
Kilde Placering Titel Indhold Dato Link

Forside, genveje: Asbestguide Asbestguide Guide til hvor og hvilke typer asbest der findes 

hvor i

- Private boliger

- Offentlige bygninger

- Erhvervsbygninger

- Andre bygninger

Link til SBI-anvisning 229

Ikke angivet https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/asbestguide

AsbestguideHvordan du bedt håndterer forskellige 

asbestmaterialer

Arbejde med asbest Hvordan asbest håndteres i forskellige 

situationer

Ikke angivet https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/saadan-

haandteres-asbest/arbejde-med-asbest

AsbestguideKrav til arbejde med asbest Krav til arbejde med asbest Hvilke regler, der gælder i forskellige 

situationer samt links til bekendtgørelse, AT-

vejledning og BFA-BA-vejledning.

Ikke angivet https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/saadan-

haandteres-asbest

AsbestguideKrav til arbejde med asbest  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1792 af 

18. december 2015 om asbest

Reglerne 18. Dec. 2015 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/asbest

AsbestguideKrav til arbejde med asbest At-vejledning C.2.2-1. Asbest ATs vejledning med uddybning af reglerne Okt. 2016 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-asbest

At-vejledning om AsbestFaktaark Faktaark: Sikkerhed ved arbejde med asbest Faktaark med kort introduktion til Ats rolle, 

overordnede regler og instruktionskrav. Findes 

på flere sprog.

Ikke angivet https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/15-Andre-sprog/Tilsyn-paa-

tysk-engelsk-polsk-og-litauisk/Dansk-NY/Asbestarbejdepdf.pdf

ReglerAR-vejledninger At-meddelelse nr. 4.04.5. Arbejde med 

asbestholdige bremse- og 

koblingsbelægninger

Vejledning om ventilation og værnemidler. Nov. 1987 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/4-04-5-arbejde-

med-asbestholdige-bremse

Via Folketinget og Arbejdsmarkedsudvalget Afrapportering fra Initiativgruppen på 

asbestområdet

Statusoverblik over asbestinitiativer Sept. 2007 http://www.ft.dk/samling/20071/almdel/amu/bilag/11/402621.pdf

Hardcopy Asbestholdige bjergartsmaterialer. 

Information om muligt asbestindhold i calcit- 

og dolomitholdige produkter

Oversigt over hvilke bjergartsmaterialer der 

måske indeholder, indeholder eller ikke 

indeholder asbest.

2001 NA

Hardcopy Generel præsentation Historik, brancher, regler, 

sikkerhedsforanstaltninger, tilsyn, håndtering af 

sager

2006 (?) NA

Arbejdstilsynet

Information om asbest / videnoverblik 
 
Oversigten over tilgængelige kilder til information om asbest omfatter primært materialer udarbejdet med det formål, 
at formidle viden til forskellige målgrupper om: 
 

 Arbejdstilsynets regler på området, 

 konsekvenser af udsættelse for asbest,  

 forekomsten af asbest i bygningsmassen og i forskellige materialer, 

 hvordan man arbejder sikkert og sundhedsmæssig forsvarligt med asbest og ethvert arbejde i øvrigt, der kan være 
forbundet med risiko for udsættelse for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. 
 
Der er yderligere medtaget enkelte andre publikationer fra forskellige myndigheder , organisationer og forskere i 
Danmark og EU. De udvalgte publikationer omfatter undersøgelser og udredninger samt andet input til videngrundlag 
og handlingsplaner på området.  

