
ASBEST ER FARLIGT
- og findes stadig i byggeriet
Selvom asbest har været forbudt i mere end 30 år og ikke må benyttes længere, 
er der stadig risiko for at blive udsat for det farlige asbeststøv i forbindelse med 
vedligeholdelse, ombygning eller nedrivning af ældre bygninger og bygningsdele.

Gå på opdagelse i Asbest-Huset og se:
Hvor findes der asbest?
Hvordan ser asbest ud? 
Hvornår du skal være opmærksom på, at der måske kan være asbest?
Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal du tage, når du støder på asbest?

Asbesthuset findes på hjemmesiden asbest-huset.dk. 
Her kan du klikke på den bygningsdel du ønsker oplysninger om og se, hvilke 
sikkerhedsforanstaltninger du skal bruge, hvis den indeholder asbest.

Asbest-huset.dk er en del af BFA Bygge & Anlæg



Hvor findes asbest?
Man kan med en vis sikkerhed gå ud fra, at der i bygninger, som er opført før slutningen af 1980’erne, 
findes asbest ét eller flere steder. Ved nedrivning og de fleste reparationsarbejder samt ombygninger 
på disse bygninger, er der en risiko for at blive udsat for asbest. 

Du kan støde på asbest, hvor du ikke forventer det, fx under forsegling af loftplader eller på rør hvor 
asbestisoleringen ”gemmer sig” under et yderligere lag mineraluldsisolering.
Dog er det sikkert at, hvis eternittaget er fra før 1986, indeholder det asbest, hvis rørisoleringen er fra 
før midten af 1970erne, er der helt sikkert asbest i. Andet kan umiddelbart være sværere at afgøre, om 
der er asbest i - fx i tagpap eller i fliseklæb.
Alle faggrupper indenfor bygge- og anlægsbranchen kan risikere at støde på asbest.

Hvor farligt er asbest?
Udsættelse for asbestfibre er yderst sundhedsskadelig. 
Fibrene er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes 
mindste dele. Her kan de forårsage kræftsygdomme 
og lungesygdommen asbestose. 

Derfor er det vigtigt at tage de nødvendige 
forholdsregler, så du og kollegerne på 
arbejdsstedet ikke udsættes for asbest.
 
Hvordan ser asbest ud?
Det kan være meget vanskeligt at afgøre, 
om et byggemateriale eller en bygningsdel 
indeholder asbest.  Derfor er det vigtigt at 
kende til bygningens historie og til brugen 
af asbestholdige materialer i forskellige 
tidsperioder. 
Spørg fx bygherren, om der er viden om, at 
asbesten er fjernet, indkapslet eller forseglet 
under tidligere renovering. Ellers kan egentlige 
prøver vise, om der er asbest.
I asbest-huset.dk kan du se eksempler på 
asbestholdige bygningsmaterialer.

Faste regler ved asbestarbejde
Når du som firma og håndværker skal håndtere 
og arbejde med asbestholdige materialer, er 
der faste regler der skal følges – både før, 
under og efter arbejdet.
Det gælder fx for instruktion og uddannelse, 
sikkerhedsforanstaltninger, velfærdsforhold, 
arbejdsplaner, rengøring og meget mere.

Bygherre og arbejdsgiver bidrager hver især med viden om, hvor der kan være asbest i bygningen. 
Arbejdet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, når det udføres. 
På asbest-huset.dk kan du få et overblik over de regler og krav, der gælder ved asbestarbejde. 

Asbest-huset.dk er en del af BFA Bygge & Anlæg


