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Förteckning över framtaget handläggar-
stöd och informationsmaterial
med länkar till respektive dokument

Klicka på nedanstående rubriker/länkar för att komma till respektive dokument!

· Legionella i Skåne, Sverige & Världen
 

· Information om legionellabakterier och legionärssjuka
Introduktion till användning av ” Information om legionellabakterier och legionärs-

sjuka”. Denna information är framtagen för att bifogas av miljöförvaltningen/fastig-
hetsägaren då

1/ ingen person i fastigheten har insjuknat i legionärssjuka men legionellabakterier 
har påvisats i vattnet till fastigheten

2/  en person i fastigheten har insjuknat i legionärssjuka och legionellabakterier har 
påvisats i fastighetens vatten

3/ en person i fastigheten har insjuknat i legionärssjuka och bedömningen görs att 
information ska ges innan analyserna för legionella i vattnet är klara.

Informationen ges tillsammans med upplysningar från miljöförvaltningen/fastig-
hetsägaren om anledningen och vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas i 
fastigheten.

· Exempel på checklista för smittspårning vid legionellautredning inom  
sjukvården
För ytterligare information beträffande ovanstående material kontakta:
Smittskydd Skåne www.skane.se/smittskydd 
tel 040-33 71 80
e-post smittskydd.skane@skane.se 

· Information om legionella till fastighetsägare/bostadsrättsföreningar
Denna information som vänder sig till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är 

framtagen av arbetsgruppen för projektet Legionella som drivs inom ramen för Miljö-
samverkan Skåne. Syftet har varit att ta fram en enhetlig och vägledande information 
om legionella till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Skåne samt informera 
om aktuella rapporter och hemsidor för djupare kunskaper i ämnet. Informationen är 
tänkt att användas i förebyggande syfte för att om möjligt undvika tillväxt av legionella. 
Respektive miljökontor eller motsvarande kan skicka ut informationen till t.ex. större 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i kommunen.
För ytterligare information kontakta:
Lena Åkesson, Lomma kommun Ingela Gammelby, Malmö stad
tel 040-641 12 81   tel 040-34 20 49
e-post lena.akesson@lomma.se  e-post ingela.gammelby@malmo.se

 

 · Information om legionella till anmälningspliktiga verksamheter enligt § 38 fo 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Denna information är tänkt dels som handledning då man misstänker att någon har 
blivit smittad av legionella i en anmälningspliktig anläggning (enl SFS 2007:674), dels 
som handledning till verksamhetsutövare i samband med egenkontroll.



För ytterligare information kontakta:
Håkan Asp, Ängelholms kommun
tel 0431-87 136
e-post hakan.asp@engelholm.se 

· Enkät om kyltorn för att kunna identifiera var dessa finns, med kort information
Syftet med enkäten är att miljökontoren i samverkan med länsstyrelsen ska kunna 

kartlägga lokaliseringen av kyltorn och andra möjliga spridningskällor för legionel-
labakterier. Observera att egen ”logga” kan användas i följebrevet. Enligt överenskom-
melse med länsstyrelsen skickas denna enkät även till verksamheter där länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet, och kopia av enkätsvar från sådana tillsynsobjekt bör vidarebeford-
ras till länsstyrelsen.

Tänkbara verksamheter att skicka enkäten till:
- Viss industri (de som åtminstone har höga temperaturer i sina processer),  

        kyltorn lär vara vanliga även i små och medelstora företag
- Växthus
- Köpcentra/gallerior
- Större livsmedelsbutiker
- Ridanläggningar
- Sjukhus
- Vårdinrättningar

· Följebrev till enkäten
För ytterligare information kontakta:
Ann Persson, Perstorps kommun Anna Hellstedt, Helsingborgs stad
tel 0435-39 177   tel 042-10 50 37
e-post ann.persson@perstorp.se  e-post anna.hellstedt@helsingborg.se

· Information om legionella i kyltorn

· Handläggarmanual för miljöinspektörer vid legionellautbrott
Denna manual är tänkt som vägledning vid kommunal handläggning av legionel-

laärenden med tips och goda råd.
För ytterligare information kontakta:
Eva Bolinder, Lunds kommun  Helena Wellershaus, Lunds kommun
tel 046-35 52 67   tel 046-35 52 73
e-post eva.bolinder@lund.se   e-post helena.wellershaus@lund.se

· Länkar och lästips om legionella

· Projektbeskrivning



För 30 år sedan inträffade ett utbrott av
lunginflammation bland krigsveteraner
(legionärer) på kongress i Philadelphia,
USA. 182 personer blev sjuka och 29
dog. Ett intensivt arbete inleddes för att
fastställa orsaken. Året därpå blev det
klart att legionärerna hade drabbats av
en ny bakterie, som döptes till Legio-
nella. Idag känner man till ett 40-tal
Legionella arter, varav 12 associerats
med sjukdom hos människa. Oftast är
det Legionella pneumophila serogrupp 1,
som orsakar sjukdom. Bakterierna finns
naturligt i hela världen i små kvantiteter i
sötvatten.

Anrikning d v s förökning av antalet
bakterier behövs i regel för att orsaka
sjukdom. Detta sker vid vattentempera-
turer från 20 till 45 grader.

Bakterierna kan finnas och föröka sig
i amöbor särskilt i biofilmer, som före-
kommer t ex i duschar.

Legionellainfektion
Legionellainfektion ådrar man sig ge-
nom att inandas aerosoler d v s vatten-
droppar innehållande bakterier. Smitta
genom att dricka vatten eller från person
till person sker inte. Två typer av legio-
nellainfektion förekommer; legionärs-
sjuka och pontiacfeber.

Legionärssjuka, vars symtom är hög
feber, lunginflammmation, diarré och
förvirring, är cirka tio gånger vanligare
än Pontiacfeber. Legionärssjuka har en
inkubationstid på 2-10 dagar. Den drab-
bar oftast män (2/3), personer >50 år, rö-
kare och personer med sjukdom, som

ger nedsatt immunförsvar t ex cancer
med cellgiftsbehandling. Dödligheten
är cirka 10-15%, varvid personens tidi-
gare tillstånd har betydelse för ut-
gången.

Oftast är det enstaka personer som
insjuknar i legionärssjuka, men stora ut-
brott inträffar årligen i världen, då ofta
förknippade med kyltorn. I vårt grann-
land Norge inträffade ett utbrott i
maj/juni 2005 då ett 50-tal personer in-
sjuknade i legionärssjuka varav ett tiotal
avled. Smittan spreds via en ”scrubber”
i vilken luften renades med vatten, var-
vid det släpptes ut vattendroppar i om-
givningen. Principen för denna anord-
ning är som för ett kyltorn, men i det se-
nare kyls varmt vatten med luft.

 Pontiacfeber har en inkubationstid
på bara 1-2 dagar. Symtomen är in-
fluensaliknande och även tidigare frisk
vuxna drabbas. Klassiskt är att många
deltagare insjuknar efter fest på spa.
Sjukdomen läker utan behandling.

Legionärssjuka i Skåne
Något  utbrott av pontiacfeber i Skåne
har inte kommit till min kännedom
sedan mitt arbete började i oktober
1990 på Smittskyddsenheten. Däremot
har 252 personer insjuknat i legionärs-
sjuka från 1990 t o m 2006. Av dessa har
242 personer varit enstaka fall, d v s
ingen i omgivningen har insjuknat.
Endast tio personer har varit del av kon-
staterade utbrott. Vid det enda
utbrottet i Skåne, 1994 i ett radhusom-
råde i utkanten av Malmö, insjuknade

fyra personer. En person avled. Samma
legionellabakterie kunde påvisas hos
denna person och i varmvattnet i om-
rådet.