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/asbestguide
https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/saadan-haandteres-asbest/arbejde-med-asbest
https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/saadan-haandteres-asbest/arbejde-med-asbest
https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/saadan-haandteres-asbest
https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/saadan-haandteres-asbest
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-asbest
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/15-Andre-sprog/Tilsyn-paa-tysk-engelsk-polsk-og-litauisk/Dansk-NY/Asbestarbejdepdf.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/15-Andre-sprog/Tilsyn-paa-tysk-engelsk-polsk-og-litauisk/Dansk-NY/Asbestarbejdepdf.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/4-04-5-arbejde-med-asbestholdige-bremse
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/4-04-5-arbejde-med-asbestholdige-bremse
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ArbejdstilsynetTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ByggeriByggeriets reglerLink til 

Bygningsreglementet.dk

Bygningsreglement 2015 Asbest nævnt under "Nedrivning af bygninger" i 

afsnit 1.7 og "Forureninger fra 

byggematerialer" i afsnit 6.3.2.3.

2015 http://bygningsreglementet.dk/

Virksomhed-

myndighedffaldAffaldsfraktionersbest

Diverse informationer Eksempler på svar til hhv. en kommune og en 

borger vedr. asbest

2015 http://mst.dk/virksomhed-

myndighed/affald/affaldsfraktioner/asbest/

Publikationer Asbest i jord - viden om praksis for 

håndtering

Opdatering af viden om praksis for håndtering 

af problemstillinger ved konstatering af asbest i 

jord i Danmark og udlandet - men ingen 

konkrete anvisninger. Konkluderer at der 

generelt ikke er opstillet kriterier for indhold af 

asbestholdige materialer og asbest i jord i 

andre lande og at der mangler viden.

2015 http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/02/978-87-93283-77-

0.pdf

Publikationer Database for data om kortlægning af 

miljøfremmede stoffer i bygninger

Sammenfatning af viden fra eksisterende 

miljøkortlægningsrapporter med overblik over, 

hvordan kortlægning af miljøfremmede stoffer 

typisk tilrettelægges, herunder bl.a. hvilke 

stoffer, der analyseres for.  Kategorisering og 

præsentation af data vedr. omfang af 

miljøfremmede stoffer fordelt på parametre 

som bygningstyper, materialetyper, bygningers 

opførelsesår, koncentrationsintervaller af 

forskellige stoffer, indtrængningsdybder mv. 

2017 http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2017/01/978-87-93529-54-

0.pdf

Publikationer Database med kortlægningsdata om 

miljøfremmede stoffer i bygninger

Søgbar database opbygget med afsæt i 

miljøkortlægningsrapporter indhentet nationalt 

fra kommuner, entreprenører, boligforeninger 

og rådgivere.

2017 http://mst.dk/media/184463/database-med-

kortlaegningsdata_hovedprojekt_27-09-2016.xlsx

Energistyrelsen Energistyrelsens side om energi Bygningsguiden Viden om de 15 mest almindelige hustyper i 

Danmark med relevans for energieffektiv 

renovering - fx information om tagmaterialer. 

Lidt om asbest og sundhed ifm parcelhuse fra 

1960-76

Ikke angivet http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bygningsguiden

Undervisningsministeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og 

industri

EMU Danmarks Læringsportal

Asbest er farligt ….. Men det er farligere at 

håndtere den forkert

Undervisningsmateriale er udviklet til brug for 

efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og 

industri (BAI, www.bai.dk) med støtte fra 

Undervisningsministeriet. Materialet er 

udarbejdet for at understøtte følgende mål: 

45858 – sikkerhed ved arbejde med 

asbestholdige materialer

Nov. 2016 https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/99585528

Hardcopy Undersøgelse og forekomst af asbestfibre i 

indeklimaet i lokaler med asbestholdige 

magnesitgulve

Undersøgelse udført af Birch & Krogboe Marts 1987 NA

Hardcopy Asbestholdige materialer anvendt til loft- og 

vægbeklædninger

Sundhedsmæssig vurdering, information om 

materialer, målinger, håndtering, rengøring og 

bortskaffelse.

