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Tillstånd? 
Yrkesmässig hantering av asbest (och eternit) kräver tillstånd av Arbetsmiljöverket. Kontakta Arbetsmiljö-

verket för mer information om yrkesmässig asbesthantering. 

 

Arbetsmiljöverkets regler gäller endast yrkesmässig hantering av asbest och eternit, men Arbetsmiljöverket 

rekommenderar ändå att privatpersoner följer samma råd som för yrkespersoner – detta för både din och 

andras hälsa. 

 

Bygganmälan, bygg- eller rivningslov? 

Om du tänker hantera asbest i någon form, är det möjligt att du även behöver göra en bygganmälan eller 

ansöka om bygg- eller rivningslov eftersom du kan behöva sådant om du exempelvis byter ut dina eternit-

plattor på taket eller tänker riva. Kontakta oss på Bygg & Miljö för mer information. 

 

Asbest, eternit och sådant som rör vid det är farligt avfall 

Asbest, asbesthaltigt material och sådant som rört vid asbest (skyddskläder m.m.) klassas som farligt avfall. 

Detta innebär att det inte får blandas med annat avfall (t.ex. rivningsavfall), att det inte ska kunna spridas, 

och att det ska lämnas till en mottagare som är godkänd att ta emot asbest (exempelvis Merab), i en lufttät 

behållare märkt ASBEST. Vid små mängder kan en hel, lufttät och väl försluten plastsäck räcka, annars 

kan man hyra container av Merab. Små mängder asbest kan lämnas till återvinningscentralen utan kostnad, 

men stora mängder måste till Rönneholms anläggning mot en avgift. 
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Råd till dig som privatperson om hantering av asbest 
 

Fundera på att anlita ett saneringsföretag med tillstånd 

Om du som privatperson vill sanera eller hantera asbest själv, måste du vara säker på att det 

blir väl utfört och så att asbetsdamm inte finns kvar. Vid större saneringsarbeten eller i mer 

komplicerade fall (exempelvis inomhus eller vid lös asbest) rekommenderar Arbetsmiljö-

verket att man istället anlitar ett företag som med tillstånd av Arbetsmiljöverket. 

  

Skydda dig vid hantering 

Eternit och annan asbest bör fuktas innan hantering för att minska uppvirvling av asbestfib-

rer (inte genom högtryckstvätt då detta också virvlar upp fibrer!). Efter fuktning kan en as-

bestmassa uppstå. Denna ska samlas ihop och hanteras som annat asbestmaterial, d.v.s. som 

farligt avfall. Den som hanterar asbest bör ha på sig halvmask med P3-filter, engångs-

skyddshandskar och engångsskyddskläder. Kläderna bör aldrig tas in inomhus, och inte hel-

ler tvättas eller dammsugas, då asbestfibrer fastnar i tvättmaskinen och dammsugaren, vil-

ket möjliggör spridning av asbest vid senare tvättning och städning. Tvätta händerna och 

byt kläder efter hantering av asbest och innan måltid. 

 

Eternitplattor har låg bärighet som blir sämre med åldern och medför risk för dödliga 

fallolyckor om man går på taket! 

 
Förstör inte asbestmaterial 
Asbest kan frigöras vid bearbetning av asbesthaltiga material som gör att asbestfibrerna 

lossnar, vilket möjliggör inandning. Några exempel på sådan bearbetning är: 

 

Högtryckstvättning Tryckluftsblåsning Sotning 

Målarskrapning  Stålborstning   Sågning 

Rotborstning  Slipning   Rivning 

Rengöring   Borrning   Knäckning av eternitplattor 
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Fakta om asbest och eternit 
 

Vad är asbest och eternit? 

Eternit är asbest blandat med cement. Asbest är idag ett totalförbjudet material bestående av små fibrer, och 
som var väldigt populärt på grund av dess brandskyddande, värmeisolerande och bullerdämpande egenskaper. 

Asbestens fibrer kan frigöras vid bearbetning av material som innehåller asbest. De kan sväva i luften under 
väldigt lång tid och är hälsofarliga att andas in! 

Asbest kan vid inandning ge ett flertal sjukdomar, bland annat lungcancer och mesoteliom, som är en mycket 
allvarlig cancerform. Ungefär 100 personer per år i Sverige dör i asbestorsakad mesoteliom. 

Var hittar man asbest? 

Användning av asbest har varit totalförbjudet i Sverige sedan 1982, men finns fortfarande kvar i en del materi-
al i saker tillverkade innan denna tid. Bl.a. kan man hitta asbest i: 

 

Eternitplattor  Rörisolering    Mattlim 

Värmepannor  Ventilationstrummor  Murbruk 

Kakelfix & fog  Fönsterkitt    Ventilationsaggregat 

Fönsterbänkar  Golvmattor    Kakelugnar 

Plastmattor    Armerad plast & elkablar  Golvbeläggningar 

Rökgångsanslutningar Annan isolering och packning  



Om du har fler frågor angående asbest och eternit så kontakta Arbetsmiljö-

verket eller oss på Bygg & Miljö. 

Referenser: 
 Arbetsmiljöverket 
 Lomma kommun 
 Staffanstorps kommun 
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