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Rådgivning på inneklimafeltet

Seksjon for luft og støy bistår 
helsemyndigheter, kommuneoverleger, 
miljørettet helsevern og publikum med 
helsefaglige råd om en rekke ulike 
inneklimaforhold

Vanlig forekommende saker omfatter:

• Asbest 
• Omfattende bruk frem til slutten av 70-tallet

• 1977 - forbud mot bruk i isolasjon

• 1985 – all burk og håndtering forbudt

• Flyktige organiske forbindelser (VOC)
• Oljetank lekkasjer, deponigass

• Fukt- og muggsoppskader 

Hoved andelen av henvendelser gjelder fukt-
og muggsoppskader. 



Fukt – Et viktig inneklimaproblem

Fukt- og muggsoppskader utgjør den største andelen av inneklimaproblemer

Assosiert med utvikling eller forverring av helseplage 

Forebygging og utbedring av fukt- og muggsoppskader i barnehager, skoler og i 
hjemmet er derfor svært viktig for å sikre et godt inneklima og helse. 



Årsaker til fukt i bygninger

Lekkasjer gjennom bygningskroppen (fra tak, vinduer eller grunn) 

Lekkasjer fra vanninstallasjoner/røranlegg i bygget 

Fuktighet bygget inn konstruksjonene (byggfukt) 

Høy fuktproduksjon fra personer og aktiviteter i bygget i forhold til 
ventilasjon 

Kondens på kalde overflater/kaldtvannsrør/kuldebroer 

Flom 



Muggsopp

Muggsopp finnes normalt i alle 
miljøer. 

Forekomsten av muggsporer varierer 
imidlertid sterkt med årstiden. 

For de fleste typer, finner man det 
høyeste antallet i uteluften på 
sommeren og høsten. Da er 
uteluften hovedkilden til mugg, også 
i inneluften.



Vekstbetingelser for muggsopp inne

Normalt skal det ikke være vekstvilkår for muggsopp innendørs. 

Når overflatetemperaturer regelmessig faller under duggpunktet 
(temperaturen hvor vanndamp går over til væske), kan kondens føre 
til gode vekstbetingelser. 

Kondens kan oppstå ved kuldegrader (nedkjøling i punkter/områder 
med sviktende isolasjon i vegger og tak).

Kondens inne i bygningsmaterialer som betong, murstein og gips kan 
fungere som et reservoar for fuktighet og dermed føre til muggvekst, 
selv under forhold hvor overflaten tørker ut.

Relativ fuktighet (RF) over 70 prosent kan være tilstrekkelig for 
muggvekst. 



Muggsopp inne – de vanligste 

• Cladosporium (1)

• Penicillium (2)

• Alternaria (3)

• Aspergillus (4)

• +++ 1

2

3
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Helseskadelige effekter knyttet til 
fuktproblemer og muggsopp i bygninger

Flere store epidemiologiske studier finner samvariasjon mellom fuktskader og 
muggsopp inne og luftveisrelaterte sykdomsutfall. 

Mendell 2011 (Review): Fukt og muggsopp i innemiljøer gir økt risiko for forverring 
og/eller utvikling av en rekke allergier og luftveislidelser. Helsepåvirkningen synes å 
være av både allergisk og ikke-allergisk karakter

• Astma

• Pustebesvær

• Hoste

• Piping i brystet

• Luftveisinfeksjoner

• Bronkitt

• Allergisk rinitt

• Eksem

«Diffuse helseeffekter» også rapportert : hodepine, konsentrasjonsvansker, trøtthet



USA: Anslått at 30% reduksjon i omfanget av fuktproblemer/muggsopp gir
1.4 millioner færre astma tilfeller og 2 – 6 % reduksjon i forekomst av vanlige
luftveisinfeksjoner

Gir store reduksjoner i sykefravær.

Anslått at 8 - 20% av alle vanlige luftveisinfeksjoner skyldes fukt og 
muggsopp.

Intervensjonsstudier har vist at tiltak rettet mot ventilasjon og fuktproblemer 
gir klar bedring av både allergisk og ikke-allergisk luftveissykdom. 



