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Tillatelse til arbeid med asbest og asbestholdige 
produkter 
 
 
Vi viser til søknad av 13.12.2018 om tillatelse til å arbeide med asbest og asbestholdig materiale, vedlagt 
lå kursbevis og dokumentasjon på gjennomført helsesjekk. 
 
Ut fra opplysningene i søknaden gis virksomhet med organisasjonsnummer 975988724 tillatelse til å 
arbeide med riving/fjerning av asbest, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-3. 
 

1. Tillatelsen gjelder utvendig og innvendig sanering. 
 

2. Kun personer som har dokumentert opplæring i den type arbeid som skal utføres, kan utføre 
arbeidet. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at  
arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring og helseundersøkelse, jf. forskrift om utførelse  
av arbeid §§ 4-5 og 4-13. Arbeidet må utføres i tråd med arbeidsinstruks og med nødvendig       
verneutstyr jf. forskrift om utførelse av arbeid §§4-6 og 4-15 
 

3. Senest en uke før arbeid starter skal det sendes melding til Arbeidstilsynet på  
eget skjema, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-4. Skjemaet er tilgjengelig på internett 

       https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/ 
 
4. Tillatelsen kan ikke overdras til andre virksomheter. Hvis virksomheten opphører, vil      

tillatelsen ikke lenger være gyldig. 
 
 

Tillatelsen gjelder til: 14.12.2021. 
 
Eventuell ny søknad om tillatelse etter forskrift om utførelse av arbeid § 4-3 må sendes i god tid før 
utløpet av denne tillatelsen. Søknad sendes på eget skjema og fylles ut med nødvendige underskrifter. 
Ved fornyelse av tillatelsen må det dokumenteres at samtlige som skal arbeide med asbest har mottatt 
fornyet opplæring i løpet av de siste 3 år, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-5, femte ledd. 
Arbeidstilsynet kan trekke tillatelsen tilbake dersom virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene eller på 
annen måte handler i strid med forskriften. 
 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/
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Dere kan klage  
Dere kan klage på dette vedtaket jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens 
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage. 
 
 

Gi informasjonen videre til verneombudet 
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.  
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. 
 
Fra 1. januar 2019 vil ikke Arbeidstilsynet lenger sende ut brev på papir til de som ikke åpner brev i 
meldingsboksen sin i Altinn. Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til 
bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice: www.altinn.no/hjelp/ 
 
Vi ber om at det henvises til vår referanse 2018/53284 ved senere kontakt/korrespondanse i denne 
saken. 
 
Med hilsen 
Arbeidstilsynet Sør-Norge 
 
 
Marianne Pedersen 
tilsynsleder 
(sign.) 

 
Conny Bruun 
senioringeniør 
(sign.) 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. 
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