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Asbest nu og fremover

 Fik vi ikke løst 

problemet i 80’erne ?

 S-tog, skibe ja – men 

størst problemer i 

bygninger



Status regler nu

 Registrering mm

◦ Arbejdsgiverpligt

◦ Bygherre ved 

renoveringer 2 firmaer 

10 ansatte

◦ Rådgiver, underrette 

bygherre om 

forundersøgelser

◦ Kun indvendig 

forekomst

 Udførelse af arbejdet

◦ Arbejdsgiver

 Arbejdsplan

 Anmeldelse

 Kursus

 Oplæringsforløb

◦ Ansatte



Status praksis

 Fjernelse

 Indkapsling

 Forsegling

 Forbud genanvendelse

◦ Men forsegling brydes

 Viden om asbest i bygninger forsvinder



Arbejdsgivers registrering

 At kende til bygningens historik og tidligere 
anvendte materialer, som evt. kan genfindes i SBI 
anvisningen om Asbest i bygninger

 At bruge f.eks. BAR BA’s vejledning ”når du 
støder på asbest” hvor typiske 
bygningsanvendelser er koblet med oplysninger 
om hvilket år det blev anvendt og forbudt

 At bruge ”husmandsregler” på typisk 
anvendelse: Asbest som isoleringsmateriale 
omkring kedler, ventiler og rørbøjninger

 At gennemføre kortlægningsmålinger ikke 
mindst i tvivlstilfælde



2 situationer

 Den kendte 

asbestforekomst

◦ Forundersøgelse

◦ Asbestsanering

◦ Bortskaffelse

◦ Fjernelse/indkapsling

◦ Færdigmelding

 Den ukendte 

asbestforekomst:

◦ Saneringsprojekt 

foreligger ikke

◦ ”Når du støder på 

asbest”

◦ Tvivl: Asbestreglerne 

følges



Når du støder på asbest

 Vejledning i 2 dele

◦ Baggrund, regler, 

uddannelse

◦ Konkrete eksempler 

på håndtering og 

fjernelse



Her kan du møde det:
 Tvivlstilfælde

 Ved materialer og konstruktioner fra perioden med 
asbestanvendelse til omkring forbudenes indførelse og 
hvor fx arbejdsgiveren ikke kan få godtgjort, at der 
ikke indgår asbest i materialer, komponenter, 
konstruktioner mv. - gælder asbestreglerne.

 Ved den mindste mistanke om hvorvidt der kan være 
asbest, skal asbestreglerne følges indtil det kan 
dokumenteres, at materialerne ikke indeholder asbest.

 Ved usikkerhed om asbest anbefales det, at der 
foretages prøvetagning med efterfølgende analyse 
udført af en særlig sagkyndig på asbestområdet. Hvis 
der ikke konstateres asbestfibre i materialet, vil 
arbejdet ikke være omfattet af asbestreglerne.

 Ved arbejde i bygninger opført før midten af 
1980erne, hvor der på forskellig måde gøres indgreb 
på den eksisterende bygning med nedrivning, boring 
mv. eller reparationer af fx varmeanlæg, også selvom 
bygningen i princippet er blevet asbestsaneret, er det 
vigtigt, at de ansatte er instrueret i, hvad der kan være 
tegn på asbest , så der ikke overses asbest. 
Instruktionen bør også indeholde, hvilke 
forholdsregler de ansatte skal iagttage ved mistanke 
om asbest, herunder hvem der skal underrettes.
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Hvor findes asbest – materialer I

Gulvbelægning (termoplastiske gulvfliser samt PVC-gulvbelægning med 

asbestbagside): Kan findes i skoler, hospitaler og boliger.

Pakninger og isoleringsmaterialer (bånd, snore, garn, bølgepapir, bølgepap og 

tæpper anvendt til pakning, tætning og varmeisolering af rør, kedler, tryk-

beholdere, ovne, røgkanaler, elektriske kabler og rørbøjninger): Kan findes på 

rør, ventiler, flanger og kedler mv. i , offentlige bygninger, skoler, fabrikker, 

kraftværker og hospitaler.

Asbestcement (anvendt i eternit-bølgetagplader, tagplader, vægbeklædning, 

klingebeklædning, fliser, formstøbte produkter): Kan forekomme i 

landbrugsejendomme, private boliger , industribygninger, front- og endeplader 

i badekar, tagudhæng, væg- og loftsbeklædning, plantekasser, kaminer, 

cisterner, afløbsrør, tagrender, nedløbsrør, røgkanaler, hegn, tagelementer, 

kabelgennemføringer, ventilationsskakte, altankasser.
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Hvor findes asbest – materialer II

Påsprøjtede belægninger (anvendt til varme- og lydisolering, brandbeskyttelse 

samt beskyttelse mod kondens): Kan findes på bærende stålkonstruktioner i 

store eller fleretagers bygninger, som brandsikring i loftshulrum og på lofter i 

svømmehaller.

