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Forord

Bygningsreglement 2008 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009) og 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om 
asbest (Arbejdstilsynet, 2004) forbyder anvendelse af asbestholdige 
materialer i byggeriet. Det er dog tilladt at arbejde med asbest ved re-
parations-, indkapslings- og nedrivningsopgaver i byggeriet, men det 
kræver passende sikkerhedsforanstaltninger.

Denne SBi-anvisning har til formål at give den faglige indsigt, som 
er nødvendig for at planlægge og gennemføre arbejdsopgaver, hvor 
det viser sig, at der er anvendt asbestholdige materialer. Anvisningen 
skal hjælpe byggeriets aktører til at håndtere asbest i praksis i over-
ensstemmelse med krav i lovgivningen på en sikker og sundheds-
mæssig forsvarlig måde.

Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 229, Byggematerialer med 
asbest (Rasmussen, 2010), der er et katalog over kendte asbesthol-
dige byggematerialer, som har været anvendt i dansk byggeri i perio-
den fra ca. 1900 til 1990. Tilsammen afløser de to anvisninger SBI-an-
visning 153, Asbestholdige materialer i bygninger, fra 1986. 

Anvisningen er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 
ved Aalborg Universitet på foranledning af og med økonomisk støtte 
fra Arbejdstilsynet.

I udarbejdelsen indgår ud over SBi følgende parter:

 – Arbejdstilsynet
 – Civilingeniør, CBA Claus Reinhold
 – COWI A/S
 – Dansk MiljøAnalyse
 – Miljøstyrelsen.

Seniorforsker, civilingeniør, ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, 
har været redaktør af anvisningen og derudover har en række andre 
SBi-medarbejdere støttet det redaktionelle arbejde, særligt arkitekt 
m.a.a. Niels Samsø Nielsen. 

De enkelte parter takkes for deres faglige bidrag til indholdet i an-
visningen.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeri og Sundhed 
Februar 2010

Niels-Jørgen Aagaard
Forskningschef
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Indledning

Denne SBi-anvisning sætter fornyet fokus på og skærper opmærk-
somheden om asbest og asbestholdige materialer i byggeriet. Byg-
ningsreglement 2008 (BR08) (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009) og 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december om asbest 
(Arbejdstilsynet, 2004) forbyder anvendelsen af asbest, men bygge-
materialer med asbest findes fortsat i eksisterende bygninger og ud-
gør en sundhedsmæssig risiko ved arbejder som reparation, indkaps-
ling og nedrivning, hvis de ikke håndteres i henhold til gældende lov-
givning og vejledninger. 

Anvisningen behandler de fysiske og sundhedsskadelige egenska-
ber ved asbest og gennemgår lovgivning og vejledninger, der regule-
rer håndteringen af asbest i bygninger, herunder:

 – Bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest (Ar-
bejdstilsynet, 2004). 

 – Bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 om registrering af as-
best (Arbejdstilsynet, 1986d).

 – At-vejledning C.2.2, Asbest (Arbejdstilsynet, 2005). 

Desuden gennemgås reglerne for håndtering af asbestaffald, ligesom 
den historiske udvikling i lovgivningen om asbest beskrives.

Anvisningen beskriver også den historiske udvikling i anvendelsen 
af asbest i byggeriet fordelt på fire tidsperioder gennem 1900-tallet 
med en vurdering af sandsynligheden for, at asbest er anvendt i en gi-
ven bygning afhængig af opførelsestidspunkt og funktion.

Afslutningsvis beskrives processen med håndtering af asbesthol-
dige byggematerialer i praksis fra registrering og planlægning af ar-
bejde med asbest i form af forsegling og indkapsling, udvendig og 
indvendig nedrivning til transport og deponering af asbestholdige ma-
terialer.