Av de övriga legionellasjuka som är
del av utbrott är två personer smittade
2003 på Mallorca, en person smittad i
Italien 2006, där ytterligare fall i annat
län insjuknade och tre personer, som in-
sjuknade efter friskvårdsresa till Polen
1997 och 2005. Det senare beskrevs i
Smittskydd Skåne 4/2005.

Antalet legionärssjuka i Skåne har
från1999 t o m 2005 årligen varierat mel-
lan 10 och 28 fall (Fig. 1). De senaste fem
åren har ett tjugotal fall insjuknat årli-
gen. Flest fall (28 personer) konstatera-
des under 2006. Sannolikt beror det
ökade antalet diagnosticerade huvud-
sakligen på förbättrad diagnostik.

Påvisande av legionellantigen i urin
(som endast påvisar L. pneumophila sero-
grupp 1) är den vanligaste diagnostiska
metoden. Av de 28 fall som konstatera-
des under 2006 var 18 positiva i urin, 11
med PCR, sju i odling och sex personer
med serologi. En person kan ha varit po-
sitiv i mer än ett test.
Sjukdomen orsakades 2006 av L. pneu-
mophila  serogrupp 1 i 19 fall och av
L. pneumophila  serogrupp 3 i två fall.

Legionärssjuka i Sverige
I hela Sverige har mellan 1999 och 2006
konstaterats från 80 till 110 fall årligen
(Fig. 1). Det första och största utbrottet i
landet inträffade på ett varuhus i Väster-
ås, där friskluftsintaget låg intill ett kyl-

LEGIONELLA
 i Skåne, Sverige & Världen

Fig. 1:  Antal legionellafall i Sverige och Skåne

År Sverige Skåne

1999 91 14

2000 82 10

2001 84 12

2002 92 20

2003 80 21

2004 110 20

2005 109 18

2006 105 28

Fig. 2: Legionella utbrott i Sverige

År Ort Antal fall

1979 Västerås 68

1983 Huddinge   5

1990 Värnamo 31

1993 Uppsala 8

1994 Malmö 4

1996 Uppsala 18

2004 Lidköping >30



torn på taket (Fig. 2). Det senaste
legionellautbrottet med drygt 30-tal fall
ägde rum i Lidköping sensommaren
2004 och orsakades av ett kyltorn. An-
dra utbrott som i Huddinge, Värnamo
och Uppsala har inträffat på sjukhus.
(Fig 2).

Legionärssjukas ålder
Det är mycket ovanligt att barn och
yngre insjuknar i legionärssjuka och de
som drabbas har nedsatt immunförsvar.
Vanligaste åldersintervallet för insjuk-
nande är 51-60 år, följt av åldrarna däref-
ter (Fig 3). Män dominerar.

Utredning. Inhemsk/utlandssmitta
När någon insjuknar i legionärssjuka tas
alltid en mycket noggrann sjukhistoria
för bl a utlandsresa, sjukhusvistelse, bo-
stad, arbetsplats o s v.

Bedöms en person vara smittad i sin
bostad eller på sin arbetsplats kontaktas
miljö- och hälsokyddsansvarig i den be-
rörda kommunen. Om en person anses
vara smittad på sjukhus kontaktas vård-
hygienenheten.

När personen bedöms vara smittad
utomlands rapporteras land, hotell o s v
till Smittskyddsinstitutet (SMI). SMI
meddelar detta vidare till ett EU-nät-
verk för legionellainfektioner EWGLI-
NET (www.ewgli.org) för  eventuella åt-
gärder.

Av de smittade bedöms ca en tredje-
del vara smittade i samband med ut-
landsresa (Fig 4). Dock var det ovanligt
låg andel utlandssmittade under 2006
(4 av 28 fall). Utlandssmitta är vanligast
i åldersgruppen 51-70 år, där ca hälften
smittats vid utlandsresa. Högre upp i
åldrarna är detta ovanligare.

Kristina Persson
Bitr. smittskyddsläkare

Smittskydd Skåne

Fig. 3: Legionellafall i Skåne 1999-2006. Ålder
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Fig. 4: Inhemskt och utlandssmittade legionellafall i Skåne
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Information om legionellabakterier och legionärssjuka

Legionellabakterier finns över hela världen i små mängder i sötvatten som
insjöar och åar. Bakterierna kommer in i våra hus med vattnet. För att kunna
orsaka sjukdom behöver bakterierna föröka sig. Detta sker vid vatten-
temperaturer mellan 20 och 45 grader.

Legionellasmitta får man genom att andas in vattendroppar med legionella-
bakterier t ex då man duschar, via befuktad luftkonditionering o s v. Genom att
spola igenom duschen ca 5 minuter före duschning (i synnerhet om man inte
använt den på några dagar) kan man själv minska risken för smitta. Man blir
inte smittad genom att dricka vatten. Legionärssjuka smittar inte från person till
person.

Om man blir sjuk tar det oftast 5-6 dagar men kan inträffa från 2 upp till 10
dagar från det man blivit smittad. De som insjuknar är för det mesta äldre än
femtio år. Män och rökare drabbas något oftare. Vid nedsatt immunförsvar till
exempel p g a cellgiftsbehandling är risken ökad för att insjukna i legionärs-
sjuka. Det är mycket ovanligt att barn får legionärssjuka.

Legionellabakterier orsakar lunginflammation och symtomen är feber, hosta,
andningssvårigheter och allmän sjukdomskänsla. Man kan även få magbesvär
och bli förvirrad. Sjukdomen kan oftast botas med antibiotika.

Under de senaste åren har ett tjugotal personer, bosatta i Skåne, årligen drabbats
av legionärssjuka. En del av dessa har blivit smittade utomlands.

Det är ovanligt att mer än en person blir sjuk i en fastighet eller ett
bostadsområde.

För mer information kontakta:
Smittskydd Skåne

Smittskydd Skåne

Postadress: Smittskydd Skåne, 205 02 Malmö Smittskydd Skåne, 291 85 Kristianstad
Telefon: 040-33 71 80 044-309 16 16
Fax: 040-33 71 88 044-309 16 77
E-post: smittskydd.skane@skane.se



Legionellafall – Smittskyddsenhetens kartläggning och 
kontakter med andra verksamheter/myndigheter  

 
Utlandssmitta? 
Inhemsk smitta? 

 
Utlandssmitta – Kartläggning 
Tidpunkt för resan? 
Typ av resa tex privat/affärsresa, rundresa med sällskap i buss? 
Land – Ort – Hotell? 
Researrangör? 
Varmvattentemperatur på hotell/hotellen? Luftkonditionering? 
Kännedom om fler sjuka på samma resa? 
Frisk tidigare? 

 
Utlandssmitta – Åtgärder 
Kontakt med researrangör 
Fler sjuka?  
Ev lista på övriga resenärer och information till dessa 
Rapportering per telefon till Smittskyddsinstitutet 

 
Inhemsk smitta – Kartläggning 
Sjukdom? Rökare? 
Boende: Enfamiljshus - friliggande? Radhus? Flerfamiljshus? 
Vårdboende? 
Varmvattnet: Temperatur? Problem?   
Luftfuktare? 
 
Inhemsk smitta – Kartläggning forts 
Vad gjort utanför hemmet 10 dagar före insjuknandet? 
Arbetsplats?  
Resa inom landet?  
Boende tex hos vänner eller på hotell?  
Sjukhusvistelse?  

 Besökt  
a/ badanläggning  
b/ trädgårdsanläggning/växthus  
c/ köpcentra  
d/ duschat på annan plats tex efter gymnastik 
Sjuka i omgivningen? 