Marts 1986 NA

Miljøstyrelsen

Byggestyrelsen

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/asbest/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/asbest/
http://mst.dk/media/184463/database-med-kortlaegningsdata_hovedprojekt_27-09-2016.xlsx
http://mst.dk/media/184463/database-med-kortlaegningsdata_hovedprojekt_27-09-2016.xlsx
http://mst.dk/media/184463/database-med-kortlaegningsdata_hovedprojekt_27-09-2016.xlsx
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bygningsguiden
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Arbejdstilsynet Link fra AT (Arbejde med asbest Inddækning af 

asbestholdige beklædninger fx tag, væg og loft): 

SBI-anvisning 229. Forsegling og indkapsling 

af asbestholdige loft- og vægbeklædninger

Kataloget indeholder 71 produkter, der er 

beskrevet med illustrationer og de væsentligste 

karakteristika såsom produktnavn, producent 

og standardmål samt hvor, hvornår og i hvilket 

omfang, de er anvendt. Oplysningerne er 

indsamlet i 1986 og revideret og udvidet i 

2010.

Mar. 2010 https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/06-Temaer/Asbest/SBI-

vejledning/Forsegling-og-indkapsling-af-asbestholdige-loft-og-

vaegbeklaedninger%20pdf.pdf

Link fra SBI-Anvisninger (Ikke frit tilgængelig online) SBI-anvisning 228. Byggematerialer med 

asbest.

Regler, identifikation og håndtering Mar. 2010 http://sbi.dk/anvisninger/Pages/228-Asbest-i-bygninger-

1.aspx#s=asbest

Arbejdsmiljøfondet Hardcopy Asbest er farligt - også i små mængder Pjece med generel information og resultater fra 

en undersøgelse på DSB's Centralværksted

1986 NA

ForsideKemi og støvDe farlige 

stofferMaterialer

Branchevejledning om Når du støder på 

asbest - Regler og baggrund

Generelt om regler - med illustrationer. Feb. 2009 http://www.bfa-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-

stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund/

ForsideKemi og støvDe farlige 

stofferMaterialer

Branchevejledning om Når du støder på 

asbest. Sådan gør du

Praktiske anvisninger om beskyttelse og 

beskrivelse og illustrationer af typiske 

materialer med indhold af asbest

Feb. 2009 http://www.bfa-ba.dk/media/2213435/naar-du-stoeder-asbest-

saadan-goer-du.pdf

ForsideAsbesthuset Asbesthuset Her kan man klikke sig rundt i huset og se: Hvor 

findes der asbest? Hvordan ser asbest ud? 

Hvornår skal jeg være opmærksom på, at der 

måske kan være asbest? Hvilke 

sikkerhedsforanstaltninger skal du tage, når du 

støder på asbest?

Ikke angivet http://asbest-huset.dk/

https://www.danskbyggeri.dk/for-medlemmer/aktuelt-for-

medlemmer/2017/saadan-arbejder-du-med-asbest/

Asbesthuset Flyer: ASBEST ER FARLIGT - og findes stadig i 

byggeriet

Flyer med infromation om Asbesthuset 2017 http://asbest-huset.dk/wp-content/uploads/2017/05/Flyer-asbest-

huset.pdf

ForsideHåndbogen Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge-anlæg Kapitel om asbest med kort opsummering af 

reglerne (5,5 side)

2016 http://www.bfa-ba.dk/media/3977599/11373-bar-haandbogen-juni-

2016-med-omslag.pdf

ForsideKemi og støvDe farlige stoffer Faktablad om APV. Arbejdspladsvurdering 

for nedrivningsarbejde

Hjælp til APV og APV-skema til 

nedrivningsarbejde

Ikke angivet http://www.bfa-ba.dk/media/2982080/apv-skema-for-

nedrivningsarbejde.pdf

ForsideKemi og støvDe farlige stoffer Faktablad om APV. Arbejdspladsvurdering 

for EL-arbejde

Hjælp til APV og APV-skema til elarbejde Ikke angivet http://www.bfa-ba.dk/media/2967572/apv-skema-om-el-arbejde.pdf

