et kjøletårn eller en 
luftskrubber. 
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 i nødvendig grad og på hensiktsmessig måte. 
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