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Nabovarsel 

• Gjennomføringstidspunkt 

• Hvor bekjempelsen finner sted 
– Adresse/leilighetsnummer eventuelt åteplass 

• Hvem som utfører oppdraget 
– Adresse og telefonnummer. 

• Hvilket skadedyr bekjempelsen gjelder 

• Bekjempelsesmiddel 

• Faresignaler/forholdsregler 

 



Nabovarsel 

§ 3-4. Nabovarsel 
Enhver som skal foreta skadedyrbekjempelse skal varsle naboer 
og andre som kan bli berørt av skadedyrbekjempelsen. Disse skal 
bli orientert om når tiltaket skal gjennomføres, hvilket 
bekjempelsesmiddel som skal brukes og om faresignaler og 
forholdsregler som må tas. Nabovarsel kan utelates dersom 
dette anses åpenbart unødvendig eller ikke er praktisk 
gjennomførbart. 

Før tiltaket iverksettes skal den som skal foreta 
skadedyrbekjempelsen forvisse seg om at naboer og berørte er 
klar over gjennomføringstidspunktet. 

 



Nabovarsel 

Merknader til § 3-4. 
… Nabovarsel kan imidlertid utelates dersom det er åpenbart 
unødvendig eller ikke er praktisk gjennomførbart. Det er opp til 
skadedyrbekjemperen selv å vurdere om det er behov for 
nabovarsel. For skadedyrbekjempere følger det av kravet om 
internkontroll, jf. § 5-1, at det må kunne dokumenteres at 
nabovarsling er blitt vurdert og begrunnelse for at den er utelatt. 

 



Nabovarsel 

• Hovedregler:  
– Nabovarsel skal gis 

– Det skal begrunnes hvorfor det utelates 

 

• Nabovarsel er skadedyrbekjemperens 
«forsikring» 
– Hvis nabovarsel anses som  «åpenbart unødvendig», men 

det skjer et uhell, så var det ikke «åpenbart unødvendig». 
Straffeansvar. 

 



Nabovarsel 

• Åpenbart nødvendig 
– Kakerlakk- eller faraomaurbekjempelse i en hel bygård 

– Utendørs åtebokser mot gnagere med gift 

– Bekjempelse i barnehage, på skole 

 

 



Eksempler på utelatelse av nabovarsel 

• Nabovarsel unødvendig siden området ikke er tilgjengelig for 
offentligheten. 

• Nabovarsel unødvendig siden åte er plassert innendørs. 

• Nabovarsel unødvendig fordi åtestasjoner er plassert 
innendørs i låste private lokaler. 

• Nabovarsel unødvendig siden kun giftfrie metoder er brukt. 

• Nabovarsel unødvendig siden åtestasjoner er plassert på 
avsidesliggende gårdsbruk og tilhørende personell er 
informert 

• Nabovarsel begrenset til merking på åtestasjoner og oppslag i 
fellesarealer  

 



Protokoll, opplysningsplikt, veiledning mm. 

• Skadedyrforskriften (§3-5) sier at skadedyrbekjemperen skal 
føre løpende protokoll over hvilke bekjempelsestiltak som 
iverksettes 

• Tilsynsmyndigheten (kommunen) kan til enhver tid kreve å få 
seg forelagt protokollen eller andre opplysninger som er 
nødvendige for at tilsynsmyndighetene skal kunne føre tilsyn 

• Skadedyrbekjemperen har ifølge Skadedyrforskriften (§3-5) 
opplysningsplikt overfor oppdragsgiver for de samme 
opplysninger som skal oppføres i protokollen. Det står ikke at 
opplysningene skal være skriftlig, men det synes selvsagt 

• Skadedyrbekjemperen har plikt til å gi nødvendig veiledning til 
medhjelperen om metoder og midler som nyttes under 
bekjempelsen 



Protokoll, innhold 
• Tidspunkt for tiltaket 
• Sted, Eier, Oppdragsgiver 
• Anvendt middel, navn på aktivt stoff, oppløsningsmiddel, 

formulering, preparatnavn (bare firmaets preparatnavn godtas 
ikke) 

• Kvantum, konsentrasjon av aktivt stoff og mengde, metode 
(hvordan midlet er påført og hvor i bygningen) 

• Begrunnet valg av metode 
• Resultat, etterkontroll, dato 
• Hvilken type skadedyr (nøyaktig identifisering), ”insekter” eller 

”maur” godtas ikke. Ved eventuell klage/tilsynskontroll/rettssak er 
dette viktig 

• Nabovarsel, dokumenter om nabovarsel er sendt eller vurdert. 
• Eventuelle skader 



Protokoll 

• Mange gode protokoller! 

• Vanlige mangler 
– Begrunner ikke utelatelse av nabovarsel 

– Begrunner ikke valg av metode i henhold til 
substitusjonsprinsippet 

– Manglende info om aktivt stoff, mengde og konsentrasjon  

– Manglende underskrift av veileder 



Substitusjonsprinsippet 

§ 3-2 Bruk av bekjempelsesmidler 
• Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det 

middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø 
og helse og som kan føre til ønsket resultat. 

Fra merknadene til § 3-2  
– Det følger av substitusjonsprinsippet at man ikke skal 

benytte kjemiske midler i forebyggingsøyemed, disse skal 
forbeholdes utryddelsestiltak. 



Eksempler på begrunnelse 

• Reir kunne ikke lokaliseres så mauråte ble plassert ut der vi 
observerte aktivitet. 

• Søppelhåndtering kan løse problemet. Kunden bedrer rutiner 
før ny vurdering foretas. 

• Veggdyr kan vanskelig bekjempes kun ved sprøyting. En 
kombinert løsning med frysing og kjemisk behandling er 
derfor valgt. 

• Renhold og forebyggende tiltak er tilfredsstillende utført av 
eier, men rotteproblemer vedvarer så forgiftet åte blir 
benyttet. 

• Bygning er sikret mot gnagere, klappfeller satt ut for å drepe 
gjenværende individer. 



Eksempler på begrunnelse 

• Klappfeller eller andre felletyper er uaktuelle å bruke fordi 
antallet dyr er høyt. 

• Renhold og forebyggende tiltak er tilfredsstillende utført av 
eier, men flueproblemene vedvarer så limfeller ble benyttet. 

• Matrester og potensielle formeringssteder er fjernet, 
sprøyting er unødvendig siden gjenværende individer vil 
forsvinne. Støvsuging og vask anbefalt. 

• Mauråte ble plassert på sikre steder (åtestasjon/utilgjengelig 
for andre) siden det nylig har vært registrert mauraktivitet der. 

 






