
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, tag- og facadebeklædning m.m.

Det er et lovkrav
Det er bygherrens ansvar, at disse stoffer bliver 
kortlagt, så arbejdet kan planlægges og tilrette-
lægges forsvarligt efter Arbejdstilsynets regler, 
og så affaldet kan anmeldes til kommunen. 
Også bygherrens rådgiver og den projekterende 
har et ansvar.

Økonomiske gevinster
Det betaler sig at få lavet gode forundersøgel-
ser, inden renoverings- eller nedrivningsarbejdet 
sættes i gang, så der kan tages højde for fore-
komsterne i udbud, prissætning og planlægning 
af arbejdet.

Opdages stofferne først undervejs i byggepro-
cessen kan det medføre øgede udgifter i form 
af ventepenge, tidsfristforlængelser, forceret 
tidsplan, forlængelse af genhusning m.m., fordi 
arbejdet må gå i stå, mens der udføres undersø-
gelser og sanering.

Udgifterne til forundersøgelser varierer meget, 
og vil afhænge af resultatet af den indledende 
screening.
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Sundhedsmæssige gevinster
Gode forundersøgelser betyder, at arbejdet kan 
planlægges og udføres sikkert og trygt for hånd-
værkere, beboere og omgivelser, fordi de ikke 
bliver udsat for de sundhedsskadelige påvirknin-
ger.

Udbredelsen af de farlige stoffer
Bygningens alder og tidspunktet for evt. ombyg-
ninger og renoveringer kan indikere, om stoffer-
ne er blevet anvendt. Se tidslinjen herunder.

Arealet af bygninger opført før 1980 udgjorde 
i 2009 ca. 73% af arealet af samtlige bygninger  
i DK. I hele denne bygningsmasse kan der på  
et tidspunkt være anvendt asbest (SBI-anvisning 
228 om asbest i bygninger).

PCB findes hyppigst i elementbyggeri, og er 
desuden fundet i 90% af de undersøgte etage-
ejendomme og 80% af de undersøgte offentlige 
institutioner og kontorbygninger (Energistyrel-
sen, 2013).

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

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø 
i Bygge & Anlæg