 
Inhemsk smitta – Åtgärder 
Sjukhusvistelse 
Kontakt sjukhushygien  
Boende - arbetsplats 
Kontakt Miljö och hälsoskydd i berörd kommun  
Om ort i annat landsting  
Kontakt regional  smittskyddsläkare  



Kommunlogga 
 
 

 

Diarienummer 

Adress miljökontoret 
 
 

 

 
 

Datum 

Handläggare 
Telefonnumer 
E-postadress 

  
 
 
 

 
 

Legionella – information till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
 
Viktigt att tänka på 
Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för sina vatteninstallationer. Dessa ska skötas och vara 
utrustade med sådana anordningar att de fyller sitt ändamål och tillgodoser skäliga anspråk på säkerhet.  
För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna gäller det att bl.a. se till så att 
varmvattnet är varmt (mer än 50° C vid tappstället och mer än 60° C i varmvattenberedaren) och att 
kallvattnet är kallt (mindre än 18°C).  
 
I förebyggande syfte bör du som fastighetsägare se över fastighetens vattensystem. Ta bort alla 
blindledningar, var särskilt uppmärksam på temperaturen i varmvattenberedare, värmeväxlare och 
eventuella cirkulationsledningar. Ha rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen både på varm- 
och kallvattnet. Montera gärna in termometrar i vattensystemet för enkel avläsning.  
 
När du bygger nytt, bygg systemet så enkelt och lättskött som möjligt och se till att det finns tydliga 
driftsinstruktioner. Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på 
cirkulationsledningar för tappvarmvatten. Anlita gärna vvs-installatörer som känner till risker med 
tillväxt av legionella.  
 

Legionella 
Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. 
Bakterierna finns därför också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i 
samhället. 
 
Legionellabakterier lever i vatten i temperaturintervallet 0-50° C. Bakterien kan växa till i 
temperaturintervallet 20° C till 45° C. Över 60° C dör bakterien efter några minuter och över 70° C efter 
några sekunder. Låg vattenomsättning, syrerikt vatten, biofilm och optimal temperatur för tillväxt 
medför ökad risk för legionella.  
 
Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärssjuka och pontiacfeber. Risk för smitta 
förekommer vid inandning av vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är störst 
från duschar, bubbelpooler och liknande där det finns risk för bildning av vattenaerosol. 
 

Provtagning 
Provtagning är oftast inte nödvändig. Om det är aktuellt med provtagning bör kontakt tas med ett av 
Swedac ackrediterat laboratorium som kan informera om provtagningsanvisningar. Provtagning görs 
vanligtvis på duschvattnet.    



 

När behövs åtgärder ? 
I Sverige finns inget rikt- eller gränsvärde som anger vilka halter av legionellabakterier det får finnas i 
vattnet. EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) har angivit aktionsnivåer enligt 
följande som kan vara en viss vägledning. Legionellahalten i vatten bör givetvis vara så låg som möjligt 
och inte över 100 cfu (koloniformande enheter)/100 ml vatten. Vid 100-1000 cfu/100 ml vatten bör ny 
provtagning utföras och därefter eventuellt en sanering. Vid mer än 1000 cfu/100 ml vatten bör åtgärder 
vidtas. Vid bedömning av om åtgärder ska vidtas bör man ta hänsyn till vilka som kan vara utsatta för 
ev. risk. Till riskgrupper hör t.ex. rökare, äldre och människor med nedsatt immunförsvar. Om någon av 
dessa grupper finns i fastigheten kan det vara viktig med åtgärder även vid låga halter av 
legionellabakterier, d.v.s. under 100 cfu/100 ml vatten.    
 

Sanering 
Om höga halter av legionellabakterier konstateras i ett vattensystem ska detta åtgärdas och det kan 
behövas en omfattande sanering. Det finns olika saneringsmetoder t.ex. hetvattenspolning och kemisk 
sanering. Hetvattenspolning innebär att man höjer temperaturen på vattnet till ca.70- 80° C och spolar 
igenom alla tappställen i ca. 5-30 minuter. Tiden är beroende på systemets storlek och uppbyggnad. För 
att detta ska fungera är det viktigt att man får fram hett vatten i hela systemet och ut i alla tappställen. 
Vid kemisk sanering är det vanligast att man klorerar vattnet. I Danmark finns system med filtrering av 
vattnet som kontinuerligt förhindrar att legionellabakterier sprids i vatteninstallationerna. Sanering av 
vattensystem för att få bort legionellabakterier kan vara svårt och man bör ta hjälp av erfarna konsulter 
inom området. 

Egenkontroll – vad är det ? 
Egenkontroll är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur en verksamhet påverkar miljön och 
människors hälsa. En fastighetsägare ska ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva 
upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljön. Dessa rutiner ska vara dokumenterade med 
tydlig ansvarsfördelning. 
 
Vem omfattas och vem är ansvarig för egenkontroll ? 
Krav på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattats av miljöbalken, d.v.s. redan 
när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön. Den som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd är ansvarig för egenkontrollen. Exempel 
på verksamhetsutövare är fastighetsägare respektive nyttjanderättshavare. I miljöbalken finns krav på att 
bl.a. bostäder ska användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. I en 
byggnad kan både fastighetsägare och nyttjanderättshavare ha ansvar för att miljöbalkens regler följs. 
Det finns klara fördelar för Er som fastighetsägare med att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet 
har ett högre ekonomiskt värde. Dessutom minskar slitaget och underhållsbehovet, hyresgästerna 
stannar kvar och trivs. 
 
Vad ska ingå i egenkontrollen ? 
Egenkontrollen bör ingå som en naturlig del av arbetet och omfatta organisatoriska såväl som 
administrativa och tekniska åtgärder och rutiner. Egenkontrollen ska var till Din hjälp i vardagen och 
anpassas till verksamheten.  Exempel på områden som kan ingå i egenkontrollen kan vara : 
 

• Förekomst av hälsofarliga byggnadsmaterial 
• Transporter till och från verksamheten  
• Inomhustemperatur 
• Energianvändning 
• Skadedjur 
• Kemikalier 
• Vattentemperatur- risk för legionella 

 
 
Det är du/ni som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening som i första hand har ansvar 
för hälsa och säkerhetsfrågor som gäller fastigheten. Har du/ni frågor kring legionella kan ni kontakta 
t.ex. miljökontoret i kommunen för diskussion och vägledning. 



 
Läs mer om legionella och egenkontroll: 
Rapporter och skrifter 
Har du legionellabakterier i dina vattenledningar ? (Boverket 2000) 
Legionella, Risker i vvs-installationer (Handbok från VVS-installatörerna 2002) 
Legionella i vattenledningar, rapport från Boverket, Smittskyddsinstitutet, VVS installatörerna 2006 
Egenkontroll – en fortlöpande process, www.naturvardsverket.se 
Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet, www.sos.se 
Miljöbalken, www.naturvardsverket.se 
 
Hemsidor 
Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se 
Smittskyddsinstitutet, www.smittskyddsinstitutet.se 
Boverket, www.boverket.se 
Svenskt vatten, www.svensktvatten.se 
VVS Installatörerna, www.vvsi.se 
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Kommunlogga 
 
 

 

Diarienummer 

Adress miljökontoret 
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Information om legionella riktad till anmälningspliktiga anläggningar 
 
Denna information vänder sig till ansvariga för anläggningar som skall anmälas enligt 38 
§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 2007:674 
 
Följande anläggningar ingår: 
  
• Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som användes av många människor 
 
• lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra 
liknade skärande eller stickande verktyg 

 
• förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller 
resurscenter 

 
Samtliga ovan nämnda anläggningar skall ha egenkontroll där en punkt avseende legionella bör 
ingå. Då egenkontrollen varierar beroende på vilken verksamhet det gäller lämnas här enbart 
information om punkten legionella. Information om andra punkter som bör ingå i egenkontrollen 
kan diskuteras med miljö- och hälsoskyddskontoret i er kommun. OBS: Egenkontroll skall även 
finnas på andra verksamheter som tidigare hade anmälningsplikt enl § 38 såsom hotell, 
idrottsanläggningar, campinganläggningar etc 
 
Legionella 
 
Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. 
Bakterierna finns därför också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i andra 
vattensystem i samhället. 
 