ForsideKemi og støvDe farlige stoffer Faktablad om udannelseskrav for 

bygningskonstruktører

Krav om kursus ved asbestsanering. Ikke angivet http://www.i-bar.dk/media/2548830/Faktablad-om-uddannelseskrav-

for-bygningsstuktoerer.pdf

ForsideBrand og redningBrancheområder Branchevejledning: Forholdsregler ved 

indsats på asbestforurenede brand- og 

skadesteder 

Branchevejledning med information om hvor 

asbesten findes i bygninger og biler og i 

forbindelse med slukningsarbejde samt om APV 

og særlige forholdsrefler ifm indsats.

2012 http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR

%20Transport/pdf/Asbestforurenede-brand-og-

skadesteder_2012.pdf

ForsideLagre og vareterminalerBrancheområder Branchevejledning: Transport og håndtering 

af asbest på genbrugspladser

Branchevejledning med information om hvor 

asbesten findes og hvordan den skal håndteres 

på genbrugspladser.

2010 http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport

/pdf/asbest_genbrugspladser.pdf

BFA-Bar Transport og Engros

BFA-BA

SBI

https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/06-Temaer/Asbest/SBI-vejledning/Forsegling-og-indkapsling-af-asbestholdige-loft-og-vaegbeklaedninger pdf.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/06-Temaer/Asbest/SBI-vejledning/Forsegling-og-indkapsling-af-asbestholdige-loft-og-vaegbeklaedninger pdf.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/06-Temaer/Asbest/SBI-vejledning/Forsegling-og-indkapsling-af-asbestholdige-loft-og-vaegbeklaedninger pdf.pdf
http://www.bfa-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund/
http://www.bfa-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund/
http://www.bfa-ba.dk/media/2213435/naar-du-stoeder-asbest-saadan-goer-du.pdf
http://www.bfa-ba.dk/media/2213435/naar-du-stoeder-asbest-saadan-goer-du.pdf
http://asbest-huset.dk/
http://asbest-huset.dk/
http://asbest-huset.dk/
http://asbest-huset.dk/
http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR Transport/pdf/Asbestforurenede-brand-og-skadesteder_2012.pdf
http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR Transport/pdf/Asbestforurenede-brand-og-skadesteder_2012.pdf
http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR Transport/pdf/Asbestforurenede-brand-og-skadesteder_2012.pdf
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Arbejdstilsynet I-BAR forsideKemi og biologi Vejledning om asbest i skibe Information om materialetyper, regler, 

sikkerhedsforanstaltninger mv. 

Marts 2010 http://www.i-bar.dk/media/3041272/asbest-i-skibe.pdf

I-BAR forsideKemi og biologi Minivejledning:

Gode Råd til en sikker håndtering af affald

Information om hvor asbest kan findes i 

autobranchen

Ikke angivet http://www.i-bar.dk/media/2827537/sikker-haandtering-af-

affald_pdf.pdf

BFA-BAR Service og Tjenesteydelser 

(Service og turisme)

ForsideRengøring i topklasseVejledninger til 

branchen fra arbejdsmarkedets parter

Arbejdsmiljøhåndbog for renhold og service Afsnit om asbest med info. Om sundhedsfare 

og materialer samt henvisning til AT-materialer.

2007 https://bar-

service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Renhold_og_service.pdf

BFA-Velfærd og offentlig 

administration

IndeklimaportalenFarlige stofferAsbest Få styr på asbesten?

Skal asbesten indkapsles eller fjernes?

Kortfattet information om asbest og links til 

AT's hjemmeside

Senest rev. Sep. 2016 http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/luftkvalitet/farlige_stoff

er/asbest

Dansk Byggeri ForsideFor 

medlemmerArbejdsmiljøArbejdsmiljø i 

virksomhedenProdukter og farlige stofferAsbest

Asbest i bygge og anlæg. Ved nedrivning og 

vedligeholdelse af ældre bygninger kan man 

støde på asbest

Link til BFA-BA-vejledninger, Asbesthuset og 

materiale fra Arbejdstilsynet.

