
Brosjyren ble utgitt 2002, oppdatert 2016: 

Fuktproblemer i skoler og barnehager - brosjyre 
med anbefalinger for helsetjenestens håndtering 
Hvorfor denne brosjyren? 

Flere undersøkelser har påvist sammenheng mellom det å bo, eller regelmessig oppholde seg i 
hus med høy fuktighet, fuktskader eller mugglukt og forekomst av luftveissymptomer. Til 
tross for mangelfull kunnskap om årsaksmekanismene bak en slik sammenheng, er fuktskader 
og forekomst av muggsoppvekst i de senere år blitt tillagt mer vekt som risikofaktorer i 
arbeidet med å forebygge inneklimarelaterte helseplager. 

Ut fra erfaring så langt, er det grunn til å tro at temaet fuktskader og opplevde helseplager 
fortsatt vil få mye fokus. I en situasjon med mye mediefokusering, vil en god sakshåndtering i 
helsetjenesten være av stor betydning. For liten oppmerksomhet på fuktproblematikk, kan 
redusere nødvendig vedlikehold med hensyn til å forebygge mulige helseskader. For mye 
vektlegging av subjektive diffuse helseeffekter, kan imidlertid også presse frem rehabilitering 
av enkelte skoler og barnehager, uten at det foreligger gode objektive helsefaglige grunner til 
det. 

Det er derfor viktig at man har et godt kunnskapsnivå om sammenhengen mellom fukt og 
mulige helseskader, og hvordan slike saker bør håndteres. De mange henvendelsene til 
Divisjon for miljømedisin ved Folkehelseinstituttet om slike saker, viser at behovet for 
klargjøring og rådgiving er stort. 

Divisjon for miljømedisin tok på denne bakgrunn initiativet til en arbeidsgruppe for å 
utarbeide anbefalinger for håndtering av inneklimaproblemer knyttet til fuktskader og 
soppforekomst. Målgruppen for anbefalingene er først og fremst helsetjenesten. Teksten er 
imidlertid skrevet slik at også andre interesserte som ansatte i skoler og barnehager, samt 
byggeiere bør ha utbytte av den. 

Arbeidsgruppen har bestått av Rune Becher, Jan K. Hongslo, Martinus Løvik, Harald Wiker 
og Per Nafstad, alle fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, samt Jan V. Bakke og Frode Vatne, 
begge fra Arbeidstilsynet. Arbeidsgruppen har bred faglig bakgrunn innen forskjellige 
inneklimarelaterte problemstillinger knyttet til toksikologi, allergologi, epidemiologi, 
arbeidsmedisin og bygnings-og klimateknikk. 

Er det grunn til å være bekymret for fuktproblemer og muggsopp? 

For de fleste mennesker utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem der de bor eller oppholder 
seg. Vår bekymring er først og fremst knyttet til den dårlige vedlikeholds- og 
bygningsmessige standard som synes å forekomme på en rekke skoler og i barnehager. 
Manglende vedlikehold av offentlig bygningsmasse er dårlig forvaltning av det offentliges 
midler, og medfører at barn, elever og ansatte får uverdige arbeidsforhold. 

Man skal imidlertid være klar over at luftveissymptomer er hyppig forekommende i 
befolkningen. Derfor vil selv en moderat økt risiko for denne type symptomer i fuktbelastede 



hus, kunne medføre plager for et stort antall personer. Å ta fuktproblemer på alvor og utbedre 
disse så raskt som mulig, vil derfor kunne gi en relativt stor helsemessig gevinst. På bakgrunn 
av det vi vet i dag, er derfor en fornuftig forebyggings- og utbedringsstrategi viktig. 

Hva vet vi om fuktproblemer og helserisiko? 

Helseeffekter kan opptre ved opphold i fuktige hus 

En rekke undersøkelser har vist en sammenheng mellom fuktproblemer i bygg og økt 
forekomst av luftveissymptomer, hovedsakelig hoste, piping i brystet og i noe mindre grad, 
astma. Den relative risikoen synes å være lik for barn og voksne og indikerer en 
overhyppighet på mellom 1,4 og 2,2 ganger det som observeres i bygninger uten 
fuktproblemer. Assosiasjonen er så klar at det er helt nødvendig at den tas hensyn til både i 
det forebyggende inneklimaarbeidet og ved årsaksvurderinger der hvor det allerede foreligger 
inneklimaproblemer. 

Også andre effekter som trøtthet og hodepine er blitt koblet til eksponering for fukt, men er 
ikke like godt dokumentert. 

