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Bentsrudsvingen 2
NO 3083 HOLMESTRAND

Vedtak: Tillatelse til å arbeide med asbest og
asbestholdige materialer
Vi viser til den nye søknaden om tillatelse til å arbeide med asbest. Søknaden ble sendt via Altinn
31.08.2022 og med supplerende opplysninger den 20.09.2022

Vedtak om fornyet tillatelse
Vi gir CATOS BETONGSAGING AS med organisasjonsnummer 914117321 tillatelse til å arbeide med
asbest og asbestholdige materialer. Tillatelsen gjelder for arbeid med innvendig og utvendig arbeid.

Tillatelsen er gyldig til 20.09.2025
Dette vedtaket erstatter det opprinnelige vedtaket (av 23.10.2019 med gyldighet til 23.10.2022), og
gjelder fra dags dato.

Vilkår for å beholde tillatelsen
1. Det er bare arbeidstakere som har dokumentert opplæring som kan utføre arbeidet.
Opplæringen skal være tilpasset det arbeidet dere skal gjøre, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 45.
2. Arbeidstakere som skal arbeide med asbest, skal ha gjennomført helseundersøkelse på forhånd, jf.
forskrift om utførelse av arbeid § 4-11.
3. Dere må utføre arbeidet i tråd med arbeidsinstruksen, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-6.
4. Dere må utføre arbeidet med nødvendig verneutstyr for arbeid med asbest jf. forskrift om utførelse
av arbeid 4-13.
5. Tillatelsen kan ikke overdras til andre virksomheter. Det betyr at tillatelsen ikke lenger er gyldig
hvis virksomheten legges ned eller overføres til et annet organisasjonsnummer.
Arbeidstilsynet kan trekke tillatelsen tilbake dersom virksomheten ikke lenger oppfyller disse vilkårene
eller på annen måte handler i strid med forskriften.
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Lovgrunnlag og begrunnelse for vedtaket
Vedtak om tillatelse til å arbeide med asbest er gjort med hjemmel i forskrift om utførelse av arbeid,
§ 4-3.
I søknaden har dere oppgitt opplysninger om





tidligere erfaringer med arbeid med asbest
hvordan dere vil lede og organisere arbeidet
hvilke metoder dere skal benytte i arbeidet
hvilke vernetiltak dere vil iverksette

I søknaden har dere også





bekreftet at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring
bekreftet at arbeidstakerne har gjennomgått helseundersøkelse
bekreftet at dere har lagt fram søknaden for verneombud, arbeidsmiljøutvalg og
bedriftshelsetjenesten
lagt ved instruks for hver type arbeid dere skal gjøre
o innvendig, utvendig og vann- og avløpsrør

Vår vurdering er at dere fyller kravene til tillatelse til innvendig og utvendig arbeid.

Vi kan kontrollere at dere oppfyller vilkårene
Arbeidstilsynet kan kontrollere at dere fyller vilkårene for tillatelsen. Ved et eventuelt tilsyn kan vi be om
informasjon og dokumentasjon ut over det dere har lagt ved i søknaden.

Dere må melde fra til Arbeidstilsynet om asbestarbeid
Ved arbeid med asbest eller asbestholdig materiale, skal Arbeidstilsynet ha melding på forhånd. Derfor
må dere sende oss melding om planlagt asbestarbeid så tidlig som mulig, og senest en uke før arbeidet
starter.
Se hva meldingen skal inneholde og hvordan dere skal sende melding til oss på
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/melding-til-arbeidstilsynet-om-asbestarbeid/.

Dere må søke om ny tillatelse i god tid
Dersom dere fortsatt skal arbeide med asbest og asbestholdige materialer, må dere søke om tillatelse på
nytt i god tid før denne tillatelsen utløper. Se
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/krav-om-tillatelse-for-a-arbeide-med-asbest/
for informasjon før neste søknadsprosess.
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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
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage, retten til å se sakens
dokumenter og søksmål, se www.arbeidstilsynet.no/klage/. Dere kan ikke reise søksmål før
klageadgangen er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b.

Gi informasjon om vedtaket videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). 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.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om arbeid med asbest på
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/.
Hvis dere vil svare på dette brevet og/eller sende oss dokumentasjon, kan dere gjøre det digitalt via
eDialog. Les mer på www.arbeidstilsynet.no/post/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
Ørnulf Halmrast
seksjonsleder
Dette brevet er elektronisk godkjent.

Conny Tove Bruun
senioringeniør
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