Uklare årsakssammenhenger

• Mye peker på muggsopp som sentral eksponeringsfaktor, men mangel på 
eksperimentelle studier gjør at faktisk årsakssammenheng fremdeles er uklar 

• Uklart om effektene skyldes soppsporer eller andre soppfragmenter (hyfer), 
også foreslått at mykotoksiner og  MVOC fra muggsopp kan bidra

• Andre faktorer i fuktige innemiljøer kan også ha betydning; andre allergener 
(husstøvmidd), bakterier, virus, VOC-fra bygningsmaterialer, etc… 

VOC

volatile organic compounds

(flyktige organiske for-

bindelser)

MVOC = microbial VOC



• Tidlig eksponering for fuktige innemiljøer, synlig mugg og 
mugglukt er assosiert med utvikling av astma hos små barn og 
økt astma-sykelighet hos personer som har astma. 

• Barn bør unngår innemiljøer med omfattende fuktskader og 
muggeksponering så langt det er mulig

• Vi vet ikke… 
– hvor mye eksponering som kreves (mengde og varighet), 

– om det er dose-respons sammenheng, 

– om det er spesielle typer av muggsopp som gir effektene

– om intervensjoner for å redusere eksponeringen vil forhindre astmautvikling

J Allergy Clin Immunol Pract 2016;4:396-404)

Oppdatert kunnskap



Fukt- og muggsoppskader i primære 
oppholdsrom synes å være av større 
helsemessig betydning enn fukt- og 
muggsoppskader i rom som i mindre grad 
benyttes til opphold 

Karvonen et al., 2015
Mustonen et al., 2015

Hvor i boligen fukt- og muggsoppskader 
oppstår er av betydning

Utelukker ikke at helseeffekter kan oppstå selv om skadene er i andre rom (loft, kjeller…)



Helseeffekter av muggsopp ute

Utendørs eksponering for høye konsentrasjoner av sporer kan forårsake 
helsepåvirkninger som astmaanfall.

De fleste ser ut til å være relativt upåvirket, med mindre de er sensibiliserte 
for bestemte arter



Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp

Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling eller 
forverring av sykdom. Det foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å 
sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer.

Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i 
bygningskonstruksjonen skal unngås. 



Omfang av fuktproblemer i norske boliger

Eldre anslag: 10-20% av norske boliger har fuktproblemer i større eller 
mindre grad

Prosjektet «Fukt i bolig» (2016)
• FHI, Helsedirektoratet, Anticimex og SINTEF byggforsk.

• Formål: Kartlegge omfang av fuktproblematikk i norske boliger

• Basert på IF BOLIGSJEKK – boliginspeksjoner utført  av Anticimex 



«Fukt i bolig»
Total 10 112 boligrapporter gjennomgått

3 125 boliger hadde anmerkinger for fukt eller muggsoppskader med 
tilstandsgrad 2 (TG2: feil, skade, sterk slitasje, kort gjenværende brukstid, behov 
for tiltak) eller 3 (TG3: total funksjonssvikt, avvik fra lov/forskrift, akutt tiltak 
nødvendig).



• For alle boliger bygd før 1980 var andelen med fuktskader over 
gjennomsnittet på 31 prosent.

• Andelen boliger med fuktskader sank jo nyere boligene var. Nedgangen 
fra 1980 kan skyldes at krypkjellere ble faset ut. 

• Aust- og Vest-Agder samt Sør-Trøndelag pekte seg ut med den klart 
høyeste andelen boliger med fuktskader, med henholdsvis 44 %, 47 % og 
51 % . Om dette skyldes tilfeldigheter, klimatiske forhold eller byggeskikk 
er ikke kjent. 

Alder på boligen



• En stor del av de rapporterte fuktskadene synes å forekomme i deler av 
boligen som ikke benyttes til varig opphold. Dette behøver ikke å bety at 
skadene ikke medfører risiko for luftveissykdom. 

• Sporer, evt. bakterier, VOC etc. fra de skadete områdene kan tenkes spredt 
til oppholdssoner. 

• Studien kan i liten grad si noe om en mulig helserisiko av de rapporterte 
fuktproblemene.  



Fukt i utleieboliger

Bare selveierleiligheter inngikk i «Fukt i bolig» studien. 

