
Informasjon om Arbeidsavklaringspenger og Uførepensjon  

  

Dersom du er innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav, vil du også ha rett til 

å søke utbetaling av uførepensjon fra pensjonskassen. Både arbeidsavklaringspenger og 

uføretrygd fra Nav går under begrepet «Uførepensjon» i pensjonskassen.   

Det er ikke noe krav om at du er varig ufør.   

Det er svært viktig at du sender vedtaket ditt fra Nav sammen med pensjonskassens 

søknadsskjema til oss. Når begge deler er mottatt, vil saken bli behandlet.   

Etter at pensjonen er igangsatt fra pensjonskassen må du alltid huske på å sende (gjerne 

kopi) nye vedtak fra Nav til oss. Dette for at vi skal kunne ivareta dine pensjonsrettigheter.   

Når du er innvilget disse ytelsene fra Nav og saken er behandlet hos oss, vil du samtidig være 

medlem av pensjonsordningen å opptjene rett til fremtidig alderspensjon. Du vil altså ikke bli 

utmeldt selv om du kanskje ikke lenger er ansatt i bedriften. Du plikter å melde fra til oss 

dersom du blir frisk og kommer tilbake i jobb, enten hos Skanska eller hos annen arbeidsgiver.   

Karensbestemmelser: Det er ikke noe krav om helseopplysninger ved innmelding. Derfor kan 

det gis avslag på utbetaling dersom sykdommen/lidelsen har oppstått innen 2 år etter 

innmelding og man ikke kjente til sykdommen ved innmeldingstidspunktet. Ved eventuelt 

avslag vil man likevel ha rett til å stå som medlem og opptjene fremtidig pensjonsrett, så lenge 

man har vedtak fra Nav som man sender til oss.   

Detaljerte beregninger om størrelsen på uførepensjon finner du på Skanska sine intranettsider 

(one.skanska - Skanska & Meg – Ansattgoder).   

Søknadsskjemaet kan lastes opp på hjemmeside pensjonskasse.lumera.com/pensjonskasser/skanska  

eller sendes i e-post til skanskapensjon@lumera.com. Du kan eventuelt sende i post til 

Skanska Norge Konsernpensjonskasse, Postboks 1790, Vika, 0122 Oslo.  

Løpende pensjon reguleres hvert års 1. juli i henhold til avtale med medlemsbedriftene og 

lovgivning  
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