Vanskelig å klarlegge sammenhenger 

Undersøkelsen har imidlertid ikke til nå kunnet klarlegge sammenhenger mellom omfang av 
fuktskaden og helseeffekter. Det er neppe slik at enhver form for fuktskade vil utløse 
helseeffekter. Foreløpig mangler det også en biologisk forklaring på sammenhengen mellom 
fukt og helseeffekter. Flere mulige virkningsmekanismer er imidlertid blitt foreslått. Fukt og 
fuktskader kan gi gode vekstvilkår for mikrobiologisk forurensning som midd, muggsopp og 
bakterier, og en rekke studier har forsøkt å klarlegge om eksponering for slik mikrobiologisk 
forurensning er «bindeleddet» mellom fukt og helseeffekter. Så langt er dette ikke blitt 
avklart. 

Teorier om utløsende effekter 

Tilstedeværelsen av midd synes ikke å være en god forklaringsmodell. I undersøkelser hvor 
man ser bort fra personer med midd i boligen, står man likevel igjen med en sammenheng 
mellom luftveissymptomer og fukt i boligen. Sammenheng mellom fuktproblemer og 
helseeffekter er også påvist i områder med liten middeksponering. 

• Eksponering for særlig muggsopp, men også bakterier, har fått oppmerksomhet. I alle 
innemiljø finnes en normalflora av muggsopp og bakterier. Forekomsten av muggsopp 
i inneluft følger vanligvis årstidsvariasjonen i uteluft. Eksponering for en normalflora 
av muggsopp og bakterier fører sjelden til helseproblemer. Enkelte spesielle sopparter 
kan imidlertid gi infeksjoner hos mennesker med nedsatt immunforsvar som følge av 
sykdom eller sykdomsbehandling, eller hos andre følsomme personer. Spesielle 
eksponeringssituasjoner kan gi helseeffekter. Eksempler på dette er infeksjoner med 
Legionella-bakterier og luftfukterfeber utløst av mikrobiologisk forurensede 
luftfuktere. Sammenhengen mellom muggsoppeksponering og sykdom er også godt 
kjent fra yrkessituasjoner der eksponeringen er ekstrem. I slike tilfeller er det 
forholdsvis lett å dokumentere en årsakssammenheng. 

• Muggsoppers betydning for den generelle helsetilstand ved de eksponeringsnivåer 
man i de fleste tilfeller finner i inneklimasammenheng, er imidlertid ikke avklart. Flere 



teorier for hvordan muggsopp kan tenkes å utløse helseeffekter har imidlertid vært 
foreslått. Sporer fra muggsopp inneholder allergener. Muggsopp har derfor et 
potensiale til å kunne forårsake allergiske reaksjoner hos mottagelige/følsomme 
personer. Muggsoppallergi påvises imidlertid relativt sjelden, men det kan ikke 
utelukkes at forekomsten er hyppigere enn antatt fordi testene for påvisning av 
muggsoppallergi er mangelfulle.  

• En del muggsopper kan produsere spesielle giftstoffer (mykotoksiner). Sykdom utløst 
av slike toksiner, særlig knyttet til høy eksponering via inntak av landbruksprodukter, 
er kjent fra litteraturen. I inneluft er en sammenheng mellom relativt lave 
luftkonsentrasjoner av mykotoksiner og helseeffekter ikke dokumentert, men kan 
heller ikke utelukkes da det er svært vanskelig å avdekke slike sammenhenger i 
epidemiologiske studier.  

• Muggsopp danner flyktige organiske forbindelser som blant annet gir den 
karakteristiske lukten av muggsopp. Det er foreslått at slike forbindelser kan bidra til 
symptomer ved muggsoppeksponering, uten at det i dag er grunnlag for å vurdere om 
disse faktorene kan ha helsemessig betydning. 

Risikovurdering 

Generelt om helserisikovurdering 

Helserisikovurderinger i inneklimasammenheng går ut på å vurdere om forurensninger som 
kan forekomme for eksempel i inneluft, kan forårsake sykdom eller plager hos mennesker. 
Hvis dokumentasjon på slike effekter finnes, må det vurderes om mennesker utsettes for slike 
forurensninger i så stor grad at sykdom kan utløses. Kunnskap om dette er en nødvendig 
forutsetning for å fastsette eksponeringsgrenser og -normer. 

På grunnlag av den toksikologiske informasjon som finnes om et stoff eller en 
eksponeringstype, kan man angi faglig baserte retningslinjer, normer eller grenseverdier. 

