
Hvad er asbest 

Asbest er en fællesbetegnelse for forskellige mineraler, som var meget 
anvendt i byggemateriale, indtil det blev forbudt. Asbeststøv indeholder 
nåleformede fibre, som udgør en stor sundhedsrisiko ved indånding. 

Det forekommer især i eternittagplader produceret frem til 1986, men kan 
også findes i: 

• Rørisolering
• Beklædningsplader af eternit til både udendørs og indendørs brug
• Loft- og vægplader
• Støbegulve
• Puds, fliseklæbemidler samt spartel- og fugemasser
• Luftkanaler

Tjek, om dit tag indeholder asbest 
Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit skifereternit- 
tag eller bølgeeternittag. 

• Eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest.
• Eternittage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
• Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan finde ud af, om dit bølgeeternittag har asbest ved at tjekke over- 
siden af tagpladerne. Her vil der være trykt et nummer med 5-10 cifre i 
pladen. 

Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder tagpladen asbest. 

Hvis det første tal er 4 eller 5, er der ikke asbest i taget. 

Har du spørgsmål om asbest, så kontakt os på 64747511 
eller på industri@assens.dk 

Håndtering af 
Asbesttage 

Inden asbest-/eternittagplader kan afleveres på 
genbrugspladserne, SKAL det anmeldes til Assens 
Kommune. Dette skal gøres senest 14 dage før 
arbejdet påbegyndes og kan gøres på følgende  
måde: 

1. Anmeld på Assens Kommunes
hjemmeside  www.assens.dk
Selvbetjening - Anmeld byggeaffald -
for private - Assens Kommune

2. Mangler du vejledning?
Kontakt Assens Kommunes Miljøafdeling
på tlf. 6474 7511.

mailto:industri@assens.dk
mailto:tri@assens.dk
mailto:industri@assens.dk


Trænger dit eternittag 
til afrensning, udskift- 
ning eller reparation så 
vær opmærksom. 

Flere hundredetu- 
sinde parcelhuse fra 
1960’erne og 1970’erne 
har asbestfyldte eter- 
nittage, og det kan blive 
farligt, hvis de skal ud- 
skiftes, repareres eller 
fornys. 

Asbest kan give lunge- 
og lungehindekræft. 

Mange asbesttage står over for udskiftning 
Det var Dansk Eternit Fabrik, der producerede de eternittage med asbest, der 
stadig ligger på mange danske hjem. Tagene af bølgeeternit og skifereternit 
har en formodet levetid på 40-60 år. 

Derfor nærmer mange af tagene sig grænsen for deres levetid, hvis den ikke 
allerede er passeret. 

De færreste kender risikoen 
Der er ingen grund til at være bange, hvis dit gamle tag indeholder asbest. Men 
hvis du skal have renset taget, sætte et tagvindue i, lægge nyt tag på eller an- 
det, hvor du kommer i kontakt med de asbestholdige tagplader eller gavlplader, 
skal du følge nogle skrappe forholdsregler. 

Regler for arbejde med asbest 
Du må ikke skære, bore, ridse eller knække tagplader med asbest. Det betyder 
bl.a., at du ikke selv må montere ovenlysvinduer eller solceller. 

Skal taget males, må du ikke slibe eller gøre andet, som kan fremkalde asbest- 
støv. Du må heller ikke højtryksspule dit tag. Vælger du selv at udføre arbej- 
det, risikerer du, at asbestfibre trænger ned i de allermindste forgreninger i 
lungerne, hvor de kan forårsage alvorlige kræftsygdomme. 

Og det er ikke kun dig selv, der er i risiko, når asbestfibre hvirvler rundt. Det 
gælder også din familie og naboer. 

Du må gerne skifte taget selv 
Skal taget renses, må du kun anvende en blød børste og en vandslange. 

Skal det skiftes, må du gerne selv skrue tagpladerne af, hvis det kan gøres, 
uden at arbejdet frigiver støv. Vær forsigtig, når du håndterer tagpladerne 
smider du med dem, frigives asbesten let. Stabl dem i stedet, og bortskaf 
dem på korrekt vis. Er tagpladerne fastgjort på en måde, så du ikke kan 
undgå at ødelægge eller skære i dem, skal du overlade opgaven til professi- 
onelle. 

Alt arbejde med asbest skal desuden anmeldes til kommunen senest 14 
dage før, på Assens Kommunes hjemmeside. 

Assens Kommune har inden for kort tid modtaget to anmeldelser om 
afrensning af asbesttag, hvor grundejeren efterfølgende risikerer at få 
kortlagt sin grund som forurenet, herudover modtager han et påbud om 
oprensning af sin grund, hvilket kan være dyrt. 

Konstateres det, at asbestfibrene er spredt til nabogrunden, skal denne 
også renses 
op på forure- 
nerens reg- 
ning. 

Det kan 
altså blive en 
bekostelig og 
sundhedsska- 
delig affære 
at vælge 
den billigste 
løsning. 

pafoghe
Fremhæv
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