Sikkerhed ved

arbejde med
asbest

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet i Danmark er en statslig myndighed, der
bl.a. fører tilsyn med bygge- og anlægspladser.
På danske byggepladser gælder de danske arbejdsmiljøbestemmelser.
Arbejdstilsynet er bl.a. bemandet med specialister, der
har branchekendskab, herunder også tilsynsførende der
er specialister på bygge- og anlægsområdet.

Reaktion
Arbejdstilsynets tilsynsførende vil ved besøg på din
byggeplads kontrollere, om dit arbejde udføres efter de
danske bestemmelser.
Hvis vi finder forhold, der ikke lever op til de danske
bestemmelser, kan vi gøre følgende følgende:
Vejledning: Give gode råd og vejledning om, hvordan
dit arbejde kan udføres efter de danske bestemmelser.
Påbud: Påbyde at ulovlige forhold ændres til lovlige
inden for en nærmere angiven tidsfrist.

Hvis du ønsker information om de danske bestemmelser på byggepladser, kan du finde informationen på
www.at.dk.

Forbud: Standse arbejdet, hvor der er overhængende,
betydelig fare for dit eller andres liv og helbred.

Hvis du ringer til Arbejdstilsynet, kan du ikke forvente, at
vi taler polsk. Du skal derfor henvende dig på engelsk.

Indstilling til retslig tiltale: Indstille, at politiet rejser en
straffesag, fordi arbejdet udføres groft uforsvarligt.

Se også folderne om:
● Tagarbejde
● Stigearbejde
● Gravearbejde
● Stilladsarbejde

Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk
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Værnemidler
Tegngivning ved kranarbejde
Uddannelse
Nedrivning

Sikkerhed ved arbejde med
asbestholdige materialer
Det er forbudt at bruge og genanvende materialer, der
indeholder asbest. Der er stadig mange asbestholdige
materialer i bygninger. Inden du begynder dit arbejde, skal
du være sikker på, at du ikke støder på asbest. Læs tilstandsrapporten hvori der står, hvor asbesten findes.
Du skal have uddannelse, hvis du skal rive indvendige
asbestholdige materialer ned, fx loftplader. Det gælder
også ved delnedrivning i forbindelse med ombygningsarbejde.

Du skal have særlig oplæring og instruktion, hvis du skal
arbejde med asbestholdige materialer, fx ved
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indkapsling og indpakning
fjernelse af vandrør i jord
nedtagning af skiferplader
oprydning efter brand- eller stormskader
hovedrengøring efter nedrivningsarbejde
udvendig nedrivning af bygninger under inddækning

Eternitskiferplader skal
være hele, når de tages
ned. Hvis det ikke er
muligt skal arbejdet foregå så støvfrit som muligt.

Vær opmærksom på
at indvendigt nedrivningsarbejde samt
arbejde, der kan medføre større udsættelse
for asbest skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Bølgeplader kan skrues
løs og transporteres ned i
hel tilstand

Heldragt og åndedrætsværn skal bruges ved indvendig nedrivning.

Ventilationskanal

Loftbeklædning
Nedrivning af loftbeklædning bag
plastafdækning

PAS PÅ
Asbestarbejde
Ingen adgang
for uvedkommende

Posemetoden
Kiselgur i bøjninger og
endebunde

Tagplader

Cementbundne
plader
Sundhedsskadelig
asbestaffald

Asbest

Bløde
plader

Nedrivningsarbejde
skal foretages så
støvfrit som muligt

