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Asbestlagstiftningen förändras 2016 
  

 

Den nuvarande lagen ersätts med en ny lag i början av nästa år. I framtiden 
krävs det lov för att göra rivningsarbeten om det finns asbest och arbetet får 
inte utföras utan att man fått utbildning till detta. 

Den nya lagen om vissa krav på asbestsanering innehåller information om vad som krävs av 

sanering och vilka krav som läggs på dem som utför arbetet samt register på dem som har 

behörigheter till detta arbete. 

Statsrådets nya förordning om säkerhet vid asbetsarbeten reglerar om hur arbete utförs, 

planeras, samt om vad man bör beakta i arbetsskydd och –redskap. 

Nuvarande asbestarbetens fullmakter är i kraft två år, dvs. till slutet av år 2017. Efter det förutsätter 

den nya lagen att asbestrivningslov finns. 

Utbildning krävs 

Endast sådan som har en godkänd asbestrivningsutbildning får utföra och leda asbestarbeten. 

Man bör skaffa sig lämplig yrkesutbildning för att få kompetens.  
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Asbestarbeten får utföras endast av personer som är registrerade i ett separat register för sådan 

som är kompetenta. Tillståndsmyndigheterna upprätthåller detta register.  

Maskiner, arbetsskydd och annan apparatur som används i asbestarbeten bör ses över 

kontinuerligt. Allting bör granskas enligt bruksanvisningarna. 

Byggnader som blivit färdiga före 1994 kan innehålla asbest  

Man började använda asbest i Finland redan på 1930 – talet. Man minskade användandet i slutet 

av 1970-talet då man kom underfund med hälsoriskerna. Förbud på byggmaterial som innehåller 

asbest blev det i början av 1993 och försäljning och ibruktagande 1994.  

Därför är det viktigt att försäkra att hus som har blivit färdiga före 1994 inte innehåller asbest i 

konstruktioner.   

Byggherren eller den som övervakar byggprojektet bör se till, att man för påbörjandet av ett 

asbestarbete gör en undersökning som dokumenteras. Man bör alltid kolla om det finns asbest i 

det som kommer att rivas. 

Man bör även göra en skriftlig säkerhetsplan. Utöver detta bör man göra en anmälan till den lokala 

arbetsskyddsmyndigheten.  

Arbetsgivaren bör utnämna en ansvarig arbetsledare för asbestarbeten. Han bör kontinuerligt följa 

upp att arbetet utförs enligt säkerhetsplanen.  
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