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Legionella in cooling towers– Survey regarding 
municipalities and county administrations boards’ 
supervision of cooling towers and the need for 
increased priority 
 
Rebecca Eriksson 
 
Abstract 
 
If cooling towers are poorly maintained there is a risk of microbial growth such as Legionella 
which in turn might spread via aerosols and infect humans. This may lead to an outbreak of 
legionnaires’ disease. The purpose of this study was to highlight the risks of Legionella and 
cooling towers along with investigating the legal responsibility of businesses and supervision 
authorities in this regard. The study also investigated whether business should be obligated 
to register their cooling towers at supervising authorities. The study was partly based on a 
survey which was sent to Sweden’s 290 municipalities and 21 county administration boards 
to investigate their knowledge regarding Legionella and cooling towers and if they had 
inventoried which of their facilities that uses cooling towers. The results of the survey showed 
that 16% of the municipalities and none of the county administration board had inventoried 
which of their facilities that uses cooling towers. Half of the municipalities do not have any 
knowledge if any of their facilities uses cooling towers. Moreover, 45% of the municipalities 
and 30% of the county administration boards consider that business should register their 
cooling towers. The results showed that many of Sweden’s municipalities and county 
administration boards have shortcomings in their knowledge and supervision. Legislation 
and priorities need to be assessed and regulatory guidance from the Public Health Agency of 
Sweden is necessary for future progress.  
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1 Inledning  
 
I juli 1976 höll American Legion (organisation för amerikanska veteraner) en kongress på 
hotell Bellevue i Philadelphia, Amerika med runt 10 000 deltagare. Några dagar efter 
sammankomsten insjuknade 182 personer på grund av okänd smitta, 29 av dessa avled. Efter 
utredning konstaterades hotellobbyn och området runt hotellet vara platserna där smittan 
förekom. Människor som inte deltog i kongressen men vistades utanför hotellet smittades 
också (Fraser et al. 1977). Under utredningen upptäcktes en tills då okänd bakterie som 
sedan delgavs namnet Legionella pneumophila. Vid analys av sparade patientprover från 
tidigare liknande incidenter upptäcktes att Legionella pneumophila tidigare orsakat 
sjukdomsfall (McDade et al. 1977). Det första egentliga utbrottet av legionärssjuka inträffade 
1957 i Austin, Minnesota. 78 personer drabbades varav två avled. 46 av de som drabbades 
arbetade på en charkuterifabrik och de övriga tillhörde allmänheten. I detta fall var den 
misstänka smittokällan ett kyltorn (Osterholm et al. 1983). Det första och största svenska 
utbrottet av legionärssjuka inträffade i Västerås 1979. 68 sjukdomsfall konstaterades varav en 
person avled. 57 personer av de insjuknade hade besökt ett och samma köpcenter, övriga 
hade vistats i Västerås minst en gång under samma år som övriga personer hade insjuknat. 
Smittan konstaterades komma in via ett friskluftsintag som låg intill ett kyltorn beläget på 
samma köpcenter som de 57 personerna hade besökt (Nordström et al. 1983).  
 
I Sverige blev legionärssjuka en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom 1989, detta 
enligt Smittskyddsförordningen (2004:255) och Socialstyrelsens föreskrifter om 
smittspårningspliktiga sjukdomar (SOSFS 2012:2). Sedermera har en rad olika utbrott av 
legionärssjuka inträffat i Sverige med olika utsläppskällor som grund, bland annat ett fall på 
universitetssjukhuset i Uppsala 1993 som involverade sjukhusets varmvattensystem, ett fall i 
Lidköping 2004 som involverade ett kyltorn samt ett fall i Domsjö 2010 som involverade en 
bioreningsanläggning (Bernander et al. 2003; Ulleryd et al. 2012; Folkhälsomyndigheten 
2012). Till följd av dessa historiska och nutida utbrott har mycket forskning bedrivits inom 
området och flertal riktlinjer och rekommendationer för hur dessa typen av utbrott kan 
förebyggas har tagits fram både på nationell och internationell nivå (Rangel et al. 2011). På 
nationell nivå gav Folkhälsomyndigheten 2015 ut rekommendationer för skötsel av olika 
vattensystem och anläggningar (Folkhälsomyndigheten 2015a). På EU-nivå finns sedan 2001 
European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) riktlinjer för att förebygga 
legionellainfektioner. De uppdaterades senast 2017 (ECDC 2017). 
 
Folkhälsomyndigheten har bedömt att förekomsten av legionellabakterier är störst i 
tappvarmvatten, duschvarmvatten, nödduschar, kyltornsvatten samt i 
bioreningsanläggningar (Folkhälsomyndigheten 2015b). Enligt deras 
kunskapssammanställning har dock antalet sjukdomsfall varit flest när det kommer till 
tappvarmvatten, duschvatten och kyltornsvatten. De benämner även kyltorn som en särskilt 
utbrottsbenägen smittokälla till skillnad från tapp- och duschvatten som oftare drabbar färre 
personer (Folkhälsomyndigheten 2015b).  
 
Trots den forskning som bedrivits och de riktlinjer som finns kring legionellabakterier och 
kyltorn inträffade ett av Sveriges mest dödliga utbrott av Legionärssjuka i Stockholm län 
sommaren 2017. Åtta personer smittades och fyra av dessa avled. Smittan kom även här från 
ett kyltorn och Stockholm läns landsting beskriver att utredningen av smittkällan tog längre 
tid än nödvändigt på grund av att kyltorn varken är en tillstånd- eller anmälningspliktig 
anordning (Stockholms läns landsting 2018). Det verkar finnas behov av mer kunskap inom 
både offentlig och privat sektor samt effektivare tillsyn. Kopplingen mellan 
legionellabakterier och kyltorn samt tillsynsmyndigheternas och verksamhetsutövarnas roll i 
det hela anses vara högst aktuellt att utreda. Detta eftersom tidigare forskning och nuvarande 
riktlinjer borde förhindrat dessa utbrott för längesen.  
 



 

2 
 

 
1.1 Syfte  
Syftet med denna rapport är att undersöka kommuner och länsstyrelsers tillsynsarbete kring 
kyltorn, kännedom om andelen kyltorn bland sina tillsynsobjekt samt ta reda på om de 
genomfört en kyltornsinventering. Denna rapport ska även ge en övergripande bild av 
tillsynsmyndigheternas och verksamhetsutövarnas juridiska ansvar kopplat till kyltorn och 
Legionella samt analysera om kyltorn bör vara en anmälningspliktig anordning och vad 
anmälningsplikten skulle innebära för myndigheter och verksamhetsutövare. 
 