Ikke angivet https://www.danskbyggeri.dk/for-

medlemmer/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoe-i-virksomheden/produkter-

og-farlige-stoffer/asbest/

Søfartens Arbejdsmiljøråd ForsideEmnerKemikalier Vejledning om arbejde med asbestholdige 

materialer

Kort om skadevirkninger, instruktion, 

anmeldelse og arbejde med asbest.

Marts 2007 http://www.seahealth.dk/sites/default/files/media/PDF/fysisk_arbejd

smiljoe/Asbest/AsbestVejledning.pdf

NFA (Det Nationale Forskningscenter 

for Arbejdsmiljø)

Publikationer Videnskablige artikler Ældre end 5 

år 1989 og ældre

Fries AS. Asbest og andre mineralske fibre. 

Materialnyt 1985;(1):55-65. 

Videnskabelig artikel. Bestilling ikke mulig. 1985 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/publikationer/videnskabelig

e-artikler/videnskabelig-artikel?publicationId=466

Dansk Asbestforening / Nu: 

Nedrivnings- og 

Miljøsaneringssektionen under Dansk 

Byggeri

Dansk Asbestforening er gået sammen med 

Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri og har dannet 

en ny sektion, Nedrivnings- og 

Miljøsaneringssektionen. Ny hjemmeside er under 

opbygning under Dansk Byggeri.

Asbestvejledning. Vejledning og beskrivelse 

for udførelse af asbestsanering.

Gennemgang af regler, og udførelser af arbejde 

i forbindelse med nedrivning, udvendigt og 

indvendigt, samt 'andre asbestopgaver'.

2010 http://asbest.dk/images/file/asbest_vejledning.pdf

Kopier og indsæt link

Videncenter for Arbejdsmiljø Asbest primært nævnt i diverse 

nyhedsartikler, bl.a. med links til 

information fra andre kiulder.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Findes under Værktøjer og publikationer Facts 51. Asbest i bygge- og anlægssektoren Kort om hvad asbest er, helbredsmæssige 

effekter og hvor man kan blive udsat inden for 

bygge-anlæg, rengøring og vedligehold. Lidt om 

asbesttage.

2004 https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/da

/publications/factsheets/51/Factsheet_51_-_Asbest_i_bygge-

_og_anlegssektoren.pdf

BFA-Industri

http://www.i-bar.dk/media/3041272/asbest-i-skibe.pdf
http://www.i-bar.dk/media/2827537/sikker-haandtering-af-affald_pdf.pdf
http://www.i-bar.dk/media/2827537/sikker-haandtering-af-affald_pdf.pdf
https://bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Renhold_og_service.pdf
https://bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Renhold_og_service.pdf
https://www.danskbyggeri.dk/for-medlemmer/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoe-i-virksomheden/produkter-og-farlige-stoffer/asbest/
https://www.danskbyggeri.dk/for-medlemmer/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoe-i-virksomheden/produkter-og-farlige-stoffer/asbest/
https://www.danskbyggeri.dk/for-medlemmer/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoe-i-virksomheden/produkter-og-farlige-stoffer/asbest/
http://asbest.dk/images/file/asbest_vejledning.pdfKopier og indsæt link
http://asbest.dk/images/file/asbest_vejledning.pdfKopier og indsæt link
http://asbest.dk/images/file/asbest_vejledning.pdfKopier og indsæt link
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/da/publications/factsheets/51/Factsheet_51_-_Asbest_i_bygge-_og_anlegssektoren.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/da/publications/factsheets/51/Factsheet_51_-_Asbest_i_bygge-_og_anlegssektoren.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/da/publications/factsheets/51/Factsheet_51_-_Asbest_i_bygge-_og_anlegssektoren.pdf
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Arbejdstilsynet ForsideNyhederPresseklip Primært presseklip og nyheder ved søgning 

på asbest. Link til NORDCAN, database med 

kræftstatistik

NORDCAN: Statistik for forskellige kræftformer - 

bla. Lungehindekræft.

