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Notat angående idriftsettelse av Apurgo M3 
vannbehandlingssystem i eldre/eksisterende bygg 

Apurgo M3 er et helautomatisk og norskutviklet system som forebygger bakterievekst og Legionella. 

Virksomheter og eiendommer som kan spre Legionella, for eksempel via dusjanlegg, er pålagt å ha 

rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella. Dette er blant annet 

beskrevet i Forskrift om miljørettet helsevern som er hjemlet i Folkehelseloven.   

Apurgo M3 er godkjent av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.  

 

Apurgo M3 bidrar til å rengjøre vannrørene for bakterievekst samt forhindre at nye bakterier 

etablerer seg. I enkelte eldre/eksisterende bygg kan det ha dannet seg biofilm, som er en 

sammensetning av ulike bakterier, sopp, virus, protozoer etc. 

I forbindelse med idriftsettelse av Apurgo M3 i slike bygg, kan man i noen tilfeller, i en periode etter 

at anlegget er satt i drift, oppleve en misfarging av vannet og/eller at mindre partikler kommer ut 

med vannet. Dette skyldes at systemet «rengjør» rørene, og den allerede etablerte biofilmen som 

sitter på innsiden av rørveggene og i annet teknisk utstyr løsner og blir med vannstrømmen ut. 

Omfang og hvor lenge denne situasjonen vedvarer er avhengig av forholdene i det enkelte bygg, som 

for eksempel hvor mye biofilm som er der og hvor god vannsirkulasjon det er slik at man får ut 

partiklene. I noen tilfeller kan man også oppleve at filter og siler tettes som følge av dette.  

Apurgo anbefaler at det i eldre/eksisterende bygg legges til rette for god vannsirkulasjon i perioden 

etter idriftsettelse slik at man så effektivt som mulig blir kvitt eventuell biofilm. Hvis dette ikke 

ivaretas gjennom normal bruk av bygget bør man sørge for å få tappet godt med vann på utvalgte 

tappepunkter slik at man skyller igjennom rørene.  

Videre kan man med fordel tappe ned varmtvannsbereder (e) en tid etter at anlegget er satt i drift 

slik at man får ut eventuell biofilm som har løsnet i sirkulasjonsledningen.  

Man kan også overvåke noen utsatt punkter med tanke på om det løsner mye biofilm. Et par punkter 

som vaktmester kan sjekke en gang eller to i uka (filter, sil eller lignende).    

 

  

 

 

   