1.2 Frågeställningar 
• Vilken kunskap har tillsynsmyndigheterna om problematiken kring Legionella?  
• Hur hög kännedom har tillsynsmyndigheterna om andelen kyltorn bland sina 

tillsynsobjekt? 
• Hur många av tillsynsmyndigheterna har genomfört en inventering av kyltorn?  
• Vad är anledningen till att tillsynsmyndigheter inte har genomfört en inventering av 

kyltorn? 
• Anser tillsynsmyndigheterna att kyltorn bör vara en anmälningspliktig anordning? 

 
1.3 Avgränsning 
Arbetet har avgränsats till att enbart gälla kyltorn som spridningskälla. Som tidigare nämnt 
finns det flera vatteninstallationer och anordningar som likt kyltorn kan vara möjliga 
spridningskällor av legionellabakterier. Då folkhälsomyndigheten har bedömt att kyltorn har 
en utbrottsbenägenhet läggs fokus på dessa. Det finns olika typer av kyltorn, både öppna och 
stängda. Denna rapport behandlar begreppet som en generell term då litteratur som 
granskats inte gjort skillnad på olika typer av kyltorn. 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Kyltorn  
Kyltorn är ett recirkulerande vattensystem där varmt vatten som ska kylas möts av en kall 
luftström. Luftströmmen kyler vattnet och går sedan ut i atmosfären genom toppen av tornet. 
En liten del av det vatten som kyls följer, på grund av evaporation, oavsiktligt med den 
utgående luftströmmen i form av aerosoler. Det nedkylda vattnet samlas i en bottensats där 
det sedan leds tillbaka in i vattensystemet. Kyltorn är mycket vanligt i industriella 
sammanhang där det används för att distribuera överbliven värme från olika processer till 
atmosfären (Lervolino et al. 2017). De kan också finnas på offentliga byggnader så som 
sjukhus, köpcentra och hotell där de används för att kyla ned byggnaderna (Mouchtouri et al. 
2010). 
 
Recirkulerande vattensystem är ett effektivt sätt för verksamheter att spara både på pengar 
och naturens resurser men det föreligger en risk för mikrobiell tillväxt i systemet (Di Pippo et 
al. 2018). I kyltorn blir det extra gynnsamt på grund av att dess bottensats vanligtvis håller 
25-35 °C samt att traditionella kemikalier så som korrosionsmedel ofta används. Organiskt 
material och näringsämnen som kommer in i systemet kommer också koncentreras genom 
den evaporation som sker och således göra förhållanden för mikrobiell tillväxt ytterligare 
gynnsam. Vid risk för mikrobiell tillväxt finns också risk att biofilm bildas (Liu et al. 2011; 
Diedren, 2008). Förekomst av biofilm i kyltornssystem medför hälsorisker på grund av att 
det främjar tillväxt och överlevnad av bakterier med patogena egenskaper. Ett av dessa 
patogena bakteriesläkten är Legionella (Mouchtouri et al. 2010).   
 
2.2 Legionella 
Legionella är ett bakteriesläkte som består av 58 arter varav tre underarter. 30 av dessa arter 
kan infektera människan (Burke, Burillo och Bouza 2016). Legionella förekommer naturligt i 
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akvatiska miljöer så som sjöar och floder samt i fuktig jord och lera. De förökar sig vid 
temperaturer mellan 20 till 42 0C och pH 5-8.5. De överlever kloreringsprocesser som 
vanligtvis används vid rening av vatten således är de vanliga i olika typer av vattensystem 
(Diedren, 2008). Legionellabakterier sprids från kyltorn genom att de följer med de aerosoler 
som bildas i kyltornen ut i atmosfären där bakterierna sedan kan smitta en mottaglig 
människovärd genom att denne andas in smittbärande aerosoler (Di Pippo et al. 2018; Burke, 
Burillo och Bouza 2016).  
 
Vid smitta kan människor utveckla Legionärssjuka. Det är primärt bakterien Legionella 
pneumophila som ligger bakom detta (Phin et al. 2014). Legionärssjuka är en avvikande form 
av lunginflammation som rent kliniskt kan likna andra bakteriebundna lunginflammationer 
och som kan ha dödlig utgång (Diedren 2008; Burke, Burillo och Bouza 2016). Det finns inga 
bevis eller känt fall där Legionärssjuka har smittat mellan människor (Phin et al. 2014). 
Riskfaktorer för att utveckla Legionärssjuka är kön (män drabbas oftare än kvinnor), ålder 
över 50 år, rökning, kronisk lungsjukdom samt sjukdom som medfört nedsatt immunförsvar 
(Burke, Burillo och Bouza 2016). Legionellabakterier kan förutom att orsaka Legionärssjuka 
också resultera i infektion av Pontiacfeber som är en febersjukdom. Den ger inte upphov till 
lunginflammation och har betydligt mildare symtom än legionärssjuka. Pontiacfeber är 
vanligare bland unga människor som exponeras för smittbärande aerosoler. Det är svårt att 
härleda symtom till Pontiacfeber på grund av dess milda karaktär och oklara 
diagnoskriterier. Detta resulterar i att det först är när det förekommer i kluster eller vid 
utbrott som Pontiacfeber tenderar att bli aktuellt i utredningar (Phin et al. 2014; Burke, 
Burillo och Bouza 2016). 
 
2.3 Förebygga bakterietillväxt i kyltorn 
Rutiner och metoder för rengöring av kyltorn är essentiellt för att minimera risken för 
mikrobiell tillväxt, formation av biofilm och spridning av patogena bakterier som Legionella. 
Samtliga kyltorn fungerar utifrån samma princip men kan vara konstruerade olika. Rutin och 
metod för rengöring av kyltorn bör anpassas efter kyltornstyp (Phin et al. 2014; Chien et al. 
2012). Studier visar att desinficering och mekanisk rengöring är effektiva metoder och 
tillvägagångssätt för att minimera bakterietillväxt i kyltorn (Lervolino et al. 2012). Exempel 
på desinficeringsmetoder är att använda metalljoner (silver och kopparjoner), UV-ljus samt 
oxidationsmedel (t ex klorin, jodin och bromin) (Kim et al. 2002; Lévi 2005; Lin et al. 2011).   
 
Förutom fysiska rengöringsmetoder kan och ska vissa verksamheter också ha ett 
egenkontrollprogram som grundpelare i det preventiva arbetet (Folkhälsomyndigheten 
2015c). 2007 sammanställde Miljösamverkan Skåne och Miljösamverkan Västra Götaland ett 
informationsblad innehållande råd och skötsel av kyltorn med avseende på 
legionellabakterier. Informationsbladet framhäver att en verksamhet måste anpassa ett 
egenkontrollprogram utifrån sin anläggning. Fokus ska ligga på analys och riskbedömning. 
De anser att följande punkter är essentiella i samband med skötsel och kontroll av kyltorn 
(Miljösamverkan Skåne och Miljösamverkan Västra Götaland 2007): 
 
• Dokumentation. Alla rutiner för skötsel och kontroll ska finnas dokumenterade. 

Resultat av utförd åtgärd och kontroll ska också dokumenteras. 
• Kunskap. All personal som arbetar med anläggningen antingen genom att utföra 

kontroller eller åtgärder ska ha kunskap om anläggningen, tillämpa rutiner och också 
förstå innebörden av vidtagna åtgärder. Arbetsmiljölagstiftningen involveras i 
personalfrågan, att personalen inte ska utsättas för risken att smittas av 
legionellabakterier. 

• Schema. Det ska finnas ett schema för kontinuerliga åtgärder och kontroll av 
anläggningen. 
 

• Rengöring är essentiellt för att inhibera mikrobiell tillväxt och att biofilm uppstår. 
Exempel på metoder är att använda desinficeringsmedel, mekanisk rengöring t ex 
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montera isär munstycken och rengöra, rengöra med högtryckstvätt samt ta bort slam och 
skräp från tankar och bassänger. 

 
Förutom ovanstående punkter framhäver informationsbladet vikten av att minska tillförsel 
och halten av organiskt material i kyltornsvattnet. Det görs genom att filtrera inkommande 
luft, hålla rent intill kyltornets luftintag samt använda rent vatten vid påfyllning av 
kyltornsvatten (Miljösamverkan Skåne och Västra Götaland 2007).  
 
EWGLIs riktlinjer för att förhindra tillväxt av Legionella i kyltorn uppmärksammar, förutom 
punkter liknande de Miljösamverkans informationsblad tar upp, också att kyltorn ska ha en 
design som minimerar risken för bakterietillväxt och att aerosoler sprids. Kyltorn bör 
dessutom vara placerade på en lättåtkomlig plats och inte installeras intill ventilationer. 
Kyltornsvattnet i bottensatsen eller andra ”stand-by” delar av ett kyltorn där vattnet 
stagnerar bör kontinuerligt sättas i rörelse och sköljas med biocider. Korrosion och 
kalkbildning bör också förebyggas genom att tillsätta lämpliga medel (ECDC 2017). 
 
2.4 Verksamhetsutövarnas och tillsynsmyndigheternas juridiska ansvar  
Följande lagstiftning samt eventuella förordningar och föreskrifter kan kopplas till kyltorn 
och legionellabakterier: 
 
• Miljöbalken 
• Plan- och bygglagen 
• Arbetsmiljölagen 
• Smittskyddslagstiftningen 

 
Miljöbalken (MB) och tillhörande förordningar är förebyggande lagstiftning vars delvisa syfte 
är att förebygga skada och olägenhet för människors hälsa (SFS 1998:808). En verksamhet 
kan klassas som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § MB, vilket exempelvis kan vara en 
verksamhet som använder byggnader, mark eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa. Dessa verksamheter kan enligt 9 kap 6 § MB även vara 
tillstånd- eller anmälningspliktiga (SFS 1998:808).    
 
26 kap 19 § MB beskriver verksamhetsutövares ansvar att bedriva egenkontroll för att 
förebygga olägenhet för människors hälsa (SFS 1998:808). Kyltorn riskerar att medföra 
olägenhet för människors hälsa vilket innebär att de omfattas av denna egenkontroll under 
förutsättning att själva verksamheten omfattas av egenkontrollskravet (Sveriges riksdag 2018 
a). Om verksamheten är antingen tillstånd- eller anmälningspliktig enligt 9 kap MB omfattas 
den dessutom av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Den 
förordningen ställer krav på att verksamhetsutövares rutiner och dokumentation så som 
fortlöpande kontroll av utrustning i drift. Sådan utrustning kan vara kyltorn. Det ska finnas 
en ansvarsfördelning enligt 4 § och risker ur hälsosynpunkt ska systematiskt undersökas och 
dokumenteras enligt 6 § (SFS 1998:901). 2 kap MB består av de allmänna hänsynsreglerna 
(SFS 1998:808). En verksamhetsutövare har enligt 2 kap 1 § MB en skyldighet att efterfölja 
de allmänna hänsynsreglerna och har också bevisbörda för detta. Det innebär att 
verksamhetsutövaren bär ansvaret att bevisa för tillsynsmyndigheter att miljöbalken och 
allmänna hänsynsreglerna efterlevs (SFS 1998:808).   
 
26 kap 1 och 3§§ MB beskriver att kommunen och länsstyrelsen har tillsynsansvar över 
miljöbalken efterlevnad (SFS 1998:808). I miljötillsynsförordningen förtydligas att den 
kommunala nämnden utövar den operativa tillsynen inom kommunen över det allmänna 
miljö- och hälsoskyddet och verksamheter som benämns i 9 kap med undantag för 
tillståndspliktiga verksamheter (SFS 2011:13). Enligt 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen har 
länsstyrelsen tillsynsansvar för verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) och bilagan till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).  
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Smittskyddslagen reglerar hur sjukvården ska agera vid misstänkt fall av Legionärssjuka 
(SFS 2004:168). En behandlande läkare ska vid misstänkt fall av anmälningspliktig sjukdom 
anmäla det till smittskyddsläkaren i aktuellt landstinget samt Folkhälsomyndigheten. 
Anmälan ska innefatta misstänkt smittokälla och sannolika smittvägar (SFS 2004:168). 
Enligt 6 kap. 7 § smittskyddslagen ska smittskyddsläkaren underrätta kommunens 
miljönämnd där objektet som sprider smittan misstänkts finnas (SFS 2004:168). Om det 
finns misstanke om att ett objekt, exempelvis ett kyltorn, bär på en allvarlig smittsam 
sjukdom är det enligt 9 kap 15 § MB kommunens ansvar att omedelbart spåra smittan och 
eliminera risken för vidare smittspridning (SFS 1998:808). 
 
Enligt 1 kap 3 § MB verkar miljöbalken tillsammans med andra lagar för att förebygga 
olägenhet för människors hälsa, exempel på sådan är plan- och bygglagen (SFS 1998:808). I 
plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 4 § ställs nio byggnadstekniska krav som ett byggnadsverk 
skall uppfylla (SFS 2010:900). Det tredje kravet gäller skydd med hänsyn till hygien, hälsa 
och miljön. Detta krav förtydligas ytterligare i 3 kap 9 § plan- och byggförordningen (PBF) 
som säger att ett byggnadsverk inte ska medföra en oacceptabel risk för användarna eller 
grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av förekomst av farliga partiklar eller 
gaser i luften samt förorening eller förgiftning av vatten eller mark (SFS 2011:338). I detta 
fall kan det handla om smittbärande aerosoler från kyltorn. I Boverkets byggregler (BBR) 
avsnitt 6:626 ges råd kring dokumentation och idrifttagande (BFS 2011:6). Rådet innebär att 
riskerna med vatteninstallationer som sprider aerosoler, exempelvis kyltorn, bör inventeras, 
värderas och dokumenteras. Dokumentation bör innefatta mätning av vattentemperatur och 
legionellabakterier. Avsnitt 6:632 BBR beskriver också att installationer för övrigt vatten 
(annat än tappvarmvatten) ska vara konstruerade och installerade på sådant sätt att risk för 
mikrobiell tillväxt minimeras (BFS 2011:6). Utifrån 11 kap 3 § PBL är det kommunens 
byggnadsnämnd som utövar tillsyn och kontroll över byggnader och konstruktion (SFS 
2010:900). 8 kap 2 § PBF förtydligar att byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen över att 8 
kap 1-18 §§ följs. Enligt 8 kap 13-14 §1 PBF är länsstyrelsens ansvar att ge länet 
tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnden råd och stöd i tillsynsarbetet som berör 
plan- och bygglagen (SFS 2011:338). 
  
En arbetsgivare är ansvarig för att arbetsmiljölagen (AML) efterlevs på en arbetsplats (SFS 
1977:1160). I 2 kap 1 § AML står det att arbetsplatsen ska vara sådan att arbetstagare inte 
riskeras utsättas för situationer som kan leda till ohälsa (SFS 1977:1160). Till denna lag hör 
en rad föreskrifter, däribland Mikrobiologiska arbetsmiljörisker och Arbetsplatsens 
utformning. Den förstnämnda kommer efter den 19 november 2018 att ersättas med 
föreskriften Smittrisker (AFS 2018:4). 
 
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker förtydligar arbetsgivarens ansvar att genomföra 
riskbedömningar om de föreligger risk för ohälsa och olycksfall kopplat till biologisk agens på 
arbetsplatsen (AFS 2005:1). Sådan risk kan exempelvis personal som arbetar kring eller med 
kyltorn utsättas för. I 6 § preciseras dessutom vikten av arbetsgivarens planeringsarbete för 
att minimera och eliminera riskerna samt vilka åtgärder som bör vidtas (AFS 2005:1). 18 § i 
Arbetsplatsens utformning beskriver att uteluftintag ska vara placerade med hänsyn till 
uteluftens kvalité gällande temperatur och föroreningsnivå (AFS 2009:2). Vidare kommentar 
gällande 18 § beskriver att det vid placering av uteluftsintag bör tas hänsyn till vart kyltorn är 
placerade då det finns risk för spridning av legionellabakterier via aerosoler från dessa (AFS 
2009:2). 
 
 
3 Metod 
 
Rapporten bygger på en litteraturstudie och en kvantitativ enkätundersökning. Data från 
enkätundersökningen behandlades genom beskrivande och analytisk statistik. 
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3.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen omfattade Sveriges 290 kommuner och 21 länsstyrelser. Eftersom 
kommunsamverkan inom miljöarbete förekommer är andelen kommuner som besvarar 
enkäten mindre än 290 stycken. Samtliga kommuner och länsstyrelser valdes för att öka 
undersökningens reliabilitet. Två olika enkäter, en för kommunerna och en för 
länsstyrelserna, konstruerades med hjälp av det webbaserade verktyget Textalk Websurvey. 
Enkäterna bestod primärt av kryssfrågor, se bilaga 1 och 2. Mailadresser till kommuners 
miljökontor och länsstyrelserna inhämtades från respektives hemsida och lades till i en 
maillista i Textalk Websurvey. Inför enkätundersökningen skickades ett informationsmail 
och en länk till enkäten ut till samtliga deltagare. I informationsmailet fanns information om 
mig, syftet med studien och enkäten samt sista svarsdatum, se bilaga 3.  
 
3.2 Statistisk 
Resultatet från enkätundersökningen sammanställdes i Excel. Svarsalternativ kodades om till 
siffror så att statistiska analyser kunde genomföras. Exempelvis omvandlades svarsalternativ 
”Ja” till 1. I Excel gjordes en korrelationsanalys mellan två variabler, länsstyrelsernas 
utbildning som bestod av två kategorier samt inställning till anmälningsplikt som bestod av 
tre kategorier. Korrelationsanalys gjordes för att analysera om samband förekommer mellan 
variablerna. För att undersöka om skillnader förekommer mellan kommunernas utbildning 
och inställning till anmälningsplikt gjordes ett χ2-test. Signifikansnivån var 5 % vilket ger det 
kritiska värdet χ 2krit = 5,99. Hypotesen var följande: 
 
H0 = Uppfattning om anmälningsplikt är oberoende anställdas utbildning 
 
H1 = Det finns ett samband mellan uppfattning om anmälningsplikt och anställdas utbildning 
 
Om χ 2obs är större än χ 2krit kan nollhypotesen förkastas. 
 
 
4 Resultat 
 
Sammanlagt svarade 153 av 243 kommuner vilket ger en svarsfrekvens på 63 %. 146 
kommuner svarade på själva enkäten. Fem svarade via mejl och två meddelade via mejl att de 
avstod från att svara på enkäten. 10 av 21 länsstyrelser svarade på enkäten vilket resulterade i 
en svarsfrekvens på 48 %.  
 
4.1 Anställdas kompetens 
Av kommunernas anställda som arbetar med miljö-, hälso-, eller smittskyddsfrågor har 11 % 
gått utbildningar eller kurser som berör kyltorn. En majoritet av de anställda hade genomgått 
utbildning eller kurser inom legionellabakterier, vatteninstallationer och bassänger. En 
femtedel har valt ”inget av ovanstående” vilket innebär att deras anställda inte gått någon 
utbildning eller kurs som berör något av de ämnesalternativ som finns i figuren (figur 1). En 
kommun berättade att ingen av de anställda har gått någon kurs eller utbildning som handlar 
specifikt om kyltorn och legionellabakterier men att kunskap om ämnena förvärvats genom 
utförd tillsyn och inläsning. En annan kommuns anställda hade förvärvat kunskap genom 
samverkan med andra kommuner.  
 
Av länsstyrelsernas anställda som arbetar med miljö-, hälso-, eller smittskyddsfrågor har 
20 % gått en utbildning eller kurs som berör kyltorn. 50 % har inte gått någon utbildning 
eller kurs som berör något av ämnesalternativen. Andelen som gått utbildning inom 
legionellabakterier, vatteninstallationer och bassänger är procentuellt högre hos 
kommunerna än hos länsstyrelserna (figur 1). 
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En länsstyrelse berättade att ingen av de nuvarande anställda har gått någon utbildning eller 
kurs under tiden de arbetat där men att ett flertal anställda tidigare arbetat som 
miljöinspektörer och därmed bär med sig kunskap och erfarenheter från det som är 
användbara.  
 

 
 
Figur 1. Andel anställda hos kommunerna och länsstyrelserna som någon gång har genomgått utbildning eller 
kurs i något av ovanstående ämne. Frågan var en flervalsfråga och andelen är beräknat på helheten (146 stycken). 
 
Bland de 16 kommuner som fyllde i att deras anställda som arbetar med miljö-, hälso-, eller 
smittskyddsfrågor hade utbildning inom kyltorn var 75 % av dessa positiva till 
anmälningsplikt på kyltorn. Hypotesprövningen för kommunernas utbildning och inställning 
till kyltorn gav x2obs = 9,41 vilket betyder att det observerade värdet är högre än det kritiska 
värdet (x2krit). Det innebär att det finns ett samband mellan kommunanställdas utbildning 
och inställning till kyltorn. Korrelationsanalys mellan länsstyrelsernas utbildning och deras 
inställning till anmälningsplikt gav r = 0,11 vilket visar att det finns nästintill ingen 
korrelation och således inget samband mellan dessa variabler. 
 
4.2 Tillsyn och kännedom om kyltorn 
Bland kommunerna var det 7 % som angav att de bedriver aktiv tillsyn på kyltorn. 
Motsvarande siffra hos länsstyrelserna är 50 %. När det gäller aktiv tillsyn av 
legionellabakterier så bedriver 71 % av kommunerna och 20 % av länsstyrelserna sådan 
tillsyn. 29 % av de kommuner som svarade på enkäten angav att de inte arbetar med aktiv 
tillsyn av varken kyltorn och legionellabakterier utan att tillsynen är 
händelsestyrd/klagomålsbaserad.  
 
Hälften av alla kommuner bedömer att de inte har någon kännedom om andelen kyltorn 
bland sina tillsynsobjekt, resterande anser sig ha delvis kännedom eller bra kännedom (figur 
2). Bland de 34 kommuner som bedömer sig ha bra kännedom om andelen kyltorn inom 
kommunen har 38 % genomfört en kyltornsinventering och resterande 62 % av kommuner 
har inte gjort det. Bland de 40 kommuner som anser sig ha delvis kännedom har 20 % 
genomfört en kyltornsinventering och resterande 80 % av kommuner har inte gjort det.   
 
Hälften av länsstyrelserna bedömer att de har delvis kännedom om andelen kyltorn bland 
sina tillsynsobjekt. Resterande hälften bedömer att de har bra kännedom om andelen kyltorn 
(figur 2).  
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Figur 2. Hur kommunerna och länsstyrelserna skulle beskriva sin kännedom om andelen kyltorn  
bland sina tillsynsobjekt. 
 
4.3 Kyltornsinventering 
Ingen av länsstyrelserna har genomfört en inventering av kyltorn bland sina tillsynsobjekt. 
Motsvarande andel hos kommunerna är 16 % vilket innebär att 84 % av kommunerna inte 
har genomfört någon inventering. Några av de kommuner som angav att de gjort en 
inventering skrev att det var längesen inventeringen genomfördes och kan därmed vara 
utdaterad.  
 
Bland de som angett att de inte gjort en inventering angav procentuellt något fler 
länsstyrelser än kommuner att de inte gjort en inventering på grund av att de har låg 
kännedom om problematiken med kyltorn och Legionella. Fler kommuner än länsstyrelser 
angav att det är resursbrist som är anledningen (figur 3). 
 
Bland de kommuner som svarade ”annan” svarade fem kommuner att de planerar att 
genomföra en inventering. 28 kommuner svarade att de redan vet att de inte har några 
kyltorn. Åtta kommuner finner inget behov av att göra en inventering, tre stycken prioriterar 
inte det och fyra kommuner har ingen uppfattning. En kommun svarade även att de inväntar 
råd från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten (figur 3). Bland de länsstyrelser som 
svarade ”annan” ansåg två länsstyrelser att det inte tillhör deras ansvarsområde. Två 
länsstyrelser svarade att det ingår i den ordinarie tillsynen och att verksamheterna redogör 
innehav och skötsel av kyltorn vid tillsynsbesök. Två länsstyrelser har inte upplevt något 
behov av att genomföra en inventering (figur 3). 
 

  
 
Figur 3. Kommuners och länsstyrelsers anledning till att de inte har genomfört en  
inventering av kyltorn. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ingen kännedom Delvis kännedom Bra kännedom

Kommun Länsstyrelse

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Låg kännedom om
problematik

Resursbrist Annan

Kommun Länsstyrelse



 

9 
 

4.4 Kyltorn och anmälningsplikt 
Tillsynsmyndigheterna blev tillfrågade om de anser att kyltorn bör vara en anmälningspliktig 
anordning. En kommun ansåg att det istället för anmälningsplikt borde vara krav på 
registrering av anordningen med hänvisning till att det skulle vara ett enklare förfarande för 
kommunen och verksamheten men samtidigt ge kommunen information om antalet 
verksamheter som har kyltorn. Nästintill hälften av kommunerna anser att kyltorn bör vara 
anmälningspliktigt, men nästan lika många har ingen uppfattning. Knappt en tredjedel av 
länsstyrelserna anser att det bör vara anmälningsplikt på kyltorn, men hälften av dem anser 
sig inte heller ha någon uppfattning (figur 4).  
 
