tips på åtgärder
• Ta bort vattenledningar som inte används och där det finns risk att
vatten blir stillastående.
• Spola igenom duschen med varmt vatten om den stått oanvänd en
tid, till exempel efter semester, i övernattningslägenheter eller mellan
hyresgäster.
• Temperaturen ska vara minst 50 °C vid varje tappställe
(temperaturen ska inte överstiga 65 °C på grund av skållningsrisken).
• Temperaturen ska vara minst 60 °C i varmvattenberedaren.
• Finns vattensystem med varmvattencirkulation ska
returvattnet hålla minst 50 °C.
• Dricksvattentemperaturen ska hållas under 20 °C.
• Rengör varmvattenberedaren regelbundet om det är möjligt.

Vad händer vid konstaterat fall?
När kommunens miljökontor får en anmälan från smittskyddsenheten i regionen
om konstaterat legionellafall kontaktas fastighetsägaren och smittspårningen börjar.
Miljökontoret ansvarar för de vattenprover som tas för att spåra smittan och
hitta smittkällan. Vattentemperaturen vid tappkranen kontrolleras, för att se om
50 °C uppnås.
Fastighetsägarens kunskap om fastighetens vattensystem i form av till exempel
installationsritningar och driftjournaler är av stor vikt för att kunna agera
snabbt. För att ta vattenprover behöver miljökontoret hjälp med att få tillträde till
fastigheten.
I de fall analysresultaten visar på legionella tar miljökontoret kontakt med
fastighetsägaren för att diskutera orsaker, åtgärder och uppföljning.
Fastighetsägaren ansvarar för att hålla kontakten med hyresgäster och informera
dem om vad som sker.
För att bli av med förekomst av legionella krävs någon form av sanering, exempel
på saneringsmetoder är hetvattensanering och kemisk sanering. För att bestämma
vilken saneringsmetod som är lämplig rekommenderas hjälp av erfaren konsult
inom området. Efter sanering bör uppföljande vattenprover tas, fastighetsägaren
ansvarar och bekostar dessa.
Denna broschyr har tagits fram
inom projektet “Legionella i bostäder” 2020.
För mer information se www.miljosamverkansydost.se
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Exempel på installationer där legionellabakterier kan växa:
• Vattenledningar där vatten blir stillastående, ledningar som sällan
används och avstängda ledningar.
• Varmvattenberedare som håller låg och ojämn temperatur samt beredare
som inte går att rengöra.
• Anordningar som ger upphov till vattendimma bland annat luftfuktare.
• Duschslangar, duschmunstycken, bubbelpooler, duschanordningar
med låg temperatur som inte kan regleras.

Legionella är bakterier som förekommer naturligt i mark och
vatten. Det är genom dricksvattnet bakterierna kommer in i
våra vattensystem och under vissa förutsättningar kan de börja
växa till i ledningar och vattenberedare och bli en hälsorisk.
Legionellabakterier kan finnas i vattendimma. För att bli sjuk krävs att bakterierna
kommer ner i lungorna vilket kan ske i samband med bland annat duschning och
bubbelbad. Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen anmälningspliktigt,
vilket innebär att läkare måste anmäla till Folkhälsomyndigheten om fall finns.

Egenkontroll

Legionellabakterier kan orsaka två olika sorters sjukdomar, legionärssjukan och pontiacfeber.
• Legionärssjukan yttrar sig som en lunginflammation med hög feber, ofta även med
huvudvärk, diarré och muskelsmärtor. Legionärssjuka kan vara mycket allvarlig och
dödsfall förekommer.
• Pontiacfeber är en lindrigare självläkande sjukdom, med influensaliknande symtom
som feber och muskelvärk. Tillfrisknandet sker spontant inom två till fem dygn.

Svåra brännskador

I vattenledningar finns tillräckligt med
näringsämnen för att legionellabakterier
ska kunna växa till. Förutom näring och Rek. temp.
i varmvattenberedare (60 °C)
temperatur är tiden för tillväxt av stor
betydelse. Stillastående ljummet vatten
Lägsta. temp. vattenledning resp. varmvatten
kan utgöra en god miljö för tillväxt av
cirkulationsledning
i större hus (50 °C)
legionellabakterier. Legionellatillväxten
gynnas också av den hinna av biofilm
som nästan alltid finns på insidan av
vattentankar, ledningar och duschslangar.
Legionellabakterier växer framför allt till
i temperaturintervallet 20-45 °C. Optimal
tillväxt sker vid ca 35 °C. Avdödning av bakterier
sker vid högre temperaturer, över 60 °C dör
bakterien efter några minuter och över 70 °C efter
några sekunder. Dock finns risk att bakterier lever
kvar i ledningarnas biofilm och i amöbor.

Som fastighetsägare är det även bra att ha ritningar över
fastighetens vattensystem, driftinstruktioner för anläggningen,
färdiga rutiner för hur man kontaktar och informerar hyresgäster
om legionellainfektion skulle konstateras samt att ta fram
kontaktuppgifter till VVS-kunnig person.
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Fastighetsägaren måste regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet
för att motverka olägenhet. Detta sker genom att ta fram rutiner för att
förebygga tillväxt av legionellabakterier i fastighetens vattensystem.
Egenkontroll av legionella bör till exempel innehålla rutiner för att kontrollera
vattentemperaturen vid tappkranar och varmvattenberedare samt att spola
igenom duschar som inte använts en längre tid. Resultatet från kontroller som
genomförts bör journalföras.

Legionellainfektion smittar inte från person till person och det är inte farligt att dricka
vatten som innehåller legionellabakterier.

Förekomst och tillväxt

Fastighetsägare är enligt miljöbalken skyldiga att arbeta med egenkontroll
när det finns en risk för människors hälsa. Kommunens miljökontor bedriver
tillsyn för att se till att lagen följs.

Optimal
tillväxt för
bakterier
20–45 °C

Förebyggande åtgärder
Det bästa sättet att förhindra legionella är att se till att bakterierna
får sämsta möjliga förutsättningar att föröka sig. Genom
att regelbundet kontrollera vattentemperaturen i systemet så
minimeras riskerna att legionellabakterier kan växa till. Montera
gärna in termometrar i vattensystemet för enkel avläsning,
exempelvis på utgående tappvarmvatten och på returvattnet vid
varmvattencirkulation.

