
FIBRE FRA UDSKIFTNING AF ASBESTTAGE

REGLER,  ANVISNINGER OG PRAKSIS
TORBEN V.  RASMUSSEN,  6.  STÅENDE BYGGEPANEL



Regler
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BR18
§329 - §333 Forureninger fra byggematerialer

Arbejdstilsynet
At-vejledning C.2.2-1 - 1. juli 2005, Asbest
Regler for ethvert arbejde med asbest og herunder reparation, vedligeholdelse 
og fjernelse af asbestholdige materialer.

Bekendtgørelser
Asbestbekendtgørelsen, BEK nr 1792 af 18/12/2015
Kræftbekendtgørelsen, BEK nr 1795 af 18/12/2015



BR18

• § 329 
• Forureninger fra byggematerialer må ikke påvirke bygningers indeklima, så 

der opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.

• §330
• Stk. 4. I forbindelse med ombygninger og lignende skal det sikres, at 

sundhedsskadelige stoffer som f. eks. asbest, pcb, bly eller partikler fra 
isoleringsmaterialer fra allerede indbyggede materialer ikke spredes til 
indeklimaet.
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At-vejledning C.2.2-1 - 1

• Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest 
eller asbestholdigt materiale.

• Bygninger, anlæg, tekniske hjælpemidler mv., der indeholder asbest eller 
asbestholdigt materiale, kan fortsat lovligt markedsføres i sin helhed i 
Danmark, hvis asbesten eller det asbestholdige materiale lovligt har kunnet 
markedsføres i sin helhed i Danmark frem til 1. januar 2005. 

• Forbud mod genbrug - Genbrug af asbestholdigt materiale er ikke tilladt. 
Derfor er det fx forbudt at opsætte en nedtagen asbestcementholdig plade.

• Forbud mod højtryksspuling - Højtryksspuling, herunder våd sandblæsning 
af asbestholdige materialer, er forbudt

• Unge - Unge under 18 år må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de kan 
udsættes for asbest.
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Hvad er tilladt?

• Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, 
anlæg, tekniske hjælpemidler, tog, samt skibe under værftsarbejde, hvor der er anvendt 
asbestholdigt materiale, og rengøringsarbejde i forbindelse hermed, er tilladt.

• Ved nedrivning forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdigt materiale inden for et 
afgrænset område. 

• Ved reparation forstås indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, som er i hel 
stand. (Det kan med fordel overvejes i stedet at fjerne asbesten helt). 

• Ved vedligeholdelse forstås udspartling eller forsegling af små områder med små huller, 
fx fra opslag, udsmykning og armaturer, forsegling af enkelte intakte, uperforerede
asbestholdige plader, samt inddækning af asbestholdige tagplader efter beskrevne 
metoder. 

Malearbejde er ikke omfattet af reglerne om asbest, medmindre der under arbejdet opstår 
asbeststøv, fx hvis der slibes.
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Anvisninger

Maling af taget giver ikke nødvendigvis længere
levetid blot bedre udseende.
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Praksis

• Når diameteren er under 3 mikrometer (3/1000 millimeter), kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i 
lungerne. Fibrene bliver “respirable”. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

• Rensning - Hvis private ønsker at give sig i kast med at rense deres tag selv, må de kun anvende en blød børste og en 
vandslange.

• Højtryksspuling - Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet kan give dispensation i enkelte 
tilfælde. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis leverandøren af udstyret til højtryksspulingen kan godtgøre, at der ikke bliver
produceret støv, og at spulevandet bliver filtreret. Arbejdet skal anmeldes til kommunen, senest 14 dage inden det sættes i 
gang. Anmeldelsen skal oplyse om, hvor arbejdet foregår, hvor lang tid arbejdet tager, og hvilke forholdsregler der bliver 
taget, for at miljø og omgivelser ikke tager skade.    

• Maling af taget - Professionelt kan foretage afrensningen inden malingen. Det udstyr, som anvendes ved en afrensning, skal 
være godkendt af Arbejdstilsynet. 

• Der må ikke skæres, bores eller på anden måde arbejdes med asbestholdige materialer, uden at de gældende regler for 
arbejde med asbest overholdes.

• Udendørs må private gerne selv fjerne asbestholdige materialer. Det skal behandles med stor forsigtighed. Plader må fx ikke 
knækkes eller på anden måde ødelægges. For professionelle kræves særligt udstyr, herunder effektivt åndedrætsværn. 

• Bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske efter gældende regler.
• Eternittag med asbest kan udskiftes med et nyt eller fungere som undertag for nye tagbelægning.
• lovligt at lade materialer med asbest sidde, indtil de skal fjernes ved renovering, med mindre man beskadiger materialet.
• Asbestholdige materialer inden døre skal fjernes af professionelle, som skal overholde en række omfattende 

sikkerhedsforanstaltninger.
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