Legionellabakterier lever i vatten i temperaturintervallet 0-50° C. Bakterien växer till i 
vattentemperaturer mellan 20° och 45° C. Vid temperaturer över 60° C dör bakterien efter 
några minuter och över 70° C efter några sekunder. Låg vattenomsättning, syrerikt vatten, 
biofilm och optimal temperatur för tillväxt medför ökad risk för legionella.  
 
Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärssjuka och pontiacfeber. Risk 
för smitta förekommer vid inandning av vattenaerosol som innehåller legionellabakterier. 
Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande där det finns risk för bildning av 
vattenaerosol. 



 
Hur undviks legionella i vatteninstallationer 
 
Temperaturen är viktig när det gäller tillväxt av legionella. För att förhindra att legionella växer 
till i ledningssystem skall varmvattnet hålla en temperatur av lägst 50°C vid tappstället och lägst 
60°C i varmvattenberedaren eller värmeväxlaren. Kallvattnet skall ha en temperatur av högst 
18°C. Risken för att legionellabakterien ska växa till är allra störst vid temperaturer mellan 30° 
och 40°C. Kontroll av vattentemperaturerna bör lämpligen ingå i egenkontrollen. Viktigt är att se 
över ledningssystem och kontrollera att blindledningar med stillastående vatten inte förekommer. 
Extra viktigt är detta i äldre byggnader där omdragning av ledningar ägt rum och gamla 
igenpluggade ledningsbitar ofta finns kvar. 
 
Nattståndet vatten i duscharmaturer mm spolas ur med varmt vatten under några minuter innan 
det användes. I anläggningar som badhus, idrottsanläggningar, skolor etc. som kan ha varit 
stängda en längre tid (exempelvis under sommaren) är det viktigt att spola igenom hela systemet 
med varmt vatten innan det tas i bruk igen. Det förekommer att temperaturen på utgående 
varmvatten från varmvattencentralen sänks under sommaren. Var uppmärksam på detta och att 
risken för legionella i systemet ökar. Se till att temperaturen skall hålla lägst 50°C vid tappstället. 
 
I många badhus och idrottsanläggningar förekommer duschar där vattentemperaturen inte kan 
regleras. Enligt tidigare lagstiftning från Boverket, som numera är upphävd, får 
vattentemperaturen där inte överstiga +38°C.  Legionella kan då tillväxa i slangar och 
duschhuvuden utan att man genom att höja vattentemperaturen kan sanera bort bakterien. Denna 
negativa konsekvens kan vara värd att tänka på vid ny- eller ombyggnad av lokaler, där denna 
typ av duschar förekommer eller planeras. 
 
Vem är ansvarig  
 
Fastighetsägaren är oftast den som är ansvarig för ledningsdragningen fram till aktuell 
verksamhet. Innehavaren av verksamheten är ansvarig för att exempelvis duschar, bubbelpooler 
etc inte sprider legionella. Ett samarbete mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare är oftast 
nödvändigt för att åtgärda eventuella brister. 
 
Provtagning 
 
Provtagning är oftast inte nödvändig. Det kan bli aktuellt om personer som besökt anläggningen 
insjuknat och om man kan befara att detta beror på där smittat vatten.  
 
När behövs åtgärder 
 
I Sverige finns inget rikt- eller gränsvärde som anger vilka halter av legionellabakterier det får 
finnas i vattnet. EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) har angivit 
aktionsnivåer enligt följande som kan vara till viss vägledning. Legionellahalten i vatten bör 
givetvis vara så låg som möjligt och inte över 100 cfu (koloniformande enheter)/100 ml vatten. 
Vid 100-1000 cfu/100 ml vatten bör en ny provtagning utföras och därefter eventuellt en 
sanering. Vid mer än 1000 cfu/100 ml vatten bör åtgärder vidtas. Vid bedömning om åtgärder 
ska vidtas bör man ta hänsyn till vilka som kan vara utsatta för ev. risk. Till riskgrupper hör 
bl.a. personer med nedsatt immunförsvar och rökare.  
 
Sanering 
 
Om höga halter av legionellabakterier konstateras i ett vattensystem ska detta åtgärdas och det 
kan behövas en omfattande sanering. Det finns olika saneringsmetoder t.ex. hetvattenspolning 
och kemisk sanering. Hetvattenspolning innebär att man höjer temperaturen på vattnet till ca 70 



- 80° C och spolar igenom alla tappställen i ca 5-30 minuter. Tiden är beroende på systemets 
storlek och uppbyggnad. För att detta ska fungera är det viktigt att man får fram hett vatten i 
hela systemet och ut i alla tappställen. Vid kemisk sanering är det vanligast att man klorerar 
vattnet. Det finns också system med filtrering av vattnet som kontinuerligt förhindrar att 
legionellabakterier sprids i vatteninstallationerna. Sanering av vattensystem för att få bort 
legionellabakterier kan vara svår och man bör ta hjälp av någon erfaren konsult inom området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information och rådgivning kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din 
kommun……….. 
 
Läs mer om legionella i vattenledningssystem: 
(se litteraturlistan med förslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007-10-09                                                                                     
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Svarsblankett 
 
Inventering av kyltornsanläggningar m.m.  
 
 
Företagsnamn:………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktperson:……………………………………………………………………………..… 
 
Telefonnummer:………………………………………………………………………..…….. 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

1. Använder ni er av kyltorn eller någon annan anläggning som sprider vattendimma 
eller kan sprida vattendimma (avsiktligt eller oavsiktligt) i er verksamhet?  

 
 Nej  Om nej: Enkäten är avslutad. 
 

 Ja, kyltorn 
 

 Ja, annan anläggning…………………………………………………………… 
 

 
2. Innehåller er egenkontroll punkter som berör denna anläggning?  

 
 Ja  

 
 Nej 

 
 



3. Sker regelbunden kontroll, provtagning och/eller analys? 
 

 Ja, nämligen 
 
          bakteriologisk provtagning av följande parametrar  
 
           …………………………..……………………………………………….……… 

 
          ………………………………………………………………………………… 

 
 ………………..provtagningar/år 
 
  kemiskt provtagning av följande parametrar 
 
 …………………………..……………………………………………….……… 
                    
…………………………………………………………………………………… 
 
                  ………………..provtagningar/år 
 
                  visuell kontroll av bottenslam  
 
                  visuell kontroll av lameller etc 

 
                  kontinuerlig kontroll och bortförsel av slam och annat biologiskt material  
 
 
       Nej 
 
 
4. Sker tillsats av desinfektionsmedel vid normal drift? 

 
 Ja, nämligen med följande medel  

 
………………………………………………………………………………………... 
       
………………………………………………………………………………………… 
 
Bifoga gärna säkerhetsdatablad. 
 

