
Farlige stoffer i gamle byggematerialer
Asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, 
bly og andre tungmetaller

·	 Hvor findes stofferne?
·	 Hvordan ser de ud?
·	 Hvornår skal man være opmærksom?
·	 Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal man tage?

Renover-sikkert.dk



Asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mi-
neraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller 
findes i byggematerialer som fliseklæb, røriso-
lering, maling, fugemasse, isolering, gulvbelæg-
ning m.m.

Det betaler sig både sundhedsmæssigt og øko-
nomisk at få lavet gode forundersøgelser, så evt. 
sanering af bygningsdelene kan ske forsvarligt 
for dig, din familie og håndværkeren, inden re-
noverings- eller nedrivningsarbejdet sættes i 
gang.

Sundhedsrisici
Støv, fibre og dampe kan blive spredt i dit hus 
og i omgivelserne, hvis renoveringen, ombyg-
ningen, nedrivningen eller serviceopgaven ikke 
er planlagt og udført under hensyntagen til fore-
komst af stofferne.

Både du, din familie, dine naboer og håndvær-
keren, der skal udføre opgaven, kan blive udsat 
for de farlige stoffer, som kan medføre alvorlige 
helbredseffekter som kræft, hjerne- og nerve-
skader, luftvejslidelser og reproduktionsskader.

Økonomiske risici
Du kan risikere, at din byggeproces må sættes 
i stå, mens forundersøgelser og sanering bliver 
udført, hvis stofferne først opdages undervejs.

Det kan være dyrt at få foretaget den nødvendi-
ge rengøring og oprydning, hvis stofferne først 
er blevet spredt i dit hus og i omgivelserne. 
Støv og fibre kan nemlig klæbe til alle lodrette 
og vandrette flader indendørs og udendørs, og 
dampe kan blive optaget i andre byggemateria-
ler, overflader og interiør.
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Forundersøgelser er et lovkrav
Som bygherre er det efter arbejdsmiljøreglerne 
dit ansvar, at forundersøgelserne bliver udført, 
når mindst to virksomheder forventes at udføre 
arbejde samtidig.

Hvis nedrivnings-, renoverings- eller vedlige-
holdelsesarbejdet frembringer mere end 1 ton 
affald, eller der er tale om udskiftning af ter-
moruder fra perioden 1950-1977, har du som 
bygherre ansvar for, at bygningen, som led i 
anmeldelsen af byggeaffaldet til kommunen, bli-
ver screenet, og der på baggrund af resultatet af 
screeningen udtages prøver til analyse.

Bygningens alder
På tidslinjen herunder kan du se de tidsperio-
der, hvor stofferne er blevet anvendt. Er dit hus 
opført eller bygget om i disse tidsperioder, er 
der risiko for, at der er anvendt byggematerialer, 
der indeholder stofferne.

Læs mere her: https://renover-sikkert.dk
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