
Hvad er asbest? 
Asbestfibre er naturligt forekommende mineraler, der findes i mange bjergarter, som kan spaltes i 
fibre. Da asbestfibre er stærke og ikke kan brænde, er asbest blevet anvendt til en række formål siden 
oldtiden. De sidste 100 år har det været et populært materiale i byggeriet.

Hvad er der asbest i? 
Asbest findes i visse byggematerialer fra før 1980, hvorefter anvendelsen blev forbudt i Danmark.
Asbestholdige byggematerialer er ikke farlige så længe fibrene er indlejret i materialet. Problemet 
opstår, hvis materialet knækker eller på anden vis beskadiges og små asbestfibre frigives i luften.

Hvornår er asbest ikke farlig for dig?
Asbest vurderes kun at give en øget risiko for sygdom, hvis man jævnligt eller lejlighedsvis har været i 
kontakt med asbest ved bearbejdning af asbestholdige materialer.

Har man blot opholdt sig i lokaler med forurening fra asbestholdige materialer, er risikoen ubetydelig.

Brug af værnemidler
Det er meget usandsynligt at der er asbestfibre tilbage i pulterrummene efter saneringen. Som en 
ekstra tryghedsskabende foranstaltning, er der stillet engangsdragter, engangsmasker og støvsuger til 
rådighed, til rengøring af egne ejendele. Sammen med værnemidlerne, er der lagt affaldssække, hvor 
dragter og masker kan smides i, efter brug.

Asbestsanering i Dalhusene
Den asbestsaneringsmetode der anvendes i ejendommene, foretages efter et såkaldt ”0-tolerance” 
princip. Dvs. at der efter asbestrengøringen bliver foretaget stikprøver. Findes der blot én 
tilbageværende asbestfiber, foretages der en ny rengøring.

Nogen steder påsættes der tape, der er markeret ”asbest”. Dette gøres af hensyn til evt. fremtidige 
arbejder, der skal udføres af håndværkere, der ikke er bekendt med ejendommene.

Alle arbejder med asbestsaneringen fortages af autoriserede folk og i overensstemmelse med kapitel 7 
i ”Bekendtgørelsen om asbest”.

Kilder
Arbejdstilsynet: https://at.dk/regler/at-vejledninger/asbest-c-2-2/
 
Arbejds- og miljømedicinskafdeling Bispebjerg Hospital: https://www.bispebjerghospital.dk/
afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Sider/asbest-og-hel-
bredsundersoegelser.aspx

Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1792#idb81f57e9-e510-450e-8c8a-
36aa10445eca
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