 Nej 
 
 

5. Vilken temperatur håller vattnet i kyltornen/anläggningen? 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
 



6. Har ni haft problem med växt av legionellabakterier i kyltorn/anläggningen?  
 

 Ja,  
             
            Följande åtgärder ha vidtagits 
 
             ………………………………………………………………………………………… 
             
             Nej 
 
  
Har ni några övriga kommentarer kring kyltorn och problematiken kring dessa, som kan vara 
intresse för tillsynsmyndigheten/kommunen? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för att Du tog Dig tid att besvara enkäten. 
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Kartläggning av möjliga spridningskällor av legionella i X kommun/stad 
 
Miljökontoret i X kommun/stad skickar ut enkäten i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne län 
för att kunna göra en kartläggning av de industrier och andra verksamheter som kan vara 
möjliga spridningskällor av legionellabakterier. Enligt överenskommelse med länsstyrelsen 
skickas denna enkät även till verksamheter där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
 
Kartläggningen görs mot bakgrund av tidigare utbrott av legionärssjuka i Sverige och Norge. 
Vid legionellautbrottet i Lidköping 2004 insjuknade drygt 30 personer. Smittan visade sig 
komma från ett kyltorn.  
 
Legionella är en bakterie som finns naturligt i små kvantiteter i sötvatten. Genom framförallt 
bristfälliga vatteninstallationer och vid låga varmvattentemperaturer kan bakterierna föröka 
sig. En tillväxt av bakterieantalet behövs i regel för att orsaka sjukdom. Det har visat sig att 
legionella även kan tillväxa i kyltorn och bli ett problem när bakterierna kan följa med 
vattenångan och spridas med vinden. 
 
Legionellainfektion ådrar man sig genom att inandas aerosoler, d. v. s vattendroppar 
innehållande bakterier. Den allvarligaste formen är legionärssjuka, som orsakar 
lunginflammation. 
 
Vänligen fyll i bifogad enkät och skicka den till Miljökontoret, X kommun/stad, postnummer 
och postadress senast den xx månad.  
 
Det går bra att kontakta undertecknad vid eventuella frågor! 
 
Namn 
Titel 
 
Miljökontoret 
Adress 
Tel: 
Fax:  
e-postadress till undertecknad 
 
 
2007-03-14 



Minimera risken 
för legionellatillväxt
råd om kontroll och skÖtsEl av kYltorn m m

Detta informationsblad vänder sig till verksamheter med kyltorn eller andra anläggningar som kan avge vattendimma (aerosol) 

till omgivningen. Andra anläggningar kan till exempel vara vissa skrubbrar för rening av rökgaser eller processluft. Om 

legionellabakterier tillåts tillväxa i anläggningarna och sedan sprids till omgivningen med vatten dimman innebär det allvarliga 

hälsorisker. Därför måste alla verksamheter med kyltorn m m ha säkra rutiner för kontroll och skötsel av anlägg ningarna.

Vattnet cirkulerar. När det sprayas i tornet kyls 

det av den mötande luftströmmen. Fyllmaterialet 

ger ökad effektivitet.

•   Det mesta av vattnet går avkylt ner i tråget 

och vidare i cirkulationen.

•   En del av vattnet förångas, vilket bidrar till 

kyleffekten.

•   En del av vattnet går som aerosol med den 

utgående luften. Det är med dessa mycket 

små droppar legionellabakterier kan 

transporteras till omgivningen. 

Droppavskiljare (ej illustrerat) i tornets övre del 

ska stoppa de små dropparna, men en del av 

dem kommer ändå att komma ut.

Legionella kan tillväxa i kylvattnet i de delar av systemet där 

temperaturen är gynnsam. Tillgång på näring (diverse 

partiklar/smuts/beläggningar) krävs också, men fi nns så gott 

som alltid i större eller mindre omfattning. Ju renare desto 

mindre legionellaförekomst.

Så kallade slutna kyltorn innebär samma legionellarisk. De 

är uppbyggda på samma sätt som öppna. Skillnaden är bara 

att de har en sekundär sluten kylkrets som är kopplad till det 

objekt som ska kylas. Den sekundära kretsen kyls alltså av 

den primära, öppna, kretsen.

En del skrubbrar som renar förorenade luftströmmar med 

hjälp av vatten kan vara utformade på i princip samma sätt 

som ett kyltorn. I fi guren ovan läs ”förorenad luft in” och 

”tråg med vatten som fångat upp föroreningar”. 

Legionella är en bakterie som fi nns naturligt i små kvanti-
teter i sötvatten. En tillväxt av bakterieantalet behövs i 
regel för att orsaka sjukdom. Tillväxt kan ske i olika tekniska 
system i vatten temperaturer från cirka +18 till +45°C. Över 
cirka +60°C dör dock bakterien.

Legionellainfektion ådrar man sig genom att inandas 
aerosoler d v s vattendroppar innehållande bakterier. Den 
all  varligaste formen är legionärssjuka som orsakar lung in-

fl am mation. Det är främst äldre och personer med nedsatt 
immun försvar som drabbas. Legionärssjuka kan vara mycket 
allvarlig och dödsfall förekommer.

Exempel
Vid ett utbrott i Lidköping 2004 drabbades 32 personer av 
legionella från ett kyltorn. I Sarpsborg i Norge 2005 in sjuk-
nade 55 personer av legionella som spreds från en skrubber. 
Vid båda händelserna inträffade fl era dödsfall.

Kortfakta legionella

principskiss ÖppEt kYltorn



allmänt
Den närmare utformningen av ett program för kontroll 
och skötsel måste anpassas till den aktuella anläggningen. 

Nedan ges en del exempel på vad som kan ingå, men det får 

inte uppfattas som heltäckande eller att det i alla delar passar 

alla anläggningar. 

Grunden för programmet bör vara en analys och risk be

dömning av hela kylsystemet. Rådgör gärna med leverantören 

av anläggningen, konsulter och leverantörer av utrustning 

och kemikalier för vattenbehandling.

dokumEntation 
För att programmet ska fungera behövs nedskrivna rutiner 

för kontroller och skötselåtgärder. Resultat av kontroller och 

utförda åtgärder behöver också dokumenteras i form av 

journalanteckningar eller liknande.

pErsonal
Personal som utför kontroll och andra åtgärder ska ha kun

skap om anläggningens funktion, instrueras i till ämpningen 

av rutinerna och ha förståelse för syftet med åtgärderna. 

Arbetsmiljöaspekten måste också beaktas. Personalen ska 

vid kontroll och ingrepp i anläggningen inte själv riskera att 

drabbas av legionella, eller påverkas av kemikalier som an

vänds för sanering eller desinfektion. Vi hänvisar till Arbets

miljöverket om ni behöver råd om exempelvis andningsskydd 

och annat som gäller personalens säkerhet.

åtgärdEr
En del av åtgärderna bör utföras regelbundet enligt fastställt 

schema, men dessutom då behov av åtgärd indikeras av 

kontrollresultat.

Andra åtgärder utförs endast när kontrollresultat eller 

särskilda händelser föranleder det.

rengöring viktigast
I alla anläggningar bildas det efterhand en så kallad biofilm. 

Det är en beläggning på de ytor som befinner sig i vatten 

eller i fuktig miljö. Biofilmen byggs upp av många olika mikro

organismer som livnär sig på de partiklar av organiskt mate

rial som finns i vattnet och tillförs med bland annat kylluften. 

Förekomst av biofilm gynnar legionella. Biofilmen skyddar 

också bakterierna. Även om kemikalier (biocider) används 

kommer en hel del bakterier att överleva inne i biofilmen.

Det är viktigt att minimera tillförseln av organiskt material. 

Men man kommer aldrig att helt lyckas undvika tillväxt av 

biofilmen som därför måste hållas efter med ren göring. Det 

är också viktigt att hålla nere mängden slam.

Exempel på rengöringsåtgärder
•   Använda biocid/desinfektionsmedel i samband med ren

göringen. Om detta inleder rengöringen kan det minska 

riskerna för personalen.

•  Manuell rengöring av anläggningsdelar med borste.

•  Rengöring med högtryckstvätt.

