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ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ASBESTSANERING
Villkor för att tillstånd för asbestsanering ska beviljas
Tillstånd för asbestsanering kan beviljas till privatpersoner, näringsidkare, aktiebolag, andelslag eller offentliga sammanslutningar.
Tillståndsmyndigheten kan bevilja tillstånd för asbestsanering för en fysisk
person
1. som har fyllt 18 år,
2. inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats
eller för vilken en intressebevakare inte har utsetts,
3. inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
4. i det tillståndspliktiga arbetet har tillgång till sådan utrustning och sådana
redskap som behövs för en säker asbestsanering samt serviceutrymmen
för dem, och
5. i sin tidigare verksamhet i fråga om iakttagande av arbetarskyddsföreskrifterna visat att han eller hon inte är uppenbart olämplig att utöva tillståndspliktig verksamhet.
Tillstånd kan beviljas till företag om personerna som hör till förvaltningen uppfyller ovan nämnda villkor och företaget har tillgång till sådan luftbehandlingsutrustning som krävs för asbestsanering samt ett serviceutrymme för denna.
Anvisning för ifyllande av ansökan om tillstånd för asbestsanering
Blanketten för ansökan om tillstånd för asbestsanering finns på webbplatsen
www.tyosuojelu.fi Tillstånd för asbestsanering.
1. Sökandens kontaktuppgifter
I ansökan om tillstånd för asbestsanering anges sökandens kontaktuppgifter.
2. Personuppgifter om personer som hör till företagets förvaltning
Till ansökan ska fogas en separat bilaga med personuppgifter om personer
som hör till företagets förvaltning.
Personuppgifterna är namn och personbeteckning.
Tillståndsmyndigheten kontrollerar att sökandens eller ansvarspersonernas handlingsbehörighet inte har begränsats och att intressebevakare inte
har utsetts samt att de inte har försatts i personlig konkurs eller har meddelats näringsförbud. Dessutom kontrolleras att företaget inte är försatt i
konkurs.
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3. Luftbehandlingsutrustning som används vid asbestsanering
Sökanden ska ha tillgång till åtminstone följande luftbehandlingsutrustning,
inklusive bruks- och skyddsanvisningar, med vilka asbestsanering kan utföras med avskärmningsmetoden:
-

undertrycksanordning
punktutsug och grovavskiljare
kläddammsugare
tryckskillnadsmätare med lagrings- och larmfunktion

I ansökan ska luftbehandlingsutrustningen handelsnamn anges.
Om sökanden inte själv äger luftbehandlingsutrustningen ska hyresavtalet för utrustningen fogas till ansökan.
4. Serviceutrymme
I ansökan ska anges serviceutrymmets adress och information om vem
som äger serviceutrymmet.
Sökanden ska ha tillgång till ett serviceutrymme. Serviceutrymmet ska
vara ett separat utrymme som lämpar sig för underhåll och i vilket undertryck kan skapas så att asbestdamm inte kan spridas i miljön.
I serviceutrymmet ska följande luftbehandlingsutrustning finnas:
-

undertrycksanordning
punktutsug
kläddammsugare

Punktutsugen och kläddammsugaren kan installeras enligt centraldammsugningsprincipen.
Till ansökan ska fogas en planritning över serviceutrymmet, där följande framgår:
-

tredelad luftsluss
luftbehandlingsutrustningens handelsnamn och placering
vattenposter och avlopp
avfallskärl och klädställ.

För luftbehandlingsutrustningen ska dessutom följande utredningar
ges:
-

använda ytmaterial i serviceutrymmet
vägg- och dörrkonstruktioner i luftslussen
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-

uppvärmning av serviceutrymmet.

Om sökanden inte själv äger serviceutrymmet ska avtalet om användningen av serviceutrymmet eller underhållet av utrustningen fogas till ansökan.

5. Samtycke till att kontaktuppgifterna publiceras
I ansökan anges om samtycke ges till att kontaktuppgifterna publiceras i
det offentliga registret för asbestsaneringstillstånd på arbetarskyddsförvaltningens webbplats.
Uppgifter som publiceras:
-

FO-nummer
företagets namn
hemort
e-postadress
webbplats.

Tillståndsmyndigheten för dessutom register över asbestsaneringstillstånden för arbetarskyddstillsynen. I det lagras tillståndshavarens namn eller
firmanamn, kontaktuppgifter, FO-nummer, hemort, registreringsnummer
samt datum för när tillståndet beviljades, tillståndets giltighetstid och återkallande av tillståndet.
Hur ansökan om tillstånd för asbestsanering ska skickas
Tillstånd för asbestsanering söks hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Ansökningsblanketten
jämte bilagor kan skickas per post till adressen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskyddet
PB 10
13035 AVI
eller per e-post till adressen tyosuojelu.lansi@avi.fi.
Arbetarskyddsinspektion
Innan tillståndet för asbestsanering beviljas förrättar ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket en arbetarskyddsinspektion. I samband med den utreds om sökanden har tillgång till sådan luftbehandlingsutrustning som krävs för asbestsaneringen samt ett serviceutrymme för denna.
Giltighetstid för och omfattning av tillståndet för asbestsanering
Om man ansöker om tillstånd för asbestsanering för första gången, beviljas
tillstånd i allmänhet för tre år.
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Tillståndet förnyas efter ansökan på samma villkor som första gången.

När tillståndsmyndigheten fattar beslut om att förnya tillståndet, bedömer den
utgående från information som insamlats under tillsynen om asbestsaneringsverksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Om verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt, beviljas tillstånd som gäller tills vidare.
Om den nya ansökan har lämnats till tillståndsmyndigheten en månad före
tillståndets sista giltighetsdag, har tillståndshavaren rätt att på basis av det tidigare tillståndet fortsätta att bedriva den tillståndspliktiga verksamheten fram
tills att ärendet avgörs.
Tillståndet för asbestsanering är riksomfattande.
Avgift för tillståndet för asbestsanering
Tillståndsmyndigheten tar ut en avgift på 700 euro för handläggningen av tillståndsansökan.
(Statsrådets förordning (1244/2018) om avgifter till regionförvaltningsverken
åren 2019 och 2020)
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