
ASBEST ÄR FARLIGT
Asbestfibrer är hälsofarliga och kan orsaka flera allvarliga 

sjukdomar som cancer och asbestos. Den vanligaste cancerformen är 

mesoteliom som dödar drygt hundra personer varje år i Sverige. 
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Asbest är ofarligt så länge det sitter fast 
eller är inkapslat. Det är först när det 
bryts sönder som det blir farligt som vid 
sågning, borrning, slipning och rivning. 
Då frigörs mikroskopiska små lätta 
nålformiga fibrer som hamnar i kroppen 
när man andas och när man äter. De är 
så lätta att de kan sväva i luften under 
flera dygn. Även högtryckstvättning, 
tryckluftsblåsning, blästring, skrapning, 
stålborstning, rotborstning, sotning och 
rengöring av ventilkanaler kan frigöra 
fibrer i riskabla halter.

Asbest i din bostad?
Trots att asbest länge har varit förbjud-
et i nya produkter finns det fortfarande 
kvar på många platser i samhället. Det 
har mest använts i byggbranschen och 
är vanlig som fasad- eller takbeklädnad 
samt i isoleringsmaterial i äldre hus. 
1976 kom det första förbudet mot den 
farligaste asbestformen – krokidolit även 
kallad ”blå asbest”. Totalt förbud blev 
det 1982 men det kan fortfarande finnas 
asbest i hus byggda före år 1977.



Får jag riva asbest själv?
Privatpersoner får lov att hantera asbest-
haltigt material från sitt eget hus. Är det 
inomhus eller om det gäller lös asbest 
rekommenderas att du tar kontakt med 
en ackrediterad fackman. Ska du hantera 
asbest själv tänk på att skydda dig! 
Använd andningsmask, saneringsoverall 
med huva och tättslutande engångs-
handskar. 
Asbestpartiklar är mycket små, använder 
du dammsugare kommer partiklarna att 
finnas kvar även om du byter filterpåse 
och sprids sedan nästa gång du använ-
der den. Likaså hamnar partiklarna i 
tvättmaskinen om du tvättar kläderna 
och sedan hamnar fibrerna på andra  
kläder. När du hanterat asbest ska du 
byta kläder och tvätta dig före måltid. 
Skyddskläderna ska alltid förvaras  

utomhus. När arbetet är klart, släng  
kläderna, dubbelt inplastat och tejpat,  
tillsammans med asbestmaterialet. 

Hur gör jag med mitt asbestavfall?
Asbest är farligt avfall och ska lämnas  
dubbelt inplastat och tejpat, max 5 kilo 
per tillfälle på Övreskog. Detta gäller 
bara privatpersoner. Företag får inte 
hantera asbest utan tillstånd.

Observera! Att all asbest måste vara 
dubbelt inpackat i plast till en sådan 
grad att det inte finns någon risk för 
punktering av emballaget som annars 
kan släppa ut fibrerna. Detta för att 
skydda dig som kund men också all vår 
personal. Att komma med opaketerad 
asbest, bryta, krossa eller såga i det är 
förbjudet.

I ditt bostadshus kan asbest finnas i:
•     Rörisolering.
•     Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar.
•     Ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat.
• Asbestcementskivor (eternit) på tak, fasader, balkonger, i väggar, soprum,
 bakom elskåp. 
• Fönsterbänkar och skivor därunder.
• Fönsterkitt.
• