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Asbest – Potensiell Helserisiko

– Lungekreft

– Lungehinnekreft (mesoteliom) -
uhelbredelig

– (Asbestose )

- også andre mer sjeldne sykdommer. 



BAKGRUNN

Viktig å ha fortsatt fokus på 
å forebygge en tredje bølge med 
asbestsykdom

Mange forslag til tiltak, bla 
dokumenttilsyn kommuner og 
fylkeskommuner. 





Forvalter store bygningsmasser som 
fremdeles inneholder asbest
+ Vannledningsnett av 

asbestsementrør

Har plikter både som arbeidsgivere og 
byggherrer

Hvorfor kommuner og fylkeskommuner ?

Foto: Colourbox



Innhentet opplysninger om

1. Kartlagt og risikovurdert forekomst av asbest? 
Bygg før 1985 ? 
Asbest i vann og avløpsrør ?

2. Informasjon/opplæring for nøkkelpersonell?

3.  Skriftlig rutine for kartlegging i forkant av mindre
oppdrag ?

4.  Sikrer at asbestarbeid utføres av virksomhet med
tillatelse fra Arbeidstilsynet?

5. Informasjon til leietakere ?

6. Kommunen som byggherre
– fokus på asbest i rivings- og rehabiliteringsprosjekter ?



Informasjon/opplæring for nøkkelpersonell

– Hvor forekommer asbest i 
kommunens bygg

– Hvor kan asbest TYPISK  
forekomme i kommunens bygg

– Helseeffekter
– Rutiner når mistanke om asbest

Hvordan sikres informasjon/opplæring til 
nyansatte? 

HVEM ?
Vaktmestere/driftspersonell/ VO
Andre ? Bestillere av tjenester

Byggforskserien: 773.340 Asbest i bygg



• Vaktmester
• Rørlegger
• Jobber med VVS 

(Varme Ventilasjon og 
Sanitærteknikk)

• Elektriker
• Tømrer
• Rivearbeider
• Isolatør
• Taktekker
• Golvlegger
• Brannkonstabel

Skriftlig rutine for kartlegging i forkant av 
mindre oppdrag ?
- Både interne og eksterne oppdrag

Asbestoluxplate bak strie. Foto: Stephan Mejdell 
Foto: Guro Rognstad, Arbeidstilsynet



75 % mangelfull 
informasjon/opplæring 75 % mangler skriftlig 

rutine for å kartlegge 
asbest i forkant av 
mindre oppdrag

De aller fleste:
Bruker firma med 
asbesttillatelse når 
kjent asbest skal 
håndteres.

Unntak: arbeid med  
asbestsementrør

70 % oversikt over 
bygg som ut fra alder 
kan inneholde asbest

30 % kartlagt og 
vurdert tilstand av 
asbest i sine bygg

84 % oppgir at de hensyntar 
risiko for asbest ved større 
rive- og rehabiliteringsoppdrag

64 % har ikke informert 
leietakere om asbest i 
bygget

Resultater pr jan 2022
• 312 kommuner og 7 fylkeskommuner
• Underveisrapport: 

https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/forskning-og-
rapporter/rapporter-fra-tilsynsprosjekter/

https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/forskning-og-rapporter/rapporter-fra-tilsynsprosjekter/


Asbestholdig materiale skal som hovedregel 
fjernes
Forskrift om utførelse av arbeid
§ 4-2. Unntak fra forbud om arbeid med asbest
Unntatt fra forbudet i § 4-1 er:

a. riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, herunder håndtering 
av asbestholdig avfall fra slikt arbeid. Asbestholdig materiale skal som 
hovedregel fjernes, men forsegling, innkapsling og innbygging kan i enkelte 
tilfeller tillates. I slike tilfeller må løsningen på en effektiv og sikker måte totalt 
forhindre spredning av asbestfibre, og ikke innebære inngrep i det asbestholdige 
materialet.

b. ..
c. ..



Hovedbudskap

– Sikre kunnskap om asbest.

– Kartlegge i forkant av inngrep i eldre 
bygg/installasjoner både ved:

- løpende drift- og vedlikeholdsarbeid (mindre oppdrag)
- større rive- og rehabiliteringsarbeid
- NB! Stille krav til miljøkartleggere om særskilt kompetanse asbest

- Fjern asbest, ikke bygg inn ! 



Aktuelle temasider

Hvor kan det finnes asbest
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/hvor-kan-det-
finnes-asbest/

Bygningseiere /byggherrer
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/bygningseiere-og-
byggherrers-ansvar-for-kartlegging-av-asbest/

Utsatte yrkesgrupper innen bygg og anlegg
Rørleggere- Elektrikere- Snekkere- Rivearbeidere mv
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/asbesteksponering-
for-yrker-i-bygge-og-anleggsnaringen/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/hvor-kan-det-finnes-asbest/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/bygningseiere-og-byggherrers-ansvar-for-kartlegging-av-asbest/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/asbesteksponering-for-yrker-i-bygge-og-anleggsnaringen/


Kontaktinformasjon

kari.mork@arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynets svartjeneste: 73 19 97 00

svartjenesten@arbeidstilsynet.no
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