Bland de 24 kommuner som har gjort en kyltornsinventering, anser 50 % av kommunerna att 
det bör vara anmälningsplikt på kyltorn. Bland de 122 kommuner som inte gjort en 
kyltornsinventering är motsvarande siffra 44 %. I båda grupperna ansåg 13 % att det inte bör 
vara anmälningsplikt på kyltorn. I och med att ingen av länsstyrelserna har genomfört en 
inventering kan samma jämförelse mellan grupperna inte genomföras. 
 

  
 
Figur 4. Andelen kommuner och länsstyrelser som tycker att kyltorn bör vara en 
anmälningspliktig anordning. 
 
 

5 Diskussion 
 
5.1 Tillsyn och ansvar 
Genom enkätundersökningen var det möjligt att få en överblick över kommuner och 
länsstyrelsers tillsynsarbete kring kyltorn och legionellabakterier. Att nästan hälften av 
kommunerna inte har någon kännedom om andelen kyltorn bland sina tillsynsobjekt och att 
enbart 16 % har gjort en inventering är bekymmersamma siffror. Majoriteten av 
kommunerna bedriver heller inte aktiv tillsyn av kyltorn, däremot gör åtminstone hälften av 
länsstyrelserna det. Det kan förklara varför länsstyrelsen anser sig ha bättre koll på andelen 
kyltorn bland sina tillsynsobjekt än kommunerna trots att ingen av länsstyrelserna gjort 
någon inventering. Kommunernas ringa tillsyn av kyltorn och att enbart 16 % har genomfört 
en kyltornsinventering kan vara den bakomliggande anledningen till att hälften av dem inte 
har någon kännedom om andelen kyltorn bland sina tillsynsobjekt (figur 2). En intressant 
aspekt vid analys av resultatet är att bland de kommuner som anser sig ha delvis eller god 
kännedom om andelen kyltorn bland sina tillsynsobjekt har enbart 30 % gjort en inventering. 
En av de kommuner som anser sig har god kännedom men inte gjort en inventering 
förklarade att de var en mindre kommun med få tillsynsobjekt, således har de god kännedom 
om verksamheterna och deras processer. Detta kan förklara varför vissa kommuner har god 
kännedom utan att ha gjort en inventering. Sambandsanalys av kommunstorlek och 
inventeringsarbetet är dock inte genomförbart på övriga kommuner. Kommunstorlek avgör 
inte hur kommuner arbetar och förvaltar resurser, således förblir grunden till bra kännedom 
trots bristande inventering hos övriga kommuner okänd.  
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I en studie som analyserat 38 utbrott av legionärssjuka hade 42 % av kyltornen bristfälligt 
underhåll och 24 % nonchalerats (Rangel et al. 2011). Att kommuner och länsstyrelser har 
god kännedom om andelen kyltorn bland sina tillsynsobjekt medför inte att 
verksamhetsutövarna har bra kunskap om sina kyltorn och sköter dem korrekt, även om de 
har ett ansvar för det. Verksamheters ansvar för riskerna med Legionella i samband med 
kyltorn fördelas utifrån olika lagstiftningar och roller. Det främsta regelverket som 
förtydligar verksamhetsutövares och tillsynsmyndigheter ansvar bedöms vara miljöbalken 
och tillhörande förordningar. Störst ansvar att se till att miljöbalken regelverk efterföljs har 
verksamhetsutövarna själva. Verksamhetsutövarna ska se till att miljöbalkens syfte uppfylls 
och enligt hänsynsreglerna ska de besitta störst kunskap om verksamheten. Deras primära 
verktyg för detta är verksamhetens egenkontroll (Prop. 1997/98:45). Verksamhetsutövaren 
har således det egenhändiga ansvaret att minimera riskerna med mikrobiell tillväxt i sina 
kyltorn och förebygga utbrott av Legionärssjuka och Pontiacfeber. Detta genom att 
underhålla kyltornen på korrekt sätt.  
 
Tillika har tillsynsmyndigheterna ett ansvar kopplat till olika lagstiftningar. Miljöbalken är av 
särskild vikt när det kommer till kyltorn och förebygga olägenhet för människors hälsa. Två 
länsstyrelser som inte gjort en inventering angav att de inte anser att kontroll av kyltorn 
ligger inom deras ansvarsområde. 2 kap 29 § i miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) samt 
26 kap 1§ MB (SFS 1998:808) antyder motsatsen. Länsstyrelserna har tillsynsansvar över 
tillståndspliktiga verksamheter och ska genom tillsyn säkerställa att syftet med miljöbalken 
uppfylls. Ett av syftena är att människors hälsa ska skyddas mot olägenhet (SFS 1998:808). 
De länsstyrelser som inte på något sätt kontrollerar kyltorn som innehas av deras 
tillsynsobjekt brister i sin roll som tillsynsmyndighet genom att ur ett myndighetsperspektiv 
inte säkerställa att miljöbalkens syfte uppfylls.  
 
Anledningen till att de två länsstyrelserna resonerar enligt ovanstående kan bero på 
okunskap inom ämnet eller att kommunen enligt 19 kap 15 § MB har en skyldighet att spåra 
smitta och undanröja risk för smittspridning vid misstanke om att ett objekt sprider en 
allvarlig smittsam sjukdom. Detta gäller oberoende om kommunen är den operativa 
tillsynsmyndigheten i fallet. Om det däremot är Länsstyrelsens tillsynsobjekt är det 
länsstyrelsen, på kommunens begäran, som ska kräva att verksamheten vidtar åtgärder så 
som provtagning (Socialstyrelsen 2008). Länsstyrelse och kommun har således ansvar att 
bedriva tillsyn i förebyggande syfte men också vidta dessa åtgärder vid inträffat utbrott.  
 
Tillsynsmyndigheternas kompetens inom bassängbad och övriga vatteninstallationer ingick i 
enkäten för att kunna ställas i proportion till kompetens kring kyltorn (figur 1). Att 
kommunen har högre kompetens inom bassängbad, legionellabakterier och 
vatteninstallationer än länsstyrelserna var väntat då kommunen primärt har tillsyn över 
sådana verksamheter (SFS 2013:251). Att enbart en mindre andel anställda hos kommuner 
och länsstyrelser genomgått någon utbildning eller kurs som berör kyltorn var däremot ett 
oväntat resultat. I association med den ringa del som bedriver aktiv tillsyn av kyltorn och har 
genomfört en inventering är resultatet mer logiskt. Att förespråka utbildning inom ett 
område där det inte bedrivs aktiv tillsyn kan anses föga värt. Att anställda inte har genomgått 
någon utbildning eller kurs inom ämnet, vilket riskerar att påverka deras kännedom om 
riskerna med kyltorn och Legionella, kan förklara varför ett flertal kommuner och 
länsstyrelser inte finner något behov att genomföra en inventering (figur 1). En annan 
förklaring kan vara att det enbart skett tre utbrott av legionärssjuka i Sverige de senaste 40 
åren där kyltorn varit smittkälla och riskerna inte anses vara tillräckligt stora för att 
prioritera det (Folkhälsomyndigheten 2016; Stockholm läns landsting 2018).  
 