•   Montera isär munstycken, packningar med mera för att 

komma åt att rengöra.

•   Avlägsnande av slam och skräp från botten av bassänger, 

tankar och tråg.

•   Vid behov klorsanering som avslutande rengöringssteg 

(kan kräva medverkan av extern expertis).

•   Installation av bakteriehämmande utrustning (se nedan) 

som också bidrar till att hålla nere tillväxten av biofilm.

Tänk på att rengöringsarbetet, särskilt om högtryckstvätt 

används, i sig kan medföra spridning av bakterier. Tillse att 

spridning inomhus och utomhus minimeras exempelvis 

genom att avskärma och stänga luftintag och ventila tions

fläktar. 

Det är för personalens säkerhet också viktigt att kyltornet 

står avstängt i minst 30 minuter innan man alls öppnar det 

(med påtaget andningsskydd) för inspektion, rengöring eller 

andra åtgärder.

minska tillförsel och halt av organiskt material
Exempel på åtgärder
•  Håll rent intill kyltornets luftintag

•  Filtrera inkommande luft

•   Använd endast rent kranvatten för påfyllning av systemet. 

Inte exempelvis kondensvatten från kompressorer vilket 

förekommer, detta vatten är inte rent och kan till och med 

redan innehålla betydande mängder legionellabakterier.

•   Installera filter som avskiljer partiklar i kylvattenkretsen. 

Ofta en nödvändig åtgärd för att begränsa slam bild

ningen.

•   Tappa av en del av vattenmängden och ersätt med rent 

kranvatten.

bakteriehämmande åtgärder
Det kan i en del anläggningar vara önskvärt eller nödvändigt 

att höja säkerheten med hjälp av biocider eller andra 

bakteriehämmande insatser. Men som nämnts ovan kan det 

aldrig ersätta rengöring.

Biocider kan vara av oxiderande typ (bland annat klor/

klorföreningar) eller icke oxiderande. Oxiderande biocider 

slår bredare, men kan ha en mer kortvarig effekt och 

förbrukas snabbare.

Skötsel och kontroll



Vid val av biocider är det viktigt att de passar till det 

vatten som ska behandlas, vattnets kemiska egenskaper 

måste alltså undersökas innan val av medel görs i samråd 

med leverantören av medlet.

Ännu gäller inte krav på att desinfektionsmedel för 

kylvatten ska vara godkända av Kemikalieinspektionen, 

vilket gäller för andra biocider/bekämpningsmedel.

Det är därför extra viktigt att välja medel som medför så 

liten hälso och miljörisk som möjligt. Tillse att leve ran

tören ger utförlig hälso och miljöinformation om 

produkten. Att säkerhetsdatablad ska medfölja är 

obligatoriskt.

Biocidhaltigt avloppsvatten från kyltorn kan ha negativ 

inverkan på recipient eller reningsverk. Kontrollera alltid 

med reningsverket om de kan ta emot avloppsvattnet.

Beträffande klorering bör man använda den metod som 

ger minst miljö och hälsorisker. Exempelvis bör klordioxid 

ur denna aspekt vara att föredra framför klor.

 

Exempel på åtgärder
•  Tillsats av biocid före rengöring (nämnt ovan)

•  Tillsats av biocid vid speciella situationer

•   Alltid ha biocidtillsatts i anläggningen, med manuell 

eller automatisk dosering.

•  Avsluta rengöring med klorsanering (nämnt ovan)

•   Installera bakteriehämmande utrustning. Detta kan 

vara mycket fördelaktigt eftersom biocidanvändningen 

då kan undvaras helt eller minskas kraftigt. En annan 

positiv effekt kan vara att tillväxten av biofilm minskas. 

Det finns olika anordningar på marknaden avsedda 

för kyltorn, bland annat sådana som – enkelt uttryckt 

– arbetar med ljud eller ljus.

Kontroller ska genomföras regelbundet enligt fastställt 

schema. Några av kontrollerna kan behöva utföras flera 

gånger per vecka medan andra kanske görs med någon 

månads mellanrum. Därutöver kan kontroller behövas efter 

driftstopp eller andra speciella händelser. Rutinen ska också 

beskriva när sådana extra kontroller ska göras.

För varje kontroll som ingår i programmet ska det finnas en 

beskrivning av åtgärder vid kontrollresultat som föranleder 

det.

Exempel på kontroller
•  Besiktning av biofilm i vissa anläggningsdelar

•  Kontroll av slammängd i tråg med mera.

•   Kontroll av filter (igensättningsgrad, behov av rengöring/

byte)

•   Allmän övervakning av vattenkvalitén genom mätning av 

till exempel pH och ledningsförmåga. 

•   Mätning eller beräkning av biocidhalt (beräkning görs 

utifrån tillsatta mängder, vattenvolym och kunskap om 

biocidens halveringstid i vattnet).

•   Mätning/beräkning av halt av eventuella andra tillsatser i 

vattnet.

•   Mätning av totalantal bakterier1). Utöver möjligheten att 

skicka vattenprov till laboratorium kan en enkel kontroll 

av totalantalet bakterier göras av verksamheten själv med 

mätstickor som doppas i vattnet och sedan odlas i värme

skåp. Därefter kan antalet framväxta bakteriekolonier lätt 

avläsas på stickans yta. Under vintern (efter lövfällningen 

fram till pollensäsongen) är mängden organiskt material i 

luften mindre och då kan eventuellt provtagningarna ske 

med längre mellanrum.

•   Kontroll av legionellahalt i vattnet. Kan endast göras ge

nom att skicka prov till laboratorium2). Det är kanske inte 

alltid menings fullt att göra detta regelbundet utan endast 

vid speciella händelser. 

I vissa anläggningar fungerar inte totalantalet bakterier som 

en indikator på legionellaförekomst. Därför bör man genom 

prov tag ning avgöra vad som är lämpligast för rutinkontrollerna 

på den egna anläggningen: Kontroll av totalantal bakterier 

eller legionellahalt.

Kontroller

1)   I den norska vägledningen (se Lästips) anges – här sammanfattat – följande 
bedömning av totalantal bakterier 36°C per ml i vatten från kyltorn: Upp 
till 10 000: Anläggningen under kontroll. 10 000 – 100 000: Översyn av 
rutinerna behövs. Över 100 000: Ta extraprov och om det visar samma 
måste åtgärder vidtas. Någon motsvarande svensk rekommendation finns 
inte.

2)   Mätstickor eller liknande snabbtest också för legionellahalt kommer nu, 
men hur användbara de kan vara för kyltornsvatten är obekant.



ExEmpEl på åtgärdsschEma bEroEndE på rEsultat av baktEriEkontroll

Utdrag ur ett verkligt kontrollprogram för kyltorn på ett företag. Vilka prover som ska tas och vilka åtgärder som ska vidtas 

vid vilka resultat måste naturligtvis bestämmas individuellt för varje anläggning.

Detta informationsblad har i oktober 2007 sammanställts gemensamt av
Miljösamverkan Skåne www.miljosamverkanskane.se och Miljösamverkan Västra Götaland www.miljosamverkan.se 

Myndighetskontakter
Kontakta tillsynsmyndigheten (miljökontoret i din 

kommun eller Länsstyrelsen om det är den som har 

tillsynen över din verksamhet) om du har frågor om 

tillsyn och kontroll. Du är som verksamhetsutövare 

dessutom skyldig att snarast infor mera till syns

myndigheten om någon driftstörning eller annat 

inträffar som innebär risk för legionellaspridning.

Landstingets/regionens smittskyddsenhet kan svara 

på frågor om legionella och smittskydd. 

Smitt skydds institutets vatten laboratorium kan kon

tak tas i frågor som rör provtagning och analys

metoder för legio nella och totalantal bakterier.  