Sidst opdateret juli 

2016

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-

tal/nordcandatabase/

ForsideTil fagfolkBaggrundsvidenRapporter Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) 

blandt ansatte inden for bygge- og 

anlægsområdet i Danmark

Omfatter også kræfttilfælde relateret til asbest. 2006 https://www.cancer.dk/fagfolk/noegletal_og_baggrundsviden/rappor

ter/kraeftrisikoerhverv/kraeftrisikoerhvervbyggeanlaeg/

Under  Hjælp og 

videnKræftformerKræftsygdomme

Lungehindekræft Information om kræftformer og herunder 

symptomer, behandling, undersøgelser, 

diagnose og årsager

Sidst opdateret Apr. 

2017

https://www.cancer.dk/lungehindekraeft-mesoteliom/

RenoSam Dansk AffaldsforeningPublikationerAndre 

publikationer

Asbest på genbrugspladser. Undersøgelse af 

potentielle sundhedsrisici ved håndtering af 

asbest på udvalgte genbrugspladser.

Gennemgang af lovgivning og regulering af 

ssbest på genbrugspladser og håndtering af 

affald på pladserne.Undersøgelse af 

eksponering for asbest på udvalgte 

genbrugspladser.

Okt. 2008 https://www.danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/fi

les/media/documents/Publikationer/andre_rapporter/asbest_paa_ge

nbrugspladser.pdf

Arbejdsmarkedsuddannelserne Hardcopy Sikkerhedsuddannelse i fjernelse af 

asbestholdige materialer

Uddannelsesplan Godkendt 2. juli 1999 NA

Arbejdsmiljøforskningsfonden SIBA Rapport: Ulykker og sikkerhedspraksis i 

Bygge- og Anlægsbranchen

Forskningsprojektet ’Ulykker og 

sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen’ 

(SIBAprojektet) er blevet gennemført i 

perioden 2009-2012. Det har haft fokus på at 

etablere udviklingen indenfor en af de mest 

ulykkestunge brancher i Danmark til at der 

efterfølgende kunne skabe interventioner, der 

kan medvirke til at vende udviklingen.

Dec. 2012 http://pure.au.dk/portal/files/83863000/SIBA_Slutrapport.pdf

Health Council of the Netherlands 

(Gezondheidsraad)

ForsidePublicationsAdvisory reports Asbestos. Risks of environmental and 

occupational exposure

Eksponering, effekter, risikovurdering 

miljø/arbejdsmiljø, metaanalyse lungekræft og 

mesotheliom, forslag til maximum permissible 

risk (MPR) level’ and the ‘negligible risk (NR) 

level.

Juni 2010 https://www.gezondheidsraad.nl/en/task-and-procedure/areas-of-

activity/environmental-health/asbestos-risks-of-environmental-and

ForsideGuidanceTopicsAsbestos Task manual: Asbestos Essentials Vejledning til byggeri, vedligehold og lignende. Apr. 2012 http://www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/index.htm

ForsideGuidanceTopicsAsbestos Beware Asbestos reference cards Information om hvor asbest kan  findes i 

bygninger og udstyr, og hvordan man beskytter 

sig.

Sep. 2014 http://www.hse.gov.uk/asbestos/assets/docs/beware-asbestos-

reference-cards.pdf

Også tilgængelig som app:  www.beware-asbestos.info/02

ForsideGuidanceTopicsAsbestos Asbestos. The survey guide Vejledning til folk, der udfører 

asbestkortlægninger og personer med særlige 

ansvar under asbestlovgivningen. Dækker 

kompetence og kvalitetssikring og planlægning 

og udførelse af kortlægninger.Indeholder 

omfattende bilag og referencer.

