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Blankett för redovisning av felsökning av vattensystem 
Denna blankett ska fyllas i av ansvarig för att utreda/avhjälpa risken för 
legionella i vattensystemet i berörd fastighet. Vid frågor kontakta handläggaren 
för ärendet.   

Ifylld blankett kan mejlas till miljo@malmo.se eller postas till 
Miljöförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö. 

Administrativa uppgifter 
Ärendets diarienummer (se tidigare skrivelser från miljöförvaltningen) 

 
Fastighetsbeteckning 

 
Namn på person som ansvarar för kontrollen Telefonnummer 

  
E-postadress  Mobiltelefonnummer 

  

Kontroll av förekomst av riskkonstruktioner 
Kontrollera förekomst av riskkonstruktioner i vattensystemet med hjälp av 
sakkunnig och fyll i resultaten nedanför.  

Riskkonstruktion Ange 
Ja/Nej 

Om ja, kommer åtgärd att vidtas? Ange vilken åtgärd 
samt datum när den beräknas vara klar. 

Finns handdukstorkar anslutna till 
tappvattensystemet?   

Förekommer rör med proppade 
avstick?    

Förekommer dålig rörisolering?   

Är kallvatten- och varmvattenrör 
monterade i kontakt?   

Pendlar temperaturen i samband 
med hög belastning?    

Förekommer risk för ledningar 
med stillastående vatten? *   

Förekommer andra 
riskkonstruktioner?   

*Exempelvis om det finns tappställen som används sällan.  
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Kontroll av vattentemperaturer 
Mät vattentemperaturerna i olika delar av tappvattensystemet med hjälp av 
sakkunnig och fyll i resultaten nedanför. Temperaturmätningar ska göras på 
minst följande platser: tappställen i bostaden där legionellapatienten vistats före 
insjuknandet (varm- och kallvatten), lägenhet längst bort från 
varmvattenberedare/värmeväxlare, vid varmvattenberedare/värmeväxlare samt 
eventuell cirkulationsledning.  

Mätplats Vattentemperatur (°C) 
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