Tel 08457 24 80, vattenlaboratoriet@smi.ki.se

www.smitt skydds institutet.se

Arbetsmiljöverket (dess kontor i aktuellt distrikt) 

kontaktas i frågor som rör smittskydd och risker för 

personalen.

Sjukdomsinformation om legionellainfektion och pontiac feber. 
Smittskyddsinstitutets webbplats: www.smittskyddsinstitutet.se/ 

sjukdomar/legionellainfektion-och-pontiacfeber

European Guidelines for Control and Prevention of Travel 
Associated Legionnaires’ Disease. The European Working  Group 
for Legionella Infections (EWGLI) 2005. Riktlinjer grundade på 
konsensus från legionella experter från många euro   peiska länder.  
Tar även upp kyltorn. Finns som pdffil:
www.ewgli.org/data/european_guidelines/

european_guidelines_jan05.pdf

Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra 
VVS-anlegg. Folkehelseinstituttet, Norge 2003. Utförlig väg ledning 
som grundar sig på ovannämnda skrift från EWGLI och behandlar 
en rad olika slags installationer, däribland information om kyltorn 
inklusive kontroll och skötselåtgärder. 
Finns som pdffil: www.fhi.no/dav/F21E990dF5.pdf

Legionella i vattensystem. Arbetsmiljöverkets webbplats: 
www.av.se/temasidor/mikrobiologiska/05/legionellavatten.shtm

Information om mer litteratur, bland annat från WHO, finns på 
www.miljosamverkan.se/legionellainfo
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Handläggarmanual 

riktad till miljöinspektörer vid legionellautbrott 
 
 

Denna manual är tänkt som vägledning vid kommunal handläggning av 
legionellaärenden med tips och goda råd. 

 
 

• Gör alltid en riskbedömning av läget tillsammans med smittskyddsenheten i länet! 
 

• Vem betalar provtagning/tillsyn? Tänk efter före! 
 

• Kontakta ackrediterat laboratorium för provtagningsmaterial och kom överens om 
hur och var prover ska tas. Provtagningsanvisningarna för legionellaprov kan 
variera från de olika laboratorierna.  

 
• Provtagningsutrustning: Ackrediterat laboratorium lämnar ut sterila provtagnings- 

flaskor. Ta alltid två halvliters flaskor med vatten. För analys av totalantalet 
bakterier krävs ytterligare en halvlitersflaska med vatten. Dessa skickas i kylt 
emballage med företagspost till Smittskyddsinstitutet eller annat valt laboratorium. 
Tips: Se till att ha provtagnings- och skyddsutrustning hemma och tänk på att 
provflaskor har bäst före-datum.  

 
• Prover tas i hemmet hos den smittade eller på annan plats som kan misstänkas 

utgöra smittkällan eller är av intresse för utredningen. Vid provtagning i bostadshus 
behövs ingen skyddsutrustning. Däremot kan munskydd med fördel användas vid 
provtagning i kyltorn. Gör så här vid provtagning: 

 
o Ett vattenprov tas direkt i duschmunstycket på ospolat vatten. Tips! Använd 

en ren plastpåse med avklippt hörn som tratt för att samla upp vattnet i 
provflaskorna. Knyt fast plastpåsen runt duschmunstycket och håll 
provflaskan under.  
 

o Rör inte blandaren/termostaten. Blandaren är troligen inställd på den 
temperatur som brukaren oftast använder. Tips! Spola upp vatten i ett kärl för 
att lättare kunna kontrollera temperaturen.  
 



 
o Ta sedan ytterligare ett vattenprov efter att ha spolat tills vattentemperaturen 

har stabiliserats.  
 

o Duschslangen kan också klippas upp för provtagning av ev. biofilm på 
insidan. Provet tas med en bomullspinne.  
 

o Ta ytterligare vattenprov i t.ex. tappkranen i köket på varmvattnet.  
 

o Kontrollera vattentemperaturen, både kall- och varmvatten, på olika ställen i 
fastigheten. Varmvattentemperaturen får ej understiga 50°C vid tappstället. 
Enligt Boverkets byggregler får vattentemperaturen inte överstiga 38°C i 
fasta duschar, där temperaturen inte kan regleras. 

 
 

• Om proverna visar växt av legionella eller om varmvattentemperaturen understiger 
50 °C tar miljöförvaltningen kontakt med fastighetsägaren/verksamhetsutövaren för 
att diskutera orsaker och åtgärder. I verksamhetsutövarens egenkontroll bör finnas 
rutiner för kontroll och service av anläggningens vattenledningssystem (byte av 
duschslangar och duschmunstycken, temperaturkontroll, blindgångar och 
utjämningstankar etc.). Åtgärder som t.ex. temperaturhöjning, hetvattenspolning 
och desinfektion kan bli aktuella. OBS! Temperaturen får ej överstiga 65 °C vid 
tappstället p.g.a. skållningsrisk.  

 
• Därefter tas nytt prov för kontroll om åtgärderna har haft effekt. 

 
• Anlitat laboratorium ska spara positivt provmaterial från patienter och vatten för 

jämförelse. 
 

• Vid påvisad förekomst av legionella i t.ex. badhusets vattenledningssystem, 
behöver inte detta innebära att badhuset ska stängas. Gör en riskbedömning 
tillsammans med smittskyddsenheten. Däremot ska det alltid vara aktuellt med en 
saneringsåtgärd, t.ex. hetvattenspolning. OBS! Om man väljer att stänga av 
duscharna så kan rimligen inte heller bassängerna användas. 

 
• Ytterligare källor till legionellatillväxt kan vara bubbelpooler och handdukstorkar 

kopplade direkt till vattenledningssystemet. 
 

• Tandvård är en medicinsk behandling och behandlingsutrustningen omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen, alltså inte miljökontorens ansvarsområde. 
Verksamheten bör förebygga ev. legionellasmitta via åtgärder och rutiner i sin 
egenkontroll. Återförsäljare av tandläkarutrustning kan erbjuda provtagning av 
vatten i unit och annan behandlingsutrustning.  

 
• Se till att det finns en beredskap för större utbrott (vem, vad och hur)! Systematisk 

dokumentation av händelseförloppet är viktig vid allt utredningsarbete. Utse en 
person som ansvarar för informationen. 

 
• En viktig kunskapskälla är kollegor i andra kommuner som har erfarenhet av arbetet 

med legionellautredningar.  
 
 
 
2007-03-07 
 



                                   
 
 
LITTERATURLISTA OCH LÄNKAR OM LEGIONELLA  
 
 
Rapporter och skrifter 
 

• Legionella i vatteninstallationer, ”tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad 
legionellainfektion”, rapport från Boverket, Smittskyddsinstitutet, VVS-Installatörerna 2006  

 
• Rapport om utbrott av Legionärssjuka i Lidköping  
 
• Legionella - Risker i vvs-installationer, Handbok från VVS-Installatörerna 2002 

 
• Har du legionella i dina vattenledningar?, Boverkets broschyr 2000 

 
• Socialstyrelsens meddelandeblad 13/93 

 
• Riktlinjer för handläggning av legionärssjuka, 2004 Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

