Meldeskjema for kjøletårn og luftskrubbere.
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs
oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldeplikten og opplysningsplikt pålegges
virksomheten i forskrift om miljørettet helsevern, som er hjemlet i lov om folkehelsearbeid.
Det vises i denne forbindelse også til Forebygging av legionellasmitte – en veiledning, utgitt av Nasjonalt
folkehelseinstitutt i 2008. Se www.fhi.no
Virksomhetens navn:
Eier:
Driftsansvarlig:
Adresse:

Poststed:

Telefon:

E-post:

Telefaks:

Mobiltelefon:

Type anlegg:
Kontinuerlig drift (ja/nei):
Hvis nei, hvilken driftsperiode:
Alder:

Hvis anlegget vurderes å ikke falle inn under forskriften må dette begrunnes her:

Beskriv kort det tekniske anlegget med hovedvekt på:
Vannreservoar (volum), vanntemperatur og vannsirkulasjon/spredning.

Plassering av anlegget, tilgjengelighet for inspeksjon og mekanisk rensing.

Områder i anlegget det kan være risiko for bakterievekst.

Legg ved tegninger/flytskjema av prosessen.

Ja

Nei

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, jf.§ 12?
Finnes det skriftlige rutiner for drift, vedlikehold og mikrobiologisk prøvetaking av anlegget,
jf. § 11b?
Rengjøres og desinfiseres anlegget før anlegget settes i drift?
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 det sist ble gjennomført en risikovurdering av anlegget.

Dato

Angi tidspunkt for når rengjøring av anlegget sist skjedde.

Dato

Angi tidspunkt for når desinfeksjon av anlegget sist skjedde.

Dato

Angi tidspunkt for når mikrobiologisk prøvetaking sist skjedde.

Dato

Angi tidspunkt for når vannreservoaret sist ble skiftet ut.

Dato

Legg ved dokumentasjon på utført arbeid og risikovurdering:
- Rutinene skal være skriftlige (prosedyrebeskrivelser).
- Utførte rutiner skal kunne dokumenteres skriftlig (signerte sjekklister, prøveresultater etc.).
- Det skal foreligge skriftlig prosedyre for avvikshåndtering/brudd på rutiner.

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:

Skjema sendes til:

Underskrift:

Rana kommune
Postboks 173
8601 Mo i Rana
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