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Internkontroll i badeanlegg
I Norge har vi en egen forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstuer som er tilgjengelig for allmennheten.
Forskiften skal sikre at disse holder tilfredsstillende
helsemessige og hygieniske forhold for brukerne.
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Basseng
Vannet i basseng skal være hygienisk tilfredsstillende.
Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading.
Bunnen skal kunne sees tydelig i alle deler av bassenget.
Vannet skal tilfredsstille følgende krav:
Analyse

Laveste tillatte
verdi

Fargetall

5 mg/l Pt

Turbiditet
Surhetsgrad, pH

Høyeste tillatte
verdi
0,5 FTU

7,2

7,6

Kimtallsbakterier ved 37°C

10 pr. ml

Pseudomonas aeruginosa

0 pr. 100 ml

KOFMn

4 mg O/l

Ved ethvert basseng skal det tas analyser av vannkvalitetsparameterne med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å
holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre
tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av anlegget.

Legionella
I Forebygging av Legionella-smitte, en veileder fra
Folkehelseinstituttet, omhandler kapittel 6 interne
vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre
aerosoldannende tappepunkter.

Legionella i boblebad og dusjanlegg
I forskriften skisseres det også at eier av badeanlegget
skal ha rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at
dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende, blant annet skal vekst og spredning av Legionella
forebygges.
I Vannrapport Forebygging av Legionella-smitte, en veileder
fra Folkehelseinstituttet, anbefales Legionella-kontroll av
en rekke smitteinnretninger derav også boble
bad og
dusjanlegg.
Ta kontakt for hjelp til å sette opp prøveprogram.

Noen viktige utdrag:
Hvor mange tappepunkter det bør tas prøver fra,
avhenger av størrelsen på og utformingen av det
interne fordelingsnettet, og må vurderes etter at
anlegget er kartlagt. Ved anlegg med flere stammer/
stigeledninger eller sirkulasjonsledninger bør det tas
ut prøver for analyse fra punkter som er representative for disse ledningsstrekkene, nedstrøms risikoområdene. Analysefrekvens må tilpasses de etablerte
drifts- og vedlikeholdsrutinene, men månedlige analyser både av kimtall (36OC) og Legionella-bakterier
kan være hensiktsmessig det første året med nye
rutiner. Dersom man i løpet av det første året med
drifts- og vedlikeholdsrutiner finner at de oppsatte
rutiner for rengjøring/desinfeksjon er i stand til å
holde de mikrobielle forholdene under kontroll, kan
prøvetakningsfrekvensen reduseres, for eksempel til
kvartalsvise prøver.

Eurofins Environment Testing Norway AS | Tel. 09440 | miljo@eurofins.no | www.eurofins.no

