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MELDESKJEMA FOR VIRKSOMHETER MED KJØLETÅRN, 
BILVASKEANLEGG  ELLER LIGNENDE INNRETNINGER  

Etter forskrift om miljørettet helsevern  
 
 
Virksomhetens navn:_________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

Eier: ______________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

Telefon: _________________mob.tlf:___________________Dato: ___________________ 

 
Gjelder meldingen oppstart, vesentlige utvidelser eller overtakelse?                       Ja�    Nei� 
 
Beskriv det tekniske anlegget med hovedvekt på:  

• vannreservoar, volum, temperatur og vannsirkulasjon/ spredning fra dyser. 

• Tilgjengelighet for inspeksjon og mekanisk rensing. 

• Plassering av anlegg 

• Beskrivelse av området i anlegget hvor sirkulasjon, temperatur og tilgjengelighet gir 
risiko for bakterievekst. 

• Er det foretatt en risikovurdering av anlegget, en vurdering av faren for  

 overføring av legionella, direkte eller indirekte? Evt. legg ved denne Ja� Nei� 

• Er det innført internkontrollsystem ved anlegget?    Ja� Nei� 
• Finnes det skriftlige prosedyrer for rengjøring (fjerning av slam),  

kjemikalietilsetting/ annen desinfisering og utskiftning av vannreservoar? Ja� Nei�  
• Gjennomføres hovedrengjøring med mekanisk fjerning av begroing                                    

i alle deler av anlegget?       Ja� Nei�
 Hvor ofte: __________________________________________ 

• Gjennomføres det regelmessig rengjøring og tilsetting av kjemikalier                             
i vannreservoaret eller bruk av annen anerkjent metode for                           
vannbehandling  og rengjøring ?       Ja� Nei�   
Hvor ofte og hva brukes: ____________________________________ 

       ________________________________________________________ 

• Behandles vannet med rengjørings/ desinfeksjonsmidler når anlegget i  

en periode har vært ute av drift?(mer enn ei uke)    Ja� Nei� 

• Hvor ofte tappes kjøletårnet/ vannreservoaret ned og rengjøres: 
____________________ 

• Rengjøres kjøletårnet rett før anlegget settes i drift for første gang  
i perioden?         Ja� Nei� 



• Utføres vedlikehold, rengjøring, testkjøring og driftsprosedyrer på  

  en sikker måte for personalet og andre som kan bli berørt?   Ja� Nei� 

• Er kjøletårnet lett tilgjengelig slik at inspeksjoner kan utføres?  Ja� Nei� 
• Tas det rutinemessige bakteriologiske undersøkelser?    Ja� Nei� 

 

Legg ved detaljert beskrivelse av hvordan det skal kontrolleres at anlegget er bakteriologisk 
tilfredsstillende og hvilke tiltak som skal iverksettes dersom resultatene ikke er gode nok. 
Legg også ved flytskjema av prosessen og eventuelt mer utfyllende informasjon. 

 

Driftshåndbok 

Ved hvert anlegg skal det være en driftshåndbok som omfatter et detaljert 
vedlikeholdsprogram med angivelse av hvor lang tid det kan gå mellom hver gang de ulike 
komponentene i kjølesystemet og vann sjekkes, overhales og rengjøres og prøvetaking 
utføres. Alt dette må løpende dokumenteres skriftlig.  

Det må noteres når anlegget startes og stoppes, når og hvor mye vann som skiftes ut, mengde 
og type kjemikalietilsetting, beskrivelse og tidspunkt for rengjøring, desinfeksjon, kontroller, 
resultat av kontroller, vurdering og eventuelle tiltak på grunn av avvik.   

 

Folkehelseinstituttets ”Vannrapport 118. Forebygging av legionellasmitte- en veiledning” bør 
legges til grunn.  

 

 

 

Dato:______/______/______   ____________________________________ 
Underskrift 

 
 
 
Vedlegg 
Totalt antall sider:_____ 
Vedlegg 1: ____________________ 
Vedlegg 2: ____________________ 
Vedlegg 3: ____________________ 
Vedlegg 4: ____________________ 
 
Etter mottatt meldeskjema vil kommunen foreta en befaring ved virksomheten. Det fokuseres 
på skriftlige prosedyrer. 
 
Ferdig utfylt skjema sendes til helse@sandefjord.kommune.no eller 
Sandefjord kommune 
Helse- og oppvekstseksjonen 
Postboks 2025 
3202 Sandefjord 
 
 
 


