Meldeskjema for kjøletårn og luftskrubbere for bruk i Aure -, Averøy -, Eide -,
Fræna -, Gjemnes -, Nesset -, Sandøy – og Smøla kommune. Utg.1.0 REN

MELDESKJEMA FOR KJØLETÅRN OG LUFTSKRUBBERE
i h.h.t. Forskrift av 25.04.2003 om miljørettet helsevern kapittel 3a og 4
– 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 – 4. utgave fra Folkehelseinstituttet, 2015.

Virksomhetens navn:
Eier:
Driftsansvarlig:
Adresse:

Poststed:

Telefon:

E-post:

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:
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Ja
Er det foretatt en risikovurdering av anlegget, jfr. § 11b?
Er det, på grunnlag av risikovurderingen, fastsatt rutiner som sikrer at drift og
vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella, jfr. § 11b?
Finnes det skriftlige rutiner for mikrobiologisk prøvetaking av anlegget, jfr. § 11b?
Angi tidspunkt for når mikrobiologisk prøvetaking sist ble utført:__________________
Er anlegget vurdert av et akkreditert inspeksjonsorgan, jfr. § 11c?
Angi tidspunkt for når anlegget sist ble vurdert:________________________________
Er det innført internkontrollsystem for anlegget som er i samsvar med forskriften, jfr.
§ 12?

Kommentarer/utfyllende opplysninger:

Dato:

Underskrift:

Til opplysning: Etter at kommunen har mottatt meldeskjema vil det innen rimelig tid bli foretatt en befaring ved
virksomheten. Befaringen vil bli avtalt på forhånd. Tilsynsmyndigheten i kommunen vil fokusere på skriftlige
prosedyrer og dokumentasjon for utført rengjøring, desinfisering og prøvetaking.

Svar sendes enten pr. mail til molde@kystlabprebio.no, merk «miljørettet helsevern» eller til
Kystlab-PreBIO AS,
Eikremsvingen 4
6422 Molde
Merk «miljørettet helsevern»
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Nei

