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Bading i basseng innebærer vanligvis liten risiko for å bli syk eller å skade seg. Det forutsetter at 
de som drifter badene har gode systemer for overvåking og drift av anleggene. 
 
Det ble gjennomført tilsyn med ti basseng, herunder åtte kommunale og to private. Det ble 
avdekket til sammen 15 avvik og 21 anmerkninger. 
 
Tilsynene med basseng i Bærum kommune, viser at vannkvaliteten hovedsakelig er 
tilfredsstillende og innenfor badevannsforskriftens grenseverdier. Det er stort sett god oversikt 
over vannkvaliteten og det er god kontroll på desinfeksjonsprosessen i bassengene. Bassengene 
ivaretar sikkerhet på en god måte, herunder personoppsikt og utforming av lokaler. Det er 
tilfredsstillende førstehjelp- og livredningskompetanse hos ansatte og leietakere.  
 
Det er likevel mangler i internkontrollsystemet hos ni av ti basseng. Manglene er knyttet til 
overvåking av vannkvalitet, prøvetaking og generelt vedlikehold av systemer som styrer 
vannkvaliteten. 
 
I tillegg fikk tre basseng avvik for mangelfull internkontroll for driften av bassenget, herunder 
systemer for avviksbehandling, uklare ansvarsforhold og systemer for utleie. To basseng fikk 
avvik fordi de manglet sentrale prosedyrer for renhold i bassengrom og tilhørende lokaler. 
 
Internkontroll må få større fokus i oppfølging av bassengdriften. Kompetanseheving innenfor 
internkontroll kan være et aktuelt tiltak. Manglende internkontroll gjør ivaretakelsen av 
forskriftens bestemmelser personavhengig og med det, mer sårbar enn nødvendig.  
Internkontroll er lovpålagt. 
 
Det er potensiale for bedre samordning av rutiner for drift av kommunens basseng. Hvert 
basseng har hvert sitt system for renhold, utleie og sikkerhet. Dette bør samordnes bedre og det 
behov for å etablere en arena der driftere av bassengene kan diskutere  og dele god praksis. 
Eiendomsavdelingen bør  koordinere samordningen.  Når det gjelder oversikt over 
vannkvaliteten, er dette samordnet gjennom bassenggruppa i BK, Eiendom 
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Innledning 
Folkehelsekontoret har gjennomført en tilsynskampanje med kommunens basseng og 
boblebad i perioden februar til mai 2015.  

Alle bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelig for allmennheten, skal ha 
tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. De 
ansvarlige for virksomheten skal ha et internkontrollsystem som ivaretar dette.  

Folkehelsekontoret har samarbeidet med Oslo, Frogn, Oppegård og Sørum kommune, hvor 
det er gjennomført tilsvarende tilsynskampanje i samme periode. 

Tilsynskampanjen i Bærum har omfattet tilsyn med 10 basseng. Hvorav 2 private og 8 
kommunale basseng. 

Det er skrevet tilsynsrapport for hvert tilsyn. Denne rapporten sammenfatter tilsynene og 
foreslår forbedringer. 

Bakgrunn 

Lovgrunnlag 

Folkehelsekontoret har gjennomført tilsynskampanjer med virksomheter som omfattes av 
Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern og forskrift for badeanlegg, bassengbad 
og badstu mv., Hensikten med tilsynet har vært å påse at virksomhetens internkontroll er 
hensiktsmessig og dekkene, og at aktiviteter utføres slik som beskrevet med hensyn til 
sikkerhet, vannkvalitet og hygieniske forhold ved badeanlegg og omkringliggende arealer. 

Tilsyn innenfor miljørettet helsevern 

Folkehelsekontoret har hatt flere tilsynsrunder med kommunens basseng.  Forrige tilsyn ble 
gjennomført i løpet av perioden 2010 til 2012.  Alle bassengene fikk tilsyn i 2009. 

Det blir utarbeidet årlige tilsynsplaner innenfor miljørettet helsevern. Tilsynet er 
risikobasert. Det vil si at virksomheter med større helse- og smitterisiko kontrolleres oftere 
enn de med mindre risiko.  

Risikovurderingen tar også hensyn til hvilke grupper som oppholder seg i virksomheten, 
varighet på oppholdet, gruppens sårbarhet og om oppholdet er obligatorisk (skoler og 
barnehager). 

På bakgrunn av risikovurderingen, er ulike bransjer plassert i risikogrupper. Nedenfor er et 
utdrag  fra risikovurderingen for miljørettet helsevern, som gjelder boblebad og badeanlegg. 
 
D/F Boblebad Sannsynlighet Konsekvens Produkt 
D/F Dårlig badevannskvalitet 1 2 2 
D/F Alvorlige skader og ulykker 1 3 3 
D/F Mindre skader og uhell 3 1 3 
D/F Oppblomstring av legionellabakterier 1 3 3 
D Smittespredning via boblebad 3 2 6 
     
 Badeanlegg Sannsynlighet Konsekvens Produkt 
D/F Dårlig badevannskvalitet 1 2 2 
D/F Alvorlige skader og ulykker 1 3 3 
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D/F Mindre skader og uhell 3 1 3 
D/F Oppblomstring av legionellabakterier 1 3 3 
 

Virksomheter med høyest risiko er plassert i risikogruppe 1 (rød). Disse skal ha tilsyn hvert 2. 
– 3. år. Virksomheter i risikogruppe 2 (gul) skal ha tilsyn hvert 4.-5. år. For virksomheter i 
risikogruppe 3 (grønn) gjennomføres tilsyn ved spesielle behov eller hendelser. 

 

Organisering og ansvarsforhold i kommunale basseng 

Bassenggruppa i BK, avdeling Eiendom, har ansvar for vannkvaliteten og rensesystemene i de 
kommunale bassengene.  

BK, avdeling Natur og Idrett drifter svømmehallene Berger og Nadderud. Bassengdrift AS 
drifter Hundsund bad på vegne av Natur og Idrett. Driften av disse tre badene innebærer 
funksjoner som daglig leder, badevakter med følgende oppgaver; renhold av bassengrom og 
omkringliggende arealer, publikumsservice, sikkerhet, resepsjonstjenester og avlesing av 
klorverdier på ettermiddag og i helger når bassenget er i bruk.  

De øvrige bassengene er tilknyttet Ramstad og Haug skole, Henie Onstad seniorsenter, 
Emma Friskhus og Lønnås bo- og rehabiliteringssenter.  

Kommunens renholdsavdeling, har ansvaret for renhold av bassengrom og tilhørende 
lokaler.  

Gjennomføring av Legionella-forebyggende tiltak er fordelt på BK, avdeling Eiendom, 
Bassenggruppa og virksomheten selv. 

Virksomhetene har ansvar for det daglige ettersynet av bassengene, herunder sikkerhet. 
Flere basseng driver utleie. 

Helserisiko ved bading i basseng 

Drift av basseng 

God drift av bassenget, effektiv rensing av vannet, kontroll på antall badende og god 
ventilasjon i lokalene, minimerer risikoen for ubehag og sykdom ved bruk av basseng.  

Mikroorganismer 

Bading i basseng innebærer vanligvis liten risiko for å bli syk, men dette forutsetter at 
vannbehandlingsprosessen, inkludert desinfeksjonsprosessen, fungerer tilfredsstillende.  
Risiko for smittespredning av mikroorganismer øker når vanntemperaturen stiger over 30oC, 
da dette gir gode vekstvilkår for bakterier.  De vanligste rapporterte sykdommene er nese- 
hals- og hudinfeksjoner. Mage – og tarminfeksjoner forekommer sjelden. Organismer som 
fører til de ovennevnte sykdommene tilføres vannet av de badende. Høy tetthet blant 
badende vil øke risikoen for smitteoverføring. Personer med nedsatt immunforsvar,  
personer som oppholder seg mye i basseng f. eks konkurransesvømmere og barn er utsatte 
grupper. 

Skader og ulykker 

Skader og ulykker i basseng og bassengområder forekommer sjeldent, men kan medføre 
store konsekvenser.  Glatt og hardt underlag, dårlig svømmeferdigheter, mange badende og 
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uoversiktlige lokaler (badstue, dusj, garderobe), er aktuelle risikofaktorer. Systematisk arbeid 
når det gjelder oppsikt med personsikkerhet, opplæring av personell, regler ved utleie, 
maksimalt tall på antall badende og førstehjelpsutstyr, er nødvendig. Gode 
internkontrollsystemer vil være med på å forebygge uhell, skader og ulykker. 

Legionella 

I boblebad og dusjanlegg dannes små svevende vanndråper (aerosoler) som kan føre til 
smitte av Legionella dersom det ligger til rette for det i vann- og avløpssystemet. Personer 
med nedsatt immunforsvar er ekstra utsatte.  

Gjennomføring av tilsynene 

Gjennomføring  

Systemrevisjon ble lagt til grunn som metode for tilsyn og det var lagt opp til tre timers tilsyn 
i hver virksomhet som innebar fellesintervju/samtale, kort befaring og oppsummering.  
Folkehelsekontoret gjennomførte tilsynene med to personer.  Fra virksomhetene var; 
ansvarlig for bassengbadet, ansvarlig for daglige driften og driftstekniker tilstede. Det ble 
utarbeidet tilsynsrapport etter hvert tilsyn. 

Regelverk 

Virksomheter med badeanlegg er underlagt følgende regelverk: 

- Folkehelseloven 

- Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. 

- Runskriv I-0862 fra Sosial og helsedepartementet med merknader til forskriften 

- Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a om legionellaforebygging 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). Forskriften gir en mer utførlig beskrivelse av hva 
internkontroll er, og vil slik sett ha indirekte betydning for den rettslige forståelsen av 
forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. 

- Vannrapport 118 (Legionellaveileder) 2012 
 

Tilsynstema 

Hensikten med tilsynet har vært å påse at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig og 
dekkende og at aktiviteter utføres slik som beskrevet med hensyn til sikkerhet og hygieniske 
forhold ved badeanlegg og omkringliggende arealer. Revisjonstema var:  

- § 4 Ansvar. Internkontroll 

- § 7 Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer 

- § 8 Sanitæranlegg ved badeanlegg (Legionella) 

- § 9 Opplæring og oppsikt med personsikkerhet 

- § 10 Instrukser til brukere 

- § 15 Desinfeksjon 

- § 16 Vannkvalitet 

- § 17 Analyser og prøvetakingsfrekvens 
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Gjennomgått dokumentasjon før tilsyn 

- Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv. 

- Merknader til forskrift – rundskriv I-0862 

- Helsetilsynets rundskriv I-16/96 

- Del av internkontrollsystemet som er relevant for dette tilsynet 

- Innrapporterte avvik  

- Handlingsplan for å lukke ev avvik 

- Risikovurdering/ oversikt over kritiske punkter 

- Risikovurdering Legionella 

- Analyselogg fra kjemiske prøver uke 42 (jf. §§ 15 og 17) 

- Analyserapporter etter prøver av vannkvalitetsparameterne i 2014 (jf. §§ 16 og 17) 
 

Samarbeid med andre kommuner 

Bærum kommune har samarbeidet med kommunene Oslo, Frogn, Oppegård og Sørum som 
har gjennomført tilsvarende kampanjer i samme periode.  
 

Resultater 

Reviderte virksomheter 

Bærum kommune har 8 kommunale og 3 private basseng.  Et basseng var ikke kjent mens 
kampanjen pågikk og er ikke med i denne omgang. Følgende basseng fikk tilsyn: 

Berger svømmehall (kommunalt) 

Nadderud hallen, har boblebad (kommunalt) 

Hundsund bad (kommunalt, driftes privat) 

Ramstad skole (kommunalt) 

Haug skole (kommunalt) 

Henie Onstad seniorsenter (Kommunalt) 

Emma Friskhus, boblebad (kommunalt) 

Martina Hansen Hospital (privat)  

Lønnås rehabiliteringssenter, boblebad (kommunalt) 

Kolsås base (Forsvarsbygg) (privat) 

Godthåp rehabiliteringssenter (privat, får tilsyn i september 2015, er ikke med i kampanjen) 
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Sammenstilling av resultater 

 

Overvåking av vannkvalitet Antall basseng 
(totalt 10) 