Miljö  
 
Hemsidor 
 

• Socialstyrelsen  
 

• Smittskyddsinstitutet  
 

• Boverket 
 

• Svenskt vatten 
 

• VVS-Installatörerna 
 

• EWGLI - The European Working Group for Legionella Infections  

http://www.vvsi.se/download/3411/Legionella%2006.pdf
http://www.o.lst.se/o/Publikationer/Rapporter/2005/2005_50.htm
http://www.svensktvatten.se/BinaryLoader.aspx?OwnerID=1bac7dc6-3373-4a05-acc8-7e0d9c3841ad&OwnerType=2&ModuleID=a8429cd5-a9d9-4e2b-a1d8-4a7cf26cd7a3&PropertyCollectionName=Content&PropertyName=Files&ValueIndex=0
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8491/1993-1-17.htm
http://www.vgregion.se/upload/Smittskyddsenheten/PM%20anvisningar/anvisningar/legionella%20riklinj%202004.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/specnavigation/Omraden/Legionella.htm
http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/vatten-och-miljoprover/legionella/
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1644
http://www.svensktvatten.se/Templates/Article1.aspx?PageID=1bac7dc6-3373-4a05-acc8-7e0d9c3841ad
http://www.vvsi.se/index.php3?use=search&keyword=legionella&button=S%F6k
http://www.ewgli.org/
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Projektbeskrivning Legionella 
 
 

1. Bakgrund 
 
Legionellainfektioner inträffar av och till i samhället. Spridningsvägarna kan vara olika 
och oftast berörs miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna av smittspårningen i form av 
kartläggning och provtagning men även beträffande åtgärder mot smittspridning. Det är 
angeläget att lätt få tillgång till en samlad information betr legionella och att klargöra 
kommunens förhållningssätt i tillsynsrollen. Det är också viktigt att i Skåne få en 
samsyn i hanteringen av legionellafrågor. 
 
Handläggarstöd har önskats av många kommuners miljökontor i samband med 
projektförfrågan vid starten av Miljösamverkan Skåne. I verksamhetsplanen för 
Miljösamverkan Skåne 2005-2007 anges att ett delprojekt Legionella skall drivas. En 
projektarbetsgrupp har bildats i januari 2006. 

 
 

2. Effektmål för projektet 
 
Det viktigaste resultatet av projektet är att få en samsyn i hanteringen av 
legionellafrågor och att klargöra kommunens förhållningssätt i tillsynsrollen. 

 
 

3. Huvudsyfte med projektet 
 
Huvudsyftet eller projektmålet är att ta fram ett handläggarstöd i form av en samlad 
information betr legionella. En checklista med förslag till provtagning samt agerande 
och åtgärder vid påvisad infektion tas fram. Även information om vad egenkontroll 
innebär och information till berörda tas fram. Detta ska ske genom följande delåtgärder: 
 Informationsskrift att kunna dela ut där miljöförvaltningarna möter oroliga personer.  
 Informationsskrift till fastighetsägare/bostadsrättsföreningar.  
 Informationsskrift till verksamheter som anmälningspliktiga enligt § 38 förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 Enkel enkät om kyltorn för att kunna identifiera vad dessa finns. Till brevet bör en 

kortare information finnas.  
 Handläggnings- och provtagningsrutiner för miljökontoren. 

 



   
4. Avgränsningar 
 
Arbetsgruppen tillhandahåller endast ett handläggarstöd för samsyn i hanteringen av 
legionellafrågor samt att klargöra kommunens förhållningssätt i tillsynsrollen och 
genomför inget gemensamt tillsynsprojekt. 

 
 

5. Målgrupp och övriga intressenter 
 
Kommunernas miljökontor är den primära målgruppen. I förlängningen utgör även 
exempelvis fastighetsägare och verksamhetsutövare målgrupp för arbetet. 

 
 

6. Projektorganisation 
 
Projektet ingår som ett delprojekt inom Miljösamverkan Skåne enligt verksamhetsplan 
2005–2007. I projektarbetsgruppen ingår följande personer: 

 
Anna Hellstedt, Helsingborg  
Lena Åkesson, Lomma  
Eva Bolinder, Lund, ordf i arbetsgruppen  
Helena Wellershaus, Lund  
Ingrid Persson, Malmö (till och med september 2006) 
Ingela Gammelby, Malmö (från och med oktober 2006)  
Ann Persson, Perstorp 
Håkan Asp, Ängelholm 
Kristina Persson, Smittskydd Skåne  
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne  
(Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne) 
 
 
7. Tidplan 
 
Våren 2006:  Kunskapsuppbyggnad betr legionellafrågor. 
  Temadag för främst kommunernas handläggare. 

 
Sommar/höst 2006: Framtagning av handläggarstöd i form av en samlad information 

betr legionella. Arbete i mindre grupper med av arbetsgruppen 
gemensamt prioriterade frågeställningar (enligt punkt 3). 

     
Vinter 2006/2007: Sammanställning av handläggarstöd om legionella. 
 
Vår/sommar 2007: Slutrapport av delprojektet i form av ett handläggarstöd med 

samlad information betr legionella. 
 
   
8. Resursramar och ekonomi 
 
 Projektgruppen fungerar som en arbetsgrupp och projektmedlemmarna deltar i 
gruppens möten samt medverkar i övrigt i att lösa gruppens arbetsuppgifter. 
Ordföranden leder gruppens möten samt skickar i samarbete med projektledarna 
kallelse och dagordning. 



 
Miljösamverkan Skåne har ingen särskild budget för sin verksamhet. Länsstyrelsen i 
Skåne län och Kommunförbundet Skåne ställer var och en upp med en halv 
årsarbetskraft för projektledning och projektadministration samt medverkan i 
projektarbetsgruppernas arbete. Någon avgift tas inte ut från deltagande kommuner. 
Kommunernas bidrag i Miljösamverkan Skåne sker i form av medverkan i 
projektledning och projektarbetsgrupper. Uppkomna kostnader exempelvis för 
seminarier genomförs med deltagaravgifter till självkostnadspris. 
 
     
9. Samordning 
 
Handläggarstödet tas fram i samråd med Smittskydd Skåne. 

 
 

10. Kommunikation 
 
Projektarbetsgruppen har halvdagsmöten ca en gång varannan månad eller vid behov. 
Minnesanteckningar från dessa gemensamma möten förs av projektledningen genom i 
första hand Bo Persson och distribueras till arbetsgruppen samt publiceras på 
Miljösamverkan Skånes hemsida.  

 
 

11. Plan för utvärdering av målen 
 
Effektmål  
Samsyn i hanteringen av legionellafrågor och att klargöra kommunens förhållningssätt i 
tillsynsrollen. 
 
Utvärdering sker under hösten 2007. 

  
 Huvudsyfte/projektmål 

Huvudsyftet eller projektmålet är att ta fram ett handläggarstöd i form av en samlad 
information betr legionella. En checklista med förslag till provtagning samt agerande 
och åtgärder vid påvisad legionellaförekomst och/eller humanfall orsakade av 
legionella tas fram. Även information om egenkontroll till berörda tas fram.  
 
Kontroll och granskning av uppfyllelse av projektmålet sker innan överlämnande av 
projektet till styrgruppen för Miljösamverkan Skåne våren 2007. 

 
 

12. Överlämnande 
 
Projektredovisning sker genom slutrapportering till Miljösamverkan Skånes styrgrupp 
senast den 15 juni 2007.  

 
 
 
 
 Underskrifter 

 



Detta projekt ingår i Miljösamverkan Skåne. Ett handläggarstöd med information om 
legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott har tagits fram 
för främst handläggare vid kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor (motsvarande).

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, Kommun-
förbundet Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att effektivisera tillsynen inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet.

För ytterligare information om Miljösamverkan Skåne och arbetsgruppens samman-
sättning hänvisas till hemsidan www.miljosamverkanskane.se. 

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Tel 040-25 20 00 vx
Fax 040/044-25 22 55
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne
Box 13
264 21 Klippan
Besöksadress: Storgatan 33 
Tel: 0435-71 99 00 vx
Fax: 0435-71 99 10
www.kfsk.se

Skånes kommuner
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