Pap, papir og papirprodukter (anvendt til varmeisolering og brand-

beskyttelse, el- og varmeisolering af elektrisk udstyr): Kan forekomme i 

tagpap og dampspærrer, kompositstål, vægbeklædninger og tagplader, 

belægning på brændbare plader, brandsikker laminat og rørisolering i form af 

bølgepap.

Fugemasser og klæbemidler (kan have været anvendt overalt): Kan findes ved 

tætninger omkring vinduer, badeværelser, gulvbelægninger.



Forbud



Bygherren

 Ved arbejde hvor der er risiko for asbest, skal bygherren:

 Sikre at der i udbuddet ikke forudsættes arbejdsmetoder mv., der 
ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen, herunder asbestreglerne.

 Sikre, at arbejde med asbestholdige materialer udføres adskilt fra det 
øvrige arbejde på pladsen. Dette skal fremgå af tidsplanen.

 I plan for sikkerhed og sundhed beskrive, hvor der evt. findes asbest, 
hvordan dette område afgrænses og afmærkes samt hvilke 
foranstaltninger, der skal træffes.

 I forbindelse med udarbejdelse af PSS skal bygherren sikre, at områder 
med asbest og asbestholdige materialer er identificeret og afmærket 
tydeligt inden arbejdet iværksættes.

 BAR anbefaler, at der ved renoveringsopgaver på byggeri fra før 
1988 altid laves en forundersøgelse om og i hvilket omfang der 
findes asbest i bygningen.



Projekterende/rådgiver

 For asbestarbejde skal den projekterende:

 rådgive bygherren, om, hvilke forundersøgelser der 
skal foretages før en nedrivnings- eller 
renoveringsopgave, fx at afdække omfang og type.

 beskrive i udbudsmaterialet, hvor der forefindes 
asbest.

 sørge for at der i projektmaterialet tages højde 
for, at asbestreglerne kan overholdes i forbindelse 
med projektets gennemførelse.

 Forundersøgelserne vil normalt skulle indeholde 
en gennemgang af bygningen og registrering af 
asbestholdige materialer. Dette gælder både 
bygningens indvendige og udvendige dele.



Entreprenøren

 arbejdsgiveren skal inden et nedrivnings- eller vedligeholdelsesarbejde 

påbegyndes indhente de nødvendige oplysninger evt. ved kontakt til ejerne 

for at fastslå, om der i pågældende materialer eller bygninger findes asbest. 

Hvis der er den mindste mistanke om asbestforekomst i et materiale eller i 

en bygning, skal arbejdet tilrettelægges og udføres efter asbestreglerne.

 ved nedrivningsarbejde skal der laves en skriftlig plan for arbejdet

 indvendigt nedrivningsarbejde og andet meget støvende arbejde, f.eks. 

fjernelse af  asbestholdige skifertagplader, skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

 Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal udbygges med en særlig 

APV, der skal beskrive de foranstaltninger, der skal foretages for at 

overholde asbestreglerne. For hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for 

at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, skal der 

tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for 

støvet.



Uddannelse og instruktion

 Indvendig renovering: 4 dages 

asbestkursus

 Udvendigt støvende: Særlig instruktion

 Udvendigt ikke-støvende: Alm. instruktion



Konkrete arbejdsopgaver



Konkrete arbejdsopgaver



Konkrete arbejdsopgaver



Konkrete arbejdsopgaver



Konkrete arbejdsopgaver



Konkrete arbejdsopgaver



Fremtid?

 Selv hvis al udsættelse stoppede nu, vil vi 

stadig se kræfttilfælde de næste 30-40 år.

 Registrering

 Kortlægning

 Asbestfrit Danmark?



Elementer i registrering

 Eksisterende urørt asbest

◦ Isolering i kældre mm fra før 1972

 Forseglet og indkapslet asbest

◦ Periodisk kontrol af effekt

 Fjernet asbest

 Mål: Fjerne mistanker og utryghed ved 
renoveringsarbejder

 Middel: Offentlig tilgængelig database med 
løbende indberetning



Handleplan

 Har vi råd?

 Har vi råd til at lade være?


