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Som informert i artikkelen ‘Noen helsemessige 
vurderinger opphører ved Folkehelseinstituttet’ i 
VANN 2/2015, ble det vedtatt at instituttet ikke 
lenger skal utføre helsemessige vurderinger av 
materialer i kontakt med drikkevann på land 
eller i kontakt med næringsmidler, siden dette 
ikke kreves i norsk lovverk. Til informasjon er 
det nå vedtatt i samråd med Sjøfartsdirektoratet 

at instituttet heller ikke lenger vil utføre helse
messige vurderinger av materialer (malinger/
belegg) til bruk offshore. Instituttet utfører 
dermed ikke lenger noen helsemessige vurderin
ger av materialer. Instituttet vil imidlertid fort
sette å utføre helsemessige vurderinger av 
vannbehandlingskjemikalier til bruk på land og 
offshore. 

NYTT fra 
 

Noen helsemessige vurderinger opphører ved 
Folkehelseinstituttet

Av Inger-Lise Steffensen og Ragna Bogen Hetland

Steffensen og Hetland er begge seniorforskere ved Folkehelseinstituttet med ansvar for 
helsemessige vurderinger av vannbehandlingskjemikalier.

”Forebygging av legionellasmitte – en veiledning” 
er oppdatert

Forebygging av legionellasmitte er regulert i for
skrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, ”Krav 
om å hindre spredning av Legionella via aerosol”. 
Forskriften er utformet som overordnede krav, 
og veiledningen gir grunnlag for å gjennomføre 
forebyggende tiltak i alle situasjoner der legionella
smitte kan oppstå. Målgruppen er eiere av og 
driftsansvarlige for innretninger som kan spre 
legionellasmitte, og kommunehelsetjenesten som 
skal føre tilsyn med innretningene. Veiledningen 
benyttes også av Norsk akkreditering i arbeidet 
med å akkreditere 3. parts inspeksjonsorganer.

Legionellaveiledningen ble første gang publi
sert i desember 2007. Foreliggende rapport 123 
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Veiledningen foreligger bare i elektronisk 
utgave.

Brosjyre og plakat om hvor viktig vannverks
operatørenes arbeid er

er 4. utgave. Den er supplert med ny informa
sjon, og det er gjort noen redigeringsmessige 
endringer. De viktigste endringene er beskrevet 
på www.fhi.no under tema Legionella. 

Norsk vannforsyning holder høy kvalitet. 
Likevel er flere tusen personer blitt smittet 
de siste tjue årene ved utbrudd forårsaket av 
dårlig drikkevann. 

Mange vannverk sliter blant annet med 
ledningsbrudd og store lekkasjer på led
ningsnettet. Ved trykkløse tilstander i 
vann lednings  nettet kan vann trenge inn og 
forurense drikkevannet. Regjeringen 
ønsker at situasjonen skal bli bedre, og har 
vedtatt nasjonale mål under WHO/
UNECEs Protokoll for vann og helse.

Brosjyren «Rent drikkevann – din inn
sats teller!» Gir en oversikt over drikke
vannsbårne sykdomsutbrudd i perioden 
1988 – 2014, hva vi vet om årsaker til 
utbruddene, viktigheten av kunnskap om 
kritiske faktorer ved det enkelte vannverk 
og betydningen av gode drifts, vedlike
holds og avviksrutiner.  Plakaten «Rent 
drikkevann – ingen selvfølge» er ment å 
være en påminner om hvor viktig vann
verks operatørenes arbeid er.

Brosjyren og plakaten er sendt til alle 
vannverkene i landet. De som ønsker det, 
kan få dem tilsendt ved å henvende seg til 
Folkehelseinstituttet. 

Kontaktperson: Jens Erik Pettersen.