Mangler i IK- system for oppfølging av vannkvalitet 8 

Uklart hvor ofte vannprøver (vannkvalitetesparametre) skulle tas 8 

Mangelfull prosedyre for akutt forurensing av bassengvannet 5 

For lav pH 4 

Manglet overvåking av fritt og bundet klor ved utleie på kveldstid og i 
helger 

1 

For lave mengder fritt klor 1 

Sikkerhet , rengjøring,  utleie Antall basseng 
(totalt 10) 

Mangler i internkontrollsystemet for driften av bassenget  

(avviksystem, manglende prosedyrer, uavklarte ansvarsforhold) 

3 

Sikkerhetsavvik 1 

Mangler sentrale prosedyrer  for renhold av bassengrom og 
omkringliggende arealer 

2 

 

Vannkvalitet 

 

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. § 16. Vannkvalitet 

Vannet i svømmehaller skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten 
farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet. 

Vannet skal tilfredsstille følgende krav: 

Parameter Måleenhet Laveste tillatte 
verdi 

Høyeste tillatte 
verdi 

Fargetall Mg/l Pt  5 

Turbiditet FTU  0,5 

Surhetsgrad pH 7,2 7,6 

Kimtallsbakterier ved 37°C Pr ml.  10 

Pseudomonas aeruginosa Pr 100ml  0 

KOF Mn Mg/l O  4 

Innholdet av aminer og organiske stoffer skal holdes på et tilfredsstillende nivå slik at det ikke 
dannes hygienisk betenkelige eller ubehagelige stoffer i vannet som følge av den øvrige 
vannkvalitet. 
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Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. § 17. Analyser og 
prøvetakingsfrekvens 

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

Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for å måle vannets temperatur og pH-verdi. 

 

Vannkvaliteten i bassengene er hovedsakelig tilfredsstillende og innenfor 
badevannsforskriftens grenseverdier. Det er stort sett god oversikt over vannkvaliteten og 
det er god kontroll på desinfeksjonsprosessen i bassengene det ble ført tilsyn med.  

Alle bassengene tok prøver av vannkvalitetsparameterne (fargetall, turbiditet, pH, 
kimtallsbakterier ved 37 grader, Pseudomonas aeruginosa, KOFmn).  Åtte basseng hadde ikke 
oversikt over hvor hyppig prøvene av vannkvalitetsparamtre skulle tas. Hvor og på hvilket 
tidspunkt prøvene tas (personbelastning), har betydning for resultatet og skal avgjøres på 
bakgrunn driftsparametre ved hvert enkelt basseng. Det manglet slike vurderinger av 
prøvetakingen hos alle bassengene. Dette blir en del av tilsynets videre oppfølging. 

Ingen basseng hadde funn av Pseudomonas aeruginosa eller høye kimtall i prøveresultatene 
fra 2014. Pseudomonas er en bakterie med relativt høy toleranse overfor klor og kan vokse 
på organisk stoff som dannes i sirkulasjonssystemet dersom ikke vannbehandlingssystemet  
er tilfredsstillende.  Kimtall gir en indikasjon om desinfeksjonen har fungert tilfredsstillende.  

Alle bassengene tok daglige kjemiske prøver og avlesninger av fritt og bundet klor, pH og 
temperatur.  Prosedyre for håndtering av akutt forurensing av basseng var mangelfull i fem 
basseng. Analyseloggene viste noe lav pH ved fire basseng og ett basseng manglet 
overvåking av fritt og bundet klor ved utleie på kveldstid og i helger. Analyselogg for daglige 
kjemiske prøver viste for lave mengder med fritt klor i ett basseng. 

Internkontroll 

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. § 4. Ansvar. Internkontroll 

De som eier eller driver badeanlegg har ansvar for å påse at bestemmelsene gitt i eller i 
medhold av denne forskrift overholdes.  

Eier av badeanlegg skal påse at det er etablert et internkontrollsystem. 

Internkontrollsystemete skal sikre at badeanlegget planlegges, etableres og drives slik at 
forskriftens bestemmelser oppfylles. 