I inneklimasammenheng er det et gjennomgående problem at det ikke foreligger kunnskap om 
de kvantitative sammenhenger mellom det man eksponeres for og helse- effekter. 
Eksponeringen av enkeltpersoner vil være svært varierende både mellom steder der 
vedkommende oppholder seg og i det enkelte lokalet. I tillegg er de symptomer som 
forekommer oftest - som trøtthet, hodepine og ubehag - diffuse og subjektive (ikke målbare) 
og hyppig forekommende i befolkningen av andre årsaker. Det finnes heller ikke gode 
dyremodeller der subjektive symptomer kan studeres. 

Samlet risikovurdering av fukt og muggsopp 

Det foreligger en statistisk sammenheng mellom det å bo eller regelmessig oppholde seg i 
fuktige hus og forekomsten av flere typer luftveissymptomer og plager. Årsaksmekanismene 
er ikke kjent og kan bare unntaksvis tilskrives spesifikke sopp- eller bakteriearter i luften, 
eller andre spesifikke årsaksmekanismer. 

Risikokommunikasjon 

Erfaring viser ofte lite samsvar mellom folks risikooppfatning og tilgjengelig kunnskap om 
risiko. Oppfatningene farges sterkt av ulike parts- og næringsinteresser og mediaoppslag. 



Utspill fra helsetjenesten bør i størst mulig grad bidra til en felles risikoforståelse. Det er 
viktig at slik kommunikasjon om risiko er en dialog. Resultatet av denne kommunikasjonen 
har stor betydning for om det bør settes i verk tiltak og hvilke tiltak som besluttes. 

Ofte synes beslutningstakere å tro at våre kunnskaper er betydelig mer eksakte enn de faktisk 
er. Det fører til overdrevne oppfatninger om våre muligheter for å stille presise funksjonskrav 
og grenseverdier. 

Andre forklaringsmodeller 

Problemer som kan knyttes til fukt eller andre inneklimaforhold i bygg må ikke bagatelliseres 
eller benektes. Som bakgrunn for risikokommunikasjon må man imidlertid være klar over at 
det alltid vil finnes personer som plages av generelle symptomer der årsaken i utgangspunktet 
er ukjent. Slike lidelser skifter navn og forklaring, ikke bare over tid, men også over 
landegrensene. Disse pasientene søker forklaringer. Aviser og ukeblader gjengir gjerne 
historier som bekrefter sammenhengene mellom miljøeksponering og sykdom. Mange er 
skeptiske til råd fra eksperthold. Dette bidrar til at det er lite motforestillinger mot slike 
historier. Sterk fokusering på at inneluften kan bidra til slike symptomer, kan føre til at mange 
personer finner «gode» grunner for at nettopp slike forhold er årsaken til deres plager. Slike 
påstander er like vanskelig å bevise som å motbevise. Derfor er det alltid viktig å se de 
aktuelle plagene i sammenheng med øvrige miljøforhold. 

Anbefalte normer for fukt og muggsopp 

Folkehelsas anbefalte faglige normer av 1998 sier at fukt- og råteskader ikke skal forekomme. 
Videre skal synlig mugg og mugglukt ikke forekomme. Man kan med dagens kunnskap ikke 
sette en tallfestet norm for disse parameterne. 

Selv om det er mye vi ikke vet når det gjelder årsaksforhold, mekanismer og effekter av 
inneklima, er det likevel innen fagmiljøene enighet om en del grunnleggende prinsipper for 
forebyggende og helsefremmende tiltak. Mange av tiltakene må nødvendigvis foregå etter en 
forebyggingsstrategi der råd og rettledning hovedsakelig må dreie seg om å unngå 
risikoforhold. Det vil si antatte ugunstige forhold som er observert i forbindelse med 
innemiljø der mange har vært plaget. Det er i den sammenheng viktig at tiltak rettes mot fukt- 
og råteskader. 

Hva er fukt ? 

Med «fuktproblemer» menes både generelt høy fuktighet i inneluften og mer eller mindre 
lokal fuktighet på overflater og i materialer og produkter. Vi har delt fuktproblemer inn i 
hovedgrupper etter årsaksforhold og kilder, og listet opp viktige konstruksjonsmessige 
risikoforhold som bør kontrolleres ved inspeksjoner. 

