Miljørettet helsevern
MELDESKJEMA FOR KJØLETÅRN OG LUFTSKRUBBERE
i h.h.t. Forskrift av 25.04.2003 om miljørettet helsevern kapittel 3a
– Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.
Forskriften gjelder for virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre
legionellaforurenset aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Slike innretninger omfatter blant annet
kjøleanlegg med kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, klimaanlegg med luftfukting,
innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.
Meldeplikten gjelder bare for kjøletårn og luftskrubbere. Slike skal meldes til kommunen ved første gangs
oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer.
Se også Forebygging av legionellasmitte - en veiledning – 1. revisjon fra Folkehelseinstituttet, 2009.

Virksomhetens navn:
Eier:
Driftsansvarlig:
Adresse:

Poststed:

Telefon:

E-post:

Telefaks:

Mobiltelefon:

Kortfattet beskrivelse av anlegget:

Type anlegg:

Virkemåte:

Kontinuerlig drift (ja/nei):
Hvis nei, hvilken driftsperiode:
Alder:
Hvis anlegget vurderes å ikke falle inn under forskriften må dette begrunnes her:

Ja
Er det foretatt en risikovurdering av anlegget, en vurdering av faren for overføring av
Legionella - direkte eller indirekte?
Er det innført internkontrollsystem for anlegget som er i samsvar med forskriften, jfr.
§ 9?
Finnes det skriftlige rutiner for rengjøring, desinfeksjon og mikrobiologisk prøvetaking
av anlegget?
Rengjøres
jfr. § 8 ? og desinfiseres anlegget før anlegget settes i drift, jfr. § 8?
Gjennomføres rengjøring med mekanisk fjerning av begroing i alle deler av anlegget?
Gjennomføres det en regelmessig tilsetting av kjemikalier i vannreservoaret eller bruk
av annen anerkjent metode for vannbehandling?
Er anlegget lett tilgjengelig slik at inspeksjoner kan utføres?
Angi tidspunkt for når rengjøring av anlegget sist skjedde, jfr. § 8?

Dato

Angi tidspunkt for når desinfeksjon av anlegget sist skjedde, jfr. § 8?

Dato

Angi tidspunkt for når mikrobiologisk prøvetaking sist skjedde, jfr. § 8?

Dato

Kommentarer/utfyllende opplysninger:

Utfyllende opplysninger som ikke er berørt tidligere i meldeskjemaet:
Forhold ved virksomheten som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Vurdering av miljøfaktorenes
helseeffekter, herunder risiko for at det kan oppstå negativ helsepåvirkning og en vurdering av forebyggende tiltak.

Dato:

Underskrift:

Nei