5.2 Nationellt perspektiv 
Efter att ha studerat de konsekvenser som kyltorn kan medföra var det var väntat att 
majoriteten av kommunerna och länsstyrelserna skulle vara positiva till anmälningsplikt på 
kyltorn. Däremot var det oväntat att det var en stor andel kommuner och länsstyrelsers som 
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inte hade någon uppfattning i frågan. En bakomliggande anledning till resultatet kan vara 
huruvida tillsynsmyndigheternas anställda har gått någon utbildning eller kurs om kyltorn. 
Bland de 16 kommuner som fyllde i att deras anställda som arbetar med miljö-, hälsa eller 
smittskyddsfrågor hade utbildning inom kyltorn var 75 % positiva till anmälningsplikt på 
kyltorn. Hypotestest mellan kommunens utbildning och inställning till anmälningsplikt 
bekräftar att det finns ett samband mellan dessa variabler eftersom nollhypotesen kunde 
förkastas. Utbildningsnivå kan således förklara kommunernas inställning till 
anmälningsplikt. Korrelationsanalysen för samma variabler hos länsstyrelserna visade på ett 
mycket lågt samband och länsstyrelsernas bristande uppfattning i frågan kan däremot inte 
förklaras av huruvida deras anställda har utbildning inom kyltorn eller inte.  
 
Det finns mycket i svensk lagstiftning som kan anknytas till kyltorn och legionellabakterier, 
men det finns i dagsläget ingen anmälningsplikt- eller tillståndsplikt på kyltornsanordningar. 
Däremot finns det juridiska exempel på anordningar som är det. För en avloppsanordning 
krävs det enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) tillstånd 
(SFS 1998:899). Enligt 17 § FMH krävs anmälan för inrättande av värmepump. Sådana 
tillstånd och anmälan handläggs av en kommunal nämnd (SFS 1998:899). Miljösamverkan 
Jönköping framhäver att syftet med anmälningsplikt är att ge tillsynsmyndigheten 
förutsättningar att bedöma miljö- och hälsorisker i samband inrättande av en viss anordning 
(Miljösamverkan f 2011). En förutsättning för detta är att verksamhetsutövaren bistår med 
nödvändiga uppgifter vid anmälan vilket även är ett krav enligt 25 § FMH (SFS 1998:899). 
Registrering av kyltorn i form av anmälningsplikt enligt svensk lagstiftning bedöms kunna 
finnas i Sverige och då ingå i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om 
anmälan går till enligt ovan skulle det innebära att kommunen får översikt över vilka 
tillsynsobjekt inom kommunen som har kyltorn samtidigt som en riskbedömning av varje 
kyltorn görs. Detta skulle ställa krav på verksamhetsutövare redan innan kyltorn sätts i drift. 
Enligt Folkhälsomyndigheten anser nämligen Boverket och Arbetsmiljöverket att de 
riskbedömningar kring kyltorn som görs inom ramen för verksamheters egenkontroll inte är 
tillräcklig för att förebygga utbrott (Folkhälsomyndigheten 2015d).  
 
I Sverige har Folkhälsomyndigheten inte kommit ut med specifika riktlinjer för underhåll av 
kyltorn däremot finns det informationsblad från bland annat Miljösamverkan Västra 
Götaland (Miljösamverkan Skåne och Miljösamverkan Västra Götaland 2007). De 
rekommendationer för olika vattensystem som Folkhälsomyndigheten gav ut 2015 bedöms 
vara innehållsfattiga och ytliga (Folkhälsomyndigheten 2015a). Skulle Folkhälsomyndigheten 
komma med tydligare rekommendationer finns det legalt stöd i miljöbalken för miljöfarliga 
verksamheter och plan- och bygglagen i form av byggnadstekniska krav. Utan 
anmälningsplikt på kyltorn saknas tydligare stöd för verksamheter som inte klassas som 
miljöfarliga enligt miljöbalken och saknar krav för egenkontroll. 
 
Eftersom Folkhälsomyndigheten är en myndighet som arbetar på uppdrag för regeringen är 
arbetet på regeringsnivå aktuellt. I april 2018 skickades en skriftlig fråga till Sveriges 
dåvarande Socialminister Annika Strandhäll angående anmälningsplikt av kyltorn. Frågan 
avsåg vilka åtgärder som kommer vidtas när det gäller anmälningsplikt och kyltorn. 
Ministern svarade att ett kyltorn som är en del av en miljöfarlig verksamhet omfattas i 
dagsläget av dennes tillstånd- och anmälningsplikt, således omfattas de också av krav som 
berör regelbunden kontroll för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Vidare 
förtydligades att regering är medveten om problemen och kommer fortsätta följa frågan i 
framtiden (Sveriges riksdag 2018 a). På nationell nivå bedöms arbetet stå stilla och det verkar 
finnas ett behov av ökad prioritering av kyltornsfrågan, främst på regeringsnivå. Detta 
eftersom både Arbetsmiljöverket och Boverket sagt att kyltorn kontrolleras genom 
verksamheters egenkontroll inte är tillräckligt. Det som behövs göras på regeringsnivå är att 
regeringen behöver lägga ett lagförslag på anmälningsplikt av kyltorn som det sedan röstas 
för i riksdagen. Om regeringen inte väcker frågan kan enskilda ledamöter göra det (Sveriges 
riksdag 2018 b) eller så behöver myndigheter visa att det finns ett behov genom exempelvis 
media.  
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5.3 Globalt perspektiv 
Tolv länder och regioner i Europa har regelverk som reglerar kyltorn eller som kräver att 
kyltorn registreras. Elva av dessa har ett register över alla kyltorn inom landet/regionen och 
nio av dem har kontinuerlig kontroll av verksamheters kyltorn (Ricketts et al. 2008). Ett av 
dessa länder är Frankrike som införde krav på registrering och provtagning av kyltorn 2004. 
Landet har dock haft fem utbrott av legionärssjuka under perioden 2004-2007. Det går 
således inte att säkerställa att ett krav på registrering upphäver riskerna med Legionella i 
kyltorn, men ett register över befintliga kyltorn underlättar smittspårning och 
utredningsarbete (Ricketts et al. 2008). Norge är också ett av dessa länder som har krav på 
registrering men även krav på mikrobiologisk kontroll. Deras regelverk infördes 2007 och 
omfattar alla maskiner där legionellabakterier kan gro och riskerar att spridas från (Sas 
2011). Ett krav på registrering och provtagning av kyltorn så som har Frankrike har 
innefattar inte en riskbedömning av sådant slag som diskuterats i samband med 
anmälningsplikt enligt svensk lagstiftning (Sas 2011). Utifrån denna studie bedöms 
riskbedömning i samband med registrering eller anmälan av kyltorn vara en essentiell del i 
det preventiva arbetet. 
 
En studie som analyserat 38 globala riktlinjer för underhåll av kyltorn konstaterade att det 
globalt sett är markant skillnad på riktlinjer för underhåll av kyltorn. Många länders 
riktlinjer saknar legalt stöd och är således maktlösa i teoretisk bemärkelse (Rangel et al. 
2011). Ett exempel är att enbart tolv länder i Europa har reglering gällande provtagning för 
mikrobiell tillväxt i kyltorn (Ricketts et al. 2008), även om alla riktlinjer förespråkade 
kontinuerlig kontroll av kyltornen. Alla riktlinjer hade gemensamma punkter som 
förespråkade användning av biocider, minska stagnation, kontinuerliga inspektioner och 
kontinuerligt underhåll av kyltorn. De hade dock olika definitioner för vad ett ordentligt 
rengjort kyltorn innebär bland annat genom att minimumgränsen för förekomst av mikrober 
varierade (Rangel et al. 2011). Dessa två studier visar att många länder likt Sverige saknar 
tydlig reglering och riktlinjer kring mikrobiell tillväxt i kyltorn vilket således riskerar att 
försvåra verksamheters arbete med skötsel, kontroll och dokumentation. De riktlinjer som 
dock finns idag visar att vi globalt sett kommit en bit på vägen men för att helt bli av med 
problemet behövs mer åtgärder vidtas. 
 
5.4 Felkällor och bortfallsanalys 
För stort bortfall riskerar att minska en studies validitet. Minimumnivån för en acceptabel 
svarsfrekvens vid enkätundersökningar är 50 % (Baruch och Holtom 2008). Enligt detta är 
kommunens svarsfrekvens på 63 % acceptabel men länsstyrelsens svarsfrekvens på 48 % är 
något otillräcklig. En felkälla som bedöms ha kunnat påverka studien i detta avseende var att 
det vid utskick av informationsbrev till länsstyrelserna istället skickades kommunernas 
informationsbrev. Tre länsstyrelser återkom med svar att enkäten måste skickats fel då den 
verkar vara riktad till kommuner. Detta kan ha påverkat Länsstyrelsernas svarsfrekvens 
negativt. Länsstyrelsens svar bedöms fortfarande vara användbara då det ligger strax under 
gränsnivån. För att väga upp bortfallet hade en bortfallsanalys kunnat göras för att analysera 
bortfallets potentiella effekt på studien (Baruch och Holtom 2008). Rent praktiskt hade det 
kunnat göras genom att de länsstyrelser och kommuner som inte besvarat enkäten kontaktas 
återigen och ombeds svara på enkäten. Deras svar hade sedan kunnat jämföras med 
befintliga data.  
 
Den andra felkällan som bedöms kunnat ha påverkat studien är att personen som svarade på 
enkäten är okänd, således varierar både befattning och kompetens inom ämnet hos de som 
svarat på enkäten. En tredje felkälla är att ett öppet svarsalternativ där respondenterna hade 
kunnat motivera sina svar inte ingick i samtliga frågeställningar. Att respondenterna hade 
getts möjlighet att motivera sina svar hade kunnat minska vissa frågetecken som uppstod i 
samband med bearbetning av data. 
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5.5 Slutsats 
Denna studie visar att det förekommer brister i svensk lagstiftning när det kommer till 
reglering av skötsel och tillsyn på kyltorn. Vidare visar studien att det kan förekomma brister 
hos kommuner och länsstyrelse gällande tillsyn på kyltorn. Hälften av de kommuner som 
svarade hade ingen kännedom om andelen kyltorn bland sina tillsynsobjekt, således kan det 
finnas kyltorn i drift som inte kontrolleras av en tillsynsmyndighet. I dessa fall läggs ansvaret 
egenhändigt på verksamhetsutövarna vilket denna rapport konstaterat är riskfyllt. För att 
förebygga framtida problem med Legionella behövs effektivare tillsyn och högre prioritering 
från tillsynsmyndigheternas sida samt tillsynsvägledning från Folkhälsomyndigheten. 
Anmälningsplikt på kyltorn bör också införas då det skulle underlätta smittspårning och 
bidra till att förebygga framtida utbrott. Att genomföra kyltornsinventeringar kan hjälpa 
kommuner och länsstyrelser i sitt tillsynsarbete i väntan på tillsynsvägledning och konkretare 
lagstiftning. 
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Bilaga 2 – Länsstyrelsens enkät 

 



 

 
 

 
Bilaga 3 - Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Rebecca Eriksson och jag läser miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid 
Umeå universitet. I slutet av utbildningen ingår ett examensarbete där vi ska använda 
den kompetens som förvärvats under studieåren och genomföra en vetenskaplig studie.   
 
Jag skulle önska, om det behövs, att detta mail vidarebefordras till den/de som kan 
besvara en enkät som berör er kommuns arbete med kyltorn och legionellabakterier. 
 
Syftet med enkätundersökningen är att få en överblick av hur många 
kommuner/länsstyrelser i Sverige som har genomfört en kyltornsinventering samt er 
kännedom om kyltorn och legionellabakterier. Denna enkät en viktig del av det 
underlag studien jag genomför bygger på och jag skulle vara väldigt tacksam om ni tar 
er tid att besvara den. 
 
Enkäten tar ungefär två minut att fylla i och består primärt av kryssfrågor.    
 
Jag önskar svar senast onsdag 26 september. 
 
Länk till enkätundersökningen: $FULLURL  
 
Med vänliga hälsningar, 
Rebecca Eriksson 
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