1. Inntrengning fra byggegrunn 

Risikoforhold: Lokale forhold som fuktig grunn og tilførsel av overvann ved flom og regnvær 
kombinert med for dårlige bygningstekniske løsninger i form av for dårlig drenering, 
mangelfulle takavløp, mangelfull fuktsperre (spesielt «plate på mark»-bygg) og/eller 
feilkonstruerte dårlig ventilerte eller vedlikeholdte kryprom. 



2. Lekkasjer 

Vann kan trenge inn gjennom tak og vegger. Svake punkter er flate tak og vinduer. Lekkasjer 
kan også oppstå i bygningens røranlegg for vanntilførsel og sentralvarme. Skjulte røranlegg 
og uisolert kaldtvannstilførsel mot yttervegg er risikoforhold som krever ekstra 
oppmerksomhet. 

3. Forholdet mellom fuktproduksjon og ventilasjon 

Fuktproblemer kan oppstå der fuktproduksjonen i bygningen er for høy i forhold til det 
ventilasjonen kan ta unna. Ved vurdering av slike forhold må man både søke etter kilder til 
fuktighet og spesielle mangler ved ventilasjonen. 

Viktige kilder til fuktighet kan være: 

• tilstedeværelsen av mange personer i lokalene  
• våtrom generelt og bruken av dem  
• tørketromler uten kondensering  
• tørkeskap uten avtrekk/ventilasjon  
• bruk av luftfuktere  
• befuktings- og kjøleinstallasjoner  
• svømmehaller uten særskilt avfuktingssystem  
• bassengvann med særlig høye temperaturer gir økt risiko for kondens og fuktskader  
• dusj-, badstu- og garderobeanlegg med intens bruk  
• uheldig plassering og utforming av luftinntak 

Ved svært mangelfull ventilasjon kan fuktproblemer opptre uten spesielle fuktkilder. 
Risikoforhold er for eksempel gjenstengte lufteventiler. En del nyere hus er konstruert med 
kontinuerlig avtrekksventilasjon. Ved feil eller manglende bruk av slike, kan høy fuktighet og 
uheldige trykkforhold oppstå. 

Ved nedkjøling av fuktig luft nås duggpunktet, og vanndampen kondenserer. Dette kan lokalt 
føre til fukting av bygningsflater og materialer. Risikoområder for slike fuktskader, er dårlig 
isolerte områder og «kuldebroer». Gjennomtrengning av fuktig luft i yttervegger mot dårlig 
isolerte yttervegger, kan gi skader inne i veggene. Slike problemer kan særlig oppstå rundt 
våtrom, men også generelt der det er overtrykk i inneluften i forhold til uteluft og der det er 
svikt i fuktsperren. I eldre bolighus er dette problemer som oftest forekommer i de øvre 
etasjer og takkonstruksjon. Kondensering kan også forekomme på uisolerte kaldtvannsrør. 
Feilkonstruerte kjølerom og fryserom, samt luftkjølingsenheter, kan også være slike 
problemområder. 

4. Byggfukt 

Fukt kan bygges inn i konstruksjoner under byggeprosessen. Vanlige årsaker er for rask 
byggeprosess, for kort tid til herding av betong før tildekking, nedfuktede og mangelfullt 
uttørkede byggematerialer, mangelfull fuktsikring av bygg og materialer under 
byggeprosessen og feilaktig bruk av byggematerialer på steder der høy fuktighet må påregnes. 

Der det er tilstrekkelig fuktighet og i tillegg tilgang på næring, vil sopp kunne vokse og danne 
kolonier. Sopp kan finne næringsgrunnlag i mange typer bygningsmaterialer og i 



nedsmussede områder. Ulike materialer har ulik toleranse for fuktighet før biologiske og 
kjemiske nedbrytningsprosesser starter. 

Markører for fukt 

• Synlige fuktskader, vannskader, muggvekst - særlig på svake steder i konstruksjonen, 
se over.  
Kan også avdekkes ved visuell inspeksjon av installasjoner som for eksempel 
luftinntak, filter, aggregater, befuktere, fan-coils og andre kjøleinnretninger.  

• Insekter kan være en indikasjon på fuktskader.  
• Kondens på yttervinduer i fyringssesongen har vært brukt som indikator for 

fuktproblemer, men den fanger kun opp forekomst av høy innendørs luftfuktighet når 
det kombineres med dårlig isolasjonsevne i yttervinduer. 