2012 http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg264.pdf

Kræftens Bekæmpelse

Health and Safety Executive (HSE), UK

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nordcandatabase/
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nordcandatabase/
https://www.cancer.dk/fagfolk/noegletal_og_baggrundsviden/rapporter/kraeftrisikoerhverv/kraeftrisikoerhvervbyggeanlaeg/
https://www.cancer.dk/fagfolk/noegletal_og_baggrundsviden/rapporter/kraeftrisikoerhverv/kraeftrisikoerhvervbyggeanlaeg/
https://www.cancer.dk/lungehindekraeft-mesoteliom/
https://www.danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/documents/Publikationer/andre_rapporter/asbest_paa_genbrugspladser.pdf
https://www.danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/documents/Publikationer/andre_rapporter/asbest_paa_genbrugspladser.pdf
https://www.danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/documents/Publikationer/andre_rapporter/asbest_paa_genbrugspladser.pdf
https://www.danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/documents/Publikationer/andre_rapporter/asbest_paa_genbrugspladser.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/83863000/SIBA_Slutrapport.pdf
http://www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/index.htm
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg264.pdf


Kilde Placering Titel Indhold Dato Link

Arbejdstilsynet ForsideGuidanceTopicsAsbestos Asbestos: The analysts' guide for sampling, 

analysis and clearance procedures

Vejledning vedrørende licenskrævende 

asbestfjernelse og prøveudtagning af 

asbestholdige materialer. Målgruppen er 

asbestanalytikere og konsulenter, 

arbejdshygiejnikere, arbejdsmiljøansvarlige og 

andre teknikere. 

2005 http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg248.pdf

ForsideAbout HSEHSE's work Science & 

research ResourcesResearch report series

Post Implementation Review of the Control 

of Asbstos Regulations 2012

Præsentation af resultaterne af evalueringen af 

lovgivningen "Control of Asbestos Regulations 

2012" og anbefalinger til det fremadrettede 

arbejde.

Mar. 2017 http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr1106.htm

European Commission,  Senior Labour

Inspectors Committee (SLIC)

EU OSHALegislationEU GuidelinesExposure to 

chemical agents and chemical safety

A practical guide on best practice to 

prevent or minimise asbestos risks in work 

that involves (or may involve) asbestos: for 

the employer, the workers and the labour 

Best practice' ikke-bindende vejledning til 

hvordan asbesteksponering kan minimeres.

2006 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/a-practical-guide-on-

best-practice-to-prevent-or-minimise-asbestos-risks

EFBWWSafety and HealthAsbestos campaign Europæisk handlingsplan for asbest: Forslag 

om registrering, bedre arbejdsbetingelser, 

uddannelse af arbejdstagere, anerkendelse 

af asbestrelaterede sygdomme og deres 

kompensation

Dokument med indehold af specifikke emner, 

som alle skal inkluderes i en specifik EU-

handlingsplan med henblik på:

Europa 2023 – asbestfrit! Konkrete forslag om 

bedre arbejdsbetingelser, uddannelse af 

arbejdstagere, anerkendelse af 

asbestrelaterede sygdomme og deres 

kompensation

http://www.efbww.org/pdfs/action%20plan%202023%20dk.pdf

EFBWWSafety and HealthAsbestos campaign Poster Poster hørende til Europa 2023 – asbestfrit! http://www.efbww.org/pdfs/Asbestos%20DK%20poster.pdf

Via FIEC (Euroepean Construction Industry 

Federation) hjemmeside

Detecting asbestos and taking appropriate 

action - the mail materials containing 

asbestos

Informationsmateriale om materialer, der 

indeholder asbest

http://www.fiec.eu/en/cust/documentrequest.aspx?DocID=42209

European Institute for Construction 

Labour Research

CLR forsideNews The long and winding road to an asbestos 

free workplace

Rapport med information og 

forskningsresultater med betydning for 

asbestdebatten. Rapporten er udarbejdet af et 

team af EU-eksperter og bygger  på 

resultaterne af et arbejde, som blev igangsat af 

EU-parlamentet i 2012.

