
 Kjøletårn/luftskrubbere – melding

Meldingen gjelder

Foretaket

Innsender

Nyetablering
Utvidelse
Endring
Alvorlig feil som kan medføre spredning av legionellasmitte
Eksisterende foretak uten tidligere godkjenning/melding
Vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan (hvert 5. år)

Meldingen gjelder

 
Dato for oppstart, utvidelse eller endring

 
Organisasjonsnummer

 
Organisasjonsnavn

 
Adresse

   
Postnummer/-sted

 
Telefonnr.

 
Telefon

 
E-postadresse

 
  

Fødselsnummer

Fornavn Etternavn

Driftsansvarlig
 

E-post

Ansatt i foretaket Ekstern driftsleverandør
Driftsansvarlig er

  
Fornavn Etternavn

 
Telefon

 
E-post



Eier av foretaket

Foretak

Anlegget

Enkeltperson Foretak
Eier av foretaket er

 
Fornavn Etternavn

 
Adresse

 
Postnr/sted

 
Telefon

 
E-post

 
Organisasjonsnummer

 
Organisasjonsnavn

 
Adresse

   
Postnummer/-sted

Ja Nei
Har anlegget samme adresse som foretaket?

 
Adresse

 
Postnr/sted

  
 

Type anlegg

Enkeltperson

 
Virkemåte

  
 
 
 

Beskrivelse av anlegget

  
Anleggs-ID Anleggets alder

Ja Nei
Er anlegget i kontinuerlig drift?

 
Angi tidsperiode anlegget er ute av drift



Foretakets forhold til omgivelsene

Foretakets helsemessige forhold

Ansvar, kontroll og opplysningsplikt

Utfyllende opplysninger om anlegget

støy og vibrasjoner ikke medfører helsemessig ulempe eller overskrider helsemessig forsvarlig
nivå for omgivelsene
forurensning/utslipp til luft, grunn eller vann ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig
ulempe for omgivelsene
avfall håndteres og oppbevares på en helsemessig forsvarlig måte
luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås
planlegging, drift og avvikling av foretaket gjennomføres slik at ulykker og skader forebygges

Det er etablert rutiner for at (kryss av for alternativene som er oppfylt):

tilfredsstillende inneklima
tilfredsstillende lydforhold, uten helsemessig ulempe
tilfredsstillende belysning, uten helsemessig ulempe
hygienisk renhold, utføres etter tilfredsstillende metoder
helsemessig forsvarlig utforming, kapasitet og standard av sanitære anlegg
forebygging av ulykker og skader ved planlegging, drift og avvikling av virksomhet
et godt sosialt miljø (gjelder virksomheter som driver læring, pleie og omsorg mv.)
planlegging, drift og avvikling av foretaket slik at smittsomme sykdommer forebygges

Det er etablert rutiner for (kryss av for alternativene som er oppfylt):

internkontroll, etter kravene i forskriftens kapittel 3 og 4
at den ansvarlige for virksomheten eller eiendommen skal gi kommunen opplysninger om forhold
som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen
å hindre spredning av Legionella via aerosol, etter kravene i forskriftens kap. 3a

Det er etablert rutiner for (kryss av for alternativene som er oppfylt):

"Forebygging av legionellasmitte - en veiledning" (Folkehelseinstituttet) er lagt til grunn ved
utforming av drifts- og vedlikeholdsrutiner
Anlegget er lett tilgjengelig, slik at inspeksjoner kan utføres

Kryss av for alternativene som er oppfylt:

Rengjøring

risikovurdering av anlegget
internkontroll av anlegget
rengjøring, kjemikalietilsetting, annen desinfisering og utskifting av vann

Det er etablert skriftlige rutiner for (kryss av for alternativene som er oppfylt):

 
Siste rengjøring av anlegget

 
Siste desinfeksjon av anlegget

 
Siste mikrobiologiske prøvetaking av anlegget

hovedrengjøring med mekanisk fjerning av begroing i alle deler av anlegget
rengjøring og tilsetting av kjemikalier i vannreservoaret
rengjøring ved annen anerkjent metode for vannbehandling og rengjøring
behandling av vannet med rengjørings-/desinfeksjonsmidler når anlegget har vært ute av drift
rengjøring av anlegget før det settes i drift

Det gjennomføres regelmessig (kryss av for alternativene som er oppfylt):



Miljøfaktorer

Dokumentasjon

  
 
 
 
 
 
 
 

Oversikt over miljøfaktorer og vurdering av miljøfaktorenes negative helseeffekter samt forebyggende tiltak

Legg ved vurdering av et akkreditert inspeksjonsorgan og eventuelle andre vedlegg.

Signatur og dato

Skjemaet sendes til
Hammerfest kommune 
Postboks 1224
9616 Hammerfest NB! Ikke send personlig eller sensitiv informasjon med e-post.
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