• Lukt.  
• Fuktighet i materialer, konstruksjoner, i romluft og på flater kan også måles, det finnes 

flere metoder av ulik kvalitet og egenskap. 
• Direktoratet for byggkvalitet - tema inneklima  

Tiltak mot fukt og fuktskader 

Årsaker og skader må fjernes 

Årsaker til fuktproblemer må identifiseres og utbedres. Fuktskadede elementer må fjernes 
eller innkapsles der fjerning av tekniske grunner ikke er praktisk mulig. Omfattende mugg- og 
råteskader må fjernes på en slik måte at sporer og andre mikrobiologiske produkter ikke spres 
under saneringsprosessen. Har skadene stort omfang, må de som utfører arbeidet bruke 
personlig verneutstyr.  

• Veiledning om biologiske faktorer 

Rengjøring 

Porøse materialer som er blitt fuktige og utsatt for mugg, kan neppe bli effektivt rengjort og 
må vanligvis skiftes ut. Glatte overflater eller ikke-porøse materialer forurenset av 
mikroorganismer, kan saneres med en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og 
desinfeksjon. På denne måten kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes så 
lenge nedbrytningsprosessen ikke har trengt seg inn i selve veden. 

Mugg på klimainstallasjoner 

Mugg på innvendige overflater i klimainstallasjoner kan være mer alvorlig enn mugg i 
bebodde rom fordi forurensningen kan transporteres med tilførselsluften til beboernes 
pustesone. Slike forurensninger må fjernes, slik at spredning via ventilasjonsanlegget unngås. 

Mekanisk rengjøring eller såperengjøring sammen med bruk av bakteriedrepende kjemikalier, 
er oftest nødvendig for å fjerne biologisk materiale fra ikke-porøse overflater i 
klimainstallasjoner. Høyttrykks-dampbehandling av mekanisk utstyr kan brukes til å fjerne 
biofilm dersom ikke behandlingen skader metalloverflatene. Dersom bruk av 
bakteriedrepende kjemikalier har vært nødvendig, må disse fjernes fra installasjonene før 
oppstarting. 

http://www.dibk.no/no/Tema/Inneklima/
http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78908


Saneringsmål 

Mål for saneringen er å rengjøre bygningen slik at vi oppnår normalt bakgrunnsnivå av 
muggsopp i bygget. Fuktighet og fuktkilder fjernes slik at det ikke kommer ny oppvekst. 

Har måling/karakterisering av mikroorganismer noen hensikt? 

Det er lett å få inntrykk av at forskjellige inneluftmålinger er nyttige for å finne årsak til 
helseplager, klarlegge helserisiko og som grunnlag for tiltak. Så lenge det ikke er klare 
sammenhenger mellom forurensninger i innelufta og eventuelle plager, er det imidlertid 
sjelden målinger bidrar til årsaksavklaring. 

Befaring første tiltak 

Fukt og muggvekst/mugglukt kan oftest avdekkes ved befaring. Ved befaring i problemhus 
skal man være klar over den potensielle betydning biologiske partikler kan ha, slik at det 
registreres om forholdene ligger til rette for slik forurensning. Det er viktig å vurdere om det 
er høy fuktighet generelt eller lokalt, og om det er mugglukt eller synlige soppkolonier. 
Ventilasjonsanlegg, luftfuktere og vannanlegg må sjekkes for mulig oppvekst av 
mikroorganismer. 

Inneluftmålinger 

Mikrobiologiske analyser som rutine i inneklimasaker har liten hensikt når det gjelder å 
vurdere helserisiko. Måleresultater kan imidlertid gi informasjon om tilstedeværelsen av 
biologiske partikler i innemiljøet. Resultatene må sammenlignes med tilsvarende forhold i 
utemiljø og i kontrollarealer. I en liten andel av de aktuelle tilfellene, kan målinger være 
aktuelle for å avklare om det kan forekomme skjulte skader, eller for å følge opp problemer 
over tid. Målingene må da utføres av kompetente fagmiljøer som kan gjøre rede for 
muligheter og begrensninger med de aktuelle metodene og hvilke problemstillinger de vil 
kunne besvare. 

Hvordan forholde seg overfor brukere av bygg der det oppdages fuktskader 
og muggsopp? 

Samarbeid og god kommunikasjon mellom de berørte parter som byggeier, helsetjenesten og 
brukere, er en forutsetning for god håndtering av slike saker (se eget avsnitt om 
risikokommunikasjon). Det bør i fellesskap lages en handlingsplan for utbedring som må 
gjøres kjent blant brukerne. Det er viktig at risikoforhold utbedres så snart det er praktisk 
mulig. Er fuktskaden av begrenset omfang, vil det svært ofte være tilstrekkelig med enkle og 
lite kostnadskrevende tiltak. Omfang og tidsplan for rehabilitering må baseres på en helhetlig 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. Foreligger det store fukt-/muggsoppskader, bør alternative 
lokaler vurderes benyttet mens utbedringstiltak gjennomføres. 