2013 http://www.clr-news.org/clr-studies-7.htm

Europa - Parlamentet Europa - ParlamentetPlenarmøder Vedtagne 

tekster

Vedtagne tekster fra mødet torsdag den 14. 

marts 2013

[P7_TA-PROV(2013)0093]

Opfordring fra Parlamentet til en række 

initiativer vedrørende a) undersøgelse for og 

registrering af asbest, b) sikring af 

kvalifikationer og efteruddannelse, c) 

programmer for asbestfjernelse, d) 

anderkendelse af asbestrelaterede sygdomme, 

e) støtte til grupper for asbestofre og f) 

strategier for et globalt forbud mod asbest.

2013 http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_plenier

e/textes_adoptes/provisoire/2013/03-14/0093/P7_TA-

PROV(2013)0093_DA.pdf

Health and Safety Executive (HSE), UK

European Federation for Building and 

Wood Workers (EFBWW)

http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr1106.htm
http://www.efbww.org/pdfs/action plan 2023 dk.pdf
http://www.efbww.org/pdfs/action plan 2023 dk.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/03-14/0093/P7_TA-PROV(2013)0093_DA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/03-14/0093/P7_TA-PROV(2013)0093_DA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/03-14/0093/P7_TA-PROV(2013)0093_DA.pdf
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ArbejdstilsynetEU-Kommissionen Via arbejdsmiljøagenturets 

hjemmesideLovgivningU-

RetningslinjerEksponering for kemiske stoffer og 

kemisk sikkerhed

Practical Guidelines for the Information and 

Training of Workers Involved with Asbestos 

Removal or Maintenance Work

Vejledning med information om risici, 

forekomst, håndtering, affaldsbortskaffelse, og 

information til "gør-det-selv"-håndværkere. 

Best practice-eksempler fra Bulgarien, Frankrig, 

Tyskland, Polen og UK.

2012 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7478&langId=en

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

(EØSU)EØSU's udtalelser

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalgs Udtalelse om 'Et EU uden asbest'

Abefalinger til initiativer til at fjerne asbest i 

medlemsstaterne og på en sikker måde

2015 http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2014-

05005-00-00-ac-tra-da.docx

European Trade Union Institute ETUIPublicationsWorking papers Eliminating occupational cancer in Europe 

and globally

Kort oversigt over arbejdsbetinget kræft i 

Europa, kilder til eksponering, processer og 

udsatte jobs, konsekvenser af 

asbesteksponering i lande i EU og uden for EU, 

samt anbefalinger til fremtidige indsatser.

2015 https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Eliminating-

occupational-cancer-in-Europe-and-globally

Månedsskrift for almen praksis

[Rolf Petersen og Sigurd Mikkelsen]

Månedsskrift for almen praksis Asbest er fortsat et helbredsproblem Asbesthistorien i Danmark og status i dag. 

Artikel i anledning af 50-året for opnåelsen af 

videnskabelig konsensus om, at asbest kan 

fremkalde asbestode, lungekræft og 

lungehindekræft.

Dec. 2014 Abonnement påkrævet:

http://maanedsskriftet.dk/shop/manedsskriftet/1012-11124.html

TEKNIQ Installatørernes Organisation ForsideVidencenterOversigtArbejdsmiljøFysi

sk arbejdsmiljøFarlige omgivelser og 

materialerAsbest

Asbest Kort vejledning, link til Asbesthuset, BFA-BA 

materiale samt registreringsprotokol til 

registrering af asbestudsatte medarbejdere

Nov. 2016 http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/arbejdsmiljoe/fysiskam/f

arligestoffer/asbest

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7478&langId=en

