
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vær opmærksom på 
asbest ved nedrivning 
og renovering 

 

 Der er stadig asbest i mange bygninger - du skal derfor være 
opmærksom, når du renoverer eller nedriver din ejendom (udskifter 
tag, renoverer tag, udskifter isolering m.m.) 
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Sommeren er højsæson for at renovere huset 

eller rive en gammel tilbygning ned. Når du 

går i gang med et nedrivnings- eller 

renoveringsprojekt er det vigtigt, at det sker 

korrekt, så farligt affald som fx asbest 

sorteres og fjernes på forsvarlig vis. 

 

Hvor er der asbest? 
Asbest er fra 1930’erne og frem til 1988 i stort 

omfang blevet brugt i byggeriet. Det betyder, 

at man kan finde asbest i rigtig mange 

bygningsdele, herunder fx i tage af 

skifereternit, bølgeeternit, tagpap samt i 

rørisolering, fliseklæb, branddøre mv. 

 

Det er vigtigt, at du har styr på, om din 

ejendom indeholder asbest inden du går i 

gang med et byggeprojekt. 

 

Med den rette fremgangsmåde sikrer du, at 

skadelige stoffer ikke spredes til 

omgivelserne eller blandes sammen med 

affald, der kan genbruges. 

Korrekt håndtering er 
bygherres ansvar 
Som bygherre skal du være opmærksom på, 

at du har ansvaret for, at alt foregår korrekt. 

 

Hvis asbest bliver spredt til omgivelserne, er 

det både besværligt og dyrt at foretage en 

oprensning. Hvis nedrivningen af et tag 

medfører en forurening, er det den enkelte 

grundejer, der hæfter for udgifterne til 

oprensning af forureningen. 

 

 

 

 

 

  

HUSK at sætte dig ind i reglerne for 

korrekt håndtering af asbestholdigt 
affald - det kan blive rigtig dyrt, hvis du 
gør det forkert og skal rydde op 

efterfølgende. 

Blot et blandt mange stoffer 
Asbest er kun et af mange 
problematiske stoffer, der kan være 
anvendt i din ejendom. 
 

Når du renoverer eller bygger om og 
frembringer mere end 1 ton 
bygningsaffald, skal du anmelde 

affaldet til Rudersdal Kommune. 
 

Herudover skal du foretage en 
miljøscreening af, om byggeaffaldet 
indeholder problematiske stoffer. 

Information om byggeaffald findes på 
Rudersdal Kommunes hjemmeside: 
 
www.rudersdal.dk/byggeaffald 

 
Det kan være en god idé at få en 
professionel rådgiver til at foretage 

miljøscreeningen, så alle relevante 
bygningsdele bliver undersøgt. 

Miljøscreening skal foretages. før du 
går i gang. 
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Sådan gør du 
Den tid, du bruger forud for dit projekt på at  

sætte dig ind i reglerne for korrekt håndtering 

af byggeaffaldet, er godt givet ud; 

• Læs om reglerne for håndtering af 

byggeaffald på Rudersdal Kommunes 

hjemmeside: 

www.rudersdal.dk/byggeaffald  

• Undersøg om der er asbest i din 

ejendom. 

• Anmeld det asbestholdige affald til 

kommunen via bygningsaffald.dk. 

Mindre mængder (max 20 plader pr. 

år) kan afleveres på genbrugspladsen 

uden anmeldelse (husk emballering). 

• Du må først starte arbejdet, når du har 

fået en anvisning på affaldet fra 

Rudersdal Kommune. 

• Vær opmærksom på at arbejdet med 

asbestholdige materialer udføres 

korrekt, så spredning til omgivelserne 

undgås. I visse tilfælde skal du 

anmelde arbejde med asbest til 

Arbejdstilsynet. Læs mere på asbest-

huset.dk 

 

Asbestaffald skal opbevares og transporteres 

forsvarligt. Læs mere på asbest-huset.dk 

 

Henvisninger 
• Anmeldelse af byggeaffald: 

bygningsaffald.dk   

• Information om byggeaffald på 

Rudersdal Kommunes 
hjemmeside: 
www.rudersdal.dk/byggeaffald 

• Information om håndtering af 

asbest i bygninger: asbest-
huset.dk 

• Information om problematiske 
stoffer i bygninger: renover-

sikkert.dk 
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