Basert på andel henvendelser mener Folkehelseinstituttet det er grunn til 
å tro at problemet er større i leiligheter i utleiemarkedet. 

Særlig utleieboliger i kjellere vil være utsatt, fordi det er mye fukt i 
kjellere.



Hva vet vi om problemet i norske skoler og barnehager?
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Arbeidstilsynets rapport 

«Inneklima i norske skoler. Hovedfunn 2011-2012»

• 51 % av skolene hadde eller hadde hatt synlig fukt- eller råteskader eller
mugglukt i lokalene (143 kommuner/skoleeiere og 301 skoler).

• Årsaker til dårlig inneklima i skolene: For lite ressurser til drift og
vedlikehold.

• Dårlig forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) kan ha konsekvenser for
inneklimaet i form av: Fuktskader, dårlig renhold, dårlig ventilasjon,
sviktende temperaturkontroll

• Dette har konsekvenser for helse, produktivitet og læring.
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Praktiske tiltak

• Generelt ikke nødvendig å identifisere type muggsopp som vokser inne. 
Rutinemessig prøvetaking for mugg anbefales ikke. 

• Eksponering for mugg, synlig eller luktet, utgjør en potensiell helserisiko; 
Derfor, uansett hvilken type mugg som er tilstede, bør den fjernes. 

• Underliggende fuktskade må utbedres/fjernes.

• Siden følsomheten til enkeltindivider kan variere sterkt er prøvetaking og 
dyrking ikke gode redskaper for å bestemme den enkeltes helserisiko. 
Standarder for å bedømme hva som er en akseptabel eller tolerabel 
mengde mugg ikke etablert (CDC). 

• Ved målinger bør man på forhånd avklare hvordan testresultatene skal 
tolkes og hvilke begrensninger og anbefalinger resultatene kan gi. 
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Regelverk
Inneklimaforhold reguleres gjennom Folkehelseloven og Forskrift for 
miljørettet helsevern

Forskrift for miljørettet helsevern (som er hjemlet i folkehelseloven) 
gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold 
direkte eller indirekte kan ha påvirkning på helsen

Det er spesielt §7, §9 og §10 under Kapittel 3 «Miljø- og helsekrav til 
lokaler, virksomheter og eiendommer» i Forskrift for miljørettet helsevern 
som er av særskilt betydning i forhold til inneklima

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over gjellende regelverk under 
artikkelen «Råd for å unngå fukt og mugg» på www.fhi.no:

https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-inneklima-
og-helse/fuktproblemer-og-muggvekst-i-bygnin/

http://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-inneklima-og-helse/fuktproblemer-og-muggvekst-i-bygnin/


Regelverk inneklima i utleieboliger –

Kommunens ansvar

I Rundskriv IS-8/2013 «Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av 
boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, 
barnehager og skoler» presiserer Helsedirektoratet at:

• Helsemessige forhold i boliger er en del av miljørettet helsevern, og 
har vært en del av virkeområdet for miljørettet helsevern etter 
sunnhetsloven, kommunehelsetjenesteloven og nå folkehelseloven

• Forskrift om miljørettet helsevern regulerer nærmere lovens 
bestemmelser, men kan ikke innskrenke loven.

• Når det gjelder inneklimaforhold ved boligen som leietaker i liten grad 
kan påvirke, kan og bør kommunen føre tilsyn på vanlig måte. 
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Relevant materiale fra FHI 

https://www.fhi.no/publ/2015/anbef

alte-faglige-normer-for-innekl/

https://www.fhi.no/publ/2015/anbefalte-faglige-normer-for-innekl/
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Relevant materiale fra FHI 
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Relevant materiale fra FHI 

https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-

inneklima-og-helse/fuktproblemer-og-muggvekst-i-bygnin/

https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-inneklima-og-helse/fuktproblemer-og-muggvekst-i-bygnin/


Konklusjon

• Fukt- og muggsoppskader utgjør sannsynligvis den største 
andelen av inneklimaproblemer

• Knyttet til utvikling eller forverring av helseplager 

• Forebygging og utbedring av fukt- og muggsoppskader i 
barnehager, skoler (og i hjemmet) er viktig for å sikre et 
godt inneklima og helse. 


