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Tillstånd för asbestsanering förutsätter
tillräckliga utredningar av den sökande
Den som river asbest behöver
tillstånd för asbestsanering av
arbetarskyddsmyndigheten.

Tillstånd för asbestsanering ansöks hos Region
förvaltningsverket i Västra och Inre Finland, som
är tillståndsmyndigheten. För att få tillstånd krävs
olika åtgärder av aktören. Innan man ansöker om
tillstånd bör den sökande bekanta sig med ärendet
i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst, som
innehåller information om vad som bör beaktas i
ansökningsprocessen.
> Arbetarskyddsförvaltningens
webbtjänst Tyosuojelu.fi/web/sv/ >
Om oss > Ärendehantering >
Tillstånd och anmälningar >
Tillstånd för asbestsanering
Alla nödvändiga bilagor ska bifogas till ansökan.
Tillståndet framskrider inte förrän alla uppgifter har
lämnats in. Vid behov begär tillståndsmyndigheten
ytterligare redogörelser.
Den sökande ska ha tillgång till de luftbehandlings
anordningar som behövs i asbestsaneringen och deras
serviceutrymmen. Om den sökande inte äger dem själv,
ska avtalen om deras användning bifogas till ansökan.
I ansökan som gäller ett företag ska man ange upp
gifter om de personer som hör till företagets förvaltning.
En förutsättning för beviljande av tillstånd är att
personer som hör till förvaltningen inte har meddelats
näringsförbud eller att deras handlingsbehörighet inte
annars har begränsats.
Tillståndsmyndigheten beviljar tillstånd för tre år den
första gången. Tillståndsmyndigheten skickar en
påminnelse i god tid innan tillståndet upphör.
För att tillståndet ska fortsätta att gälla krävs att tillståndet
förnyas. En ny tillståndsansökan ska göras en månad
innan det gällande tillståndet upphör att gälla. I detta fall
är tillståndet i kraft tills ansökan avgörs. Om ingen ny
tillståndsansökan har gjorts en månad innan tillståndet
upphör att gälla, upphör det gamla tillståndet att gälla vid
den tidpunkt som anges i beslutet. I detta fall kan aktören
råka ut för en situation där tillståndet inte är i kraft.

Inspektion i anslutning till tillståndet

Innan tillstånd för asbestsanering beviljas görs en
arbetarskyddsinspektion. Genom inspektionen
säkerställs att den sökande har tillgång till de
apparater och redskap som en säker asbestsanering
förutsätter och ett serviceutrymme som lämpar
sig för underhåll av dessa. Inspektören avtalar
med den sökande om tidpunkten för inspektionen
och informerar om de ärenden som behandlas
vid inspektionen och om de handlingar som
krävs vid inspektionen. Inspektionen genomförs i
serviceutrymmet med observationer på plats samt
utifrån handlingar.
Vid första ansökan om tillstånd behandlas vid
inspektionen:
● anordningar och redskap i serviceutrymmet
● serviceutrymmets konstruktioner
● sluss till serviceutrymmet
● varningsmärken
● undertrycksutrustning
● punktutsugningsanläggning
● dammsugare för anordningar och kläder
● tryckskillnadsmätare.
När tillståndet förnyas behandlas vid inspektionen:
● förutsättningar för utförande av asbestarbete
● ordnande av företagshälsovård
● företagshälsovårdens arbetsplatsutredning
● uppföljningsmätningar av exponeringen för asbest
● undervisning och handledning i asbestsanering
● luftbehandlingsanordningar i asbestsanering
● sluss till serviceutrymmet
● varningsmärken
● serviceutrymmets konstruktioner
● anordningar och redskap i serviceutrymmet
● undertrycksutrustning
● punktutsugningsanläggning
● dammsugare för anordningar och kläder
● tryckskillnadsmätare.
När tillståndet förnyas bedöms förutsättningarna
för beviljande av tillstånd tills vidare eller för viss tid.
Beviljande av ett tillstånd som gäller tills vidare förutsätter
oklanderlig verksamhet i tillståndspliktigt arbete.

