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

Forskrift 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern kap 3a inneholder bestemmelser for å sikre 
befolkningen mot smitte av Legionella via aerosol. En kort, generell omtale av dette regelverket er 
gitt 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 ble dernest utsatt ett år til 01.01.2017. Kommunen kan etter søknad forlenge også 
denne nye fristen, om nødvendig utover seks måneder. Se vårt brev 18.11.2015 med orientering 
om endring av ovennevnte forskrift § 11c siste ledd.  
 
Bakgrunnen for fristutsettelsen var at det da ikke fantes noe inspeksjonsorgan som var akkreditert 
av Norsk akkreditering (NA) for vurdering av legionellautsatte innretninger. Videre rådet en viss 
usikkerhet om tilbudet fra utenlandsk akkrediterte inspeksjonsorganer.    
 
I april 2016 ble Purenviro AS akkreditert av NA som inspeksjonsorgan for legionellautsatte 
innretninger. Flere inspeksjonsorganer kan tenkes å melde sin interesse for å bli akkreditert av NA 
senere, avhengig av markedet for tjenester som nevnt. NAs hjemmeside www.akkreditert.no vil til 
enhver tid opplyse hvilke inspeksjonsorganer som er akkreditert av NA innenfor de ulike 
fagområder, herunder Legionella.  
 
Fristen 01.01.2017 og kommunens mulighet for ytterligere forlengelse gjelder fortsatt. 
 
Virksomhetene med kjøletårn eller luftskrubbere kan benytte firmaer i andre EØS-land som er 
akkreditert for tilsvarende vurderinger av fare for spredning av Legionella via aerosol, f.eks. 
Storbritannia eller Frankrike. Disse vil da vurdere norske virksomheter ut fra de faglige kravene 
(normativt dokument) i sine land. Det britiske, normative dokumentet er noe mer omfattende enn 
det norske normative dokumentet. Informasjon om dette vil bli formidlet via Folkehelseinstituttets 
hjemmesider www.fhi.no under tema Legionella.   
 
Det akkrediterte inspeksjonsorganet utfører en tjeneste etter tjenesteloven.    

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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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.  
 
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.  
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Jakob Linhave e.f. 
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