Hva bør gjøres når personer rapporterer helseplager de mener kan skyldes fukt og/eller 
muggsopp i innemiljøet? 

Personer som melder om helseplager de mener kan skyldes fukt eller muggsopp i innemiljøet 
må tas på alvor, og deres klager følges opp. Som ved all behandling av inneklimasaker, 
anbefales det en trinnvis fremgangsmåte. 



Hva slags plager? 

Man bør begynne med å innhente opplysninger om hva slags type plager det dreier seg om. I 
den forbindelse er det viktig å se på forekomsten av luftveissymptomer som hoste, piping i 
brystet og astma. 

Kan plagene skyldes opphold i bygningen ? 

Man bør vurdere om det er sannsynlig at plagene skyldes opphold i bygningen. Et viktig 
kriterium er at plagene avtar når man er borte fra bygningen. Deretter kan man sammenligne 
gruppen elever/barn der symptomer er rapportert, med elever/barn på tilsvarende alderstrinn 
som benytter andre rom i bygningen, og se om det er åpenbare avvik i forekomst av 
symptomer. Dette er ikke ment å være noen utdypende epidemiologisk undersøkelse, men 
mer en relativt enkel innhenting av opplysninger som grunnlag for videre tiltak. 

Er det rapporter om økt bruk av astma-/allergimedisin, anbefales det at man kontakter 
behandlende lege for om mulig å få verifisert økt medisinbruk. Hvis det er mulig, må man 
utelukke andre årsaker og eventuelle sykdommer som kan ligge til grunn for økningen i 
medisinbruk. 

Kriterier for at en person virkelig har plager eller er syk som følge av opphold i en 
bygning der det er oppdaget fuktskader 

Det vil være et gjennomgående problem at man i de aller fleste tilfeller verken kan bevise 
eller motbevise at en person har plager eller er syk som følge av fukt eller muggsoppvekst. 
Testing mot muggsoppspesifikke allergener kan bekrefte men ikke utelukke muggsoppallergi. 
Med andre ord finnes det ikke kriterier som kan fastslå en årsakssammenheng mellom 
helseplager og fukt. Derfor skal man ikke avvise personer som mener deres helseplager 
skyldes fuktproblemer. Flere personer i samme miljø som rapporterer en økning i 
luftveissymptomer samtidig med påvisning av betydelige fuktskader/muggsoppvekst i 
undervisningsrom/oppholdsrom, styrker muligheten for en sammenheng. 

Er det hensiktsmessig å stenge lokaler, eventuelt på hvilke kriterier? 

Hvis det kan sannsynliggjøres at inntil to-tre personer plages av økt hyppighet av 
luftveissymptomer (hoste, astma og infeksjoner) i relasjon til opphold i fuktbelastede lokaler, 
bør disse få tilbud om omplassering til andre deler av bygget, andre bygninger eller anledning 
til opphold/arbeid hjemme inntil forholdene er blitt tilfredsstillende utbedret. 

Er det flere enn to-tre personer med slike plager, bør man vurdere midlertidig stengning av 
lokalene til fuktskaden er sanert. De ovenfor nevnte antall er kun ment som et utgangspunkt 
for bruk av nødvendig skjønn i hvert enkelt tilfelle. 

Vanligvis vil rehabilitering av lokalene kreve at disse ikke benyttes mens arbeidet pågår. 
Brukere av bygningen skal ikke eksponeres for forurensninger fra rehabiliteringstiltak. 

 

 



Fukt og helseproblematikk i byggrehabilitering og vedlikeholdsplaner? 

Generelt må risikoforhold som kan bidra til dårlig inneluftkvalitet rettes opp. Utbedring må 
prioriteres der hvor mange melder om helseplager som synes å ha en sammenheng med 
risikoforhold i lokalene hvor de oppholder seg. 

Siden man i slike tilfeller ofte ikke har klare kriterier for å kunne påvise helseskadelig effekt, 
er det en fare for at påstander om helseplager kan fremkomme som et pressmiddel for å 
fremskynde forbedringer i barnas miljø. Dette er en vanskelig situasjon hvor saklig 
kommunikasjon mellom de berørte parter er svært viktig. Grunnlaget for prioriteringer må i 
hvert enkelt tilfelle baseres på en grundig og helhetlig vurdering og skjønn. 
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