 

Det er mangelfull internkontroll for oppfølging av vannkvalitet i ni av ti basseng i Bærum 
kommune. Dette gjelder for alle de kommunale bassengene. Manglfull internkontroll kan 
blant annet føre til at  ivaretakelsen av forskriftens bestemmelser blir personavhengig, og 
med det, mer sårbar enn nødvendig.  

Tilsynene avdekket at BK, avdeling Eiendom, ikke har et fungerende  internkontrollsystem 
for daglige, ukentlige og månedlige gjøremål knyttet til vannkvalitet, prøvetaking og generelt 
vedlikehold av systemer som styrer vannkvaliteten i de ulike bassengene. Det kunne ikke 
vises til prosedyrer med beskrivelse av sentrale arbeidsoppgaver.  
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Prøvetakingsprosedyre for vannkvalitetsparametere var ikke beskrevet og det var uklarheter 
om hyppigheten i prøvetakingsfrekvensen av vannkvalitetsparameterne i bassengene. 
Prøveresultatene fra vannkvalitetsparameterne var ikke alltid tilgjengelig hos bassenggruppa 
eller hos virksomheten.  Folkehelsekontoret måtte før flere tilsyn, selv hente ut resultatene 
fra laboratoriet som utfører analysen. 

Ved flere basseng manglet oversikt over antall personer bassenget er dimensjonert for.  

Folkehelsekontoret mener likevel at driften og oppfølgingen av vannkvaliteten ved 
bassengene har vært godt ivaretatt av bassenggruppa.  

Bassenggruppa har en egen avviksbok i teknisk rom der avvik skrives ned. 
Avvikshåndteringen for drift av desinfeksjonssystem og vannkvalitet synes å fungere 
tilfredsstillende. 
 

Sikkerhet, rengjøring, utleie 

Tre basseng; ett privat og to kommunale, fikk avvik for mangler i internkontrollsystemet for 
driften av bassenget.  Det vil si oppfølging av sikkerhet, rengjøring og utleie. Ved alle tre 
bassengene manglet tilfredsstillende avvikssystemer for driften. Det manglet prosedyrer for 
sentrale arbeidsoppgaver, det var uavklarte ansvarsforhold og mangel på systemer som 
sikrer tilfredsstillende utleieforhold. 

Bassengene i kommunen ivaretar sikkerhet på en god måte. De store bassengene; Berger, 
Hundsund og Nadderud, har egne badevakter med livredningskompetanse og det er gode 
systemer for opplæring. De små bassengene har gode rutiner for å sikre at det alltid er en 
person med livredningskompetanse i bassengrommet. 

Kommunens basseng leies ut til ulike grupper. I forbindelse med tilsynet ble kontrakter og 
utleieprosedyrer gjennomgått. Det innebærer blant annet regler for oppsikt med badende 
og krav til livredningskompetanse hos leietaker. Alle bassengene krever dokumentasjon på at 
leietaker har livrednings/-og førstehjelp-kompetanse. 

Utforming av bassengene ivaretar redning og førstehjelp på en god måte, ved at det er 
tilstrekkelig plass rundt bassengkanten. Det er sikkerhetsutstyr, sklisikkert gulv og forsvarlig 
merking av bassengdybden. 

Det ble gitt ett avvik som gjaldt et skap i en garderobe som ikke var sikret godt nok i vegg.  

To av kommunens basseng fikk avvik fordi de manglet sentrale prosedyrer for renhold  i 
bassengrom og tilhørende lokaler. Ansvarsfordelingen mellom virksomheten og 
renholdsavdelingen var ikke avklart eller beskrevet. Det er virksomhetene selv som rengjør 
bassengene med slamsuger, men det var flere steder uavklart hvem som skal rengjøre f. eks 
overløpsrenner. 

Legionella 

 
I henhold til forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, om Legionella skal det:» på 
grunnlag av en risikovurdering, fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir 
tilfredsstillende vern mot Legionella».  

Folkehelseinstituttet regner offentlige tilgjengelige boblebad som høyrisikoanlegg mht. 
spredning av Legionella. 
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To basseng har ikke gjennomført risikovurdering med tanke på Legionella og det er ikke 
gjennomført risikovurdering for kommunens boblebad. Tilsynet viser at det ikke tas analyser 
av Legionella spp i boblebadets vann. Folkehelseinstituttes veileder anbefaler at det tas 
regelmessige analyser av Legionella spp, for eksempel fire ganger per år. 

Risikovurderingene munner ut i anbefalte Legionellaforebyggende tiltak. Hvorvidt 
anbefalingene er fulgt opp, har ikke vært omfattet av tilsynet, og er en del av en helhetlig 
oppfølging av Legionella i alle kommunens bygg. 

 

Oppfølging og drift av basseng i kommunen, samarbeid og samordning 

Det er utnevnt «bademester» ved hvert basseng. Dette er gjerne en person ved 
virksomheten som også har ansvar for å følge opp bassenget (avdelingsleder, husøkonom, 
vaktmester ol.). Bademester oppgaven innebærer å ha daglig oppsyn med bassengrommet 
og tilhørende lokaler, rengjøring av bassenget, oppfølging av brukere av basseng, 
leiekontrakter og holde generell orden.   

Bassengene har utarbeidet vært sitt internkontrollsystem. Det innebærer ulike systemer for 
utleie, leiekontrakter, regler for utleie og ulike renholds prosedyrer. 

Det er potensiale for å etablere en samarbeidsarena for «bademestrene», ute i 
virksomhetene, der man kan utveksle ideer, erfaringer og dele god praksis med hverandre. 

Det vil føre til mer enhetlig praksis når det gjelder f. eks utleie.  Drift og oppfølging av 
bassengene ute i virksomhetene vil bli mer robust og samordnet. 

Tydelige ansvars- og rapporteringsrutiner er viktig for å sikre best mulig oppfølging av 
bassenget. Oppfølging og drift av bassengene i kommunen involverer mange ulike aktører. 
Ved flere steder var ansvarsfordelingen uklar, og ikke nedfelt skriftlig (gjelder ikke 
bassengene som driftes av BK, natur og idrett). Dette er viktige elementer i 
internkontrollsystemet og krever samarbeid mellom de involverte avdelingene i kommunen. 

Oppfølging etter tilsyn 

Status 1. september 2015 

Bassenggruppa har arrangert kurs i renhold og hygiene i basseng for alle avdelinger som 
involvert i bassengdriften i Bærum kommune 27.08.2015. Kurset ble avholdt av firmaet 
Processing . Bassenggruppa har revidert og etablert prosedyrer for overvåking av 
vannkvaliteten i basseng.  Avvikene er lukket. 
 
Ansvarlig for basseng må gi tilbakemelding på anmerkninger og avvik som gjelder eget 
internkontrollsystem, sikkerhet, utleie, og drift. Avvikene er lukket i to basseng. 
Folkehelsekontoret følger opp det tredje.  
 
BK, avdeling Renhold er i gang med å gå gjennom og etablere en renholdsplan for 
bassengrom og omkringliggende arealer. Dette følges opp av Folkehelsekontoret.  Avvikene 
er ikke lukket.   
 
Det mangler risikovurdering  av Legionella i dusjanlegg i tilknytning til to basseng og i alle 
boblebad. Dette må BK, Eiendom ta tak i. Folkehelskontoret følger opp i den hehetlige 
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oppfølgingen som  tilsynsmyndighet i alle kommunens bygg, og ikke spesielt i forbindelse 
med denne kampanjen. 
 
Tilsyene er avsluttet i åtte av ti basseng. De to bassengene som gjenstår, er i gang med å 
lukke avvik og vil bli avsluttet i løpet av kort tid. 
 

Distribusjon 
De involverte bassengene 
Eiendomsavdelingen i Bærum kommune 
Natur- og idrettsavdelingen i Bærum kommune  

Kopi 

Magne Andreassen, BK, avdeling Eiendom (bassenggruppa) 
Lars Harsem, BK, avd. Eiendom (vedlikehold)  
Nina Røer, BK, avd. Eiendom (renhold) 
Øyvind Martinsen, BK, avd. Eiendom (kvalitet og internkontroll) 
Christer Rinnan Aafloen, BK, avd. Natur og idrett  
Folkehelseinstituttet 
Helseetaten i Oslo kommune 
Sørum kommune 
Frogn kommune 
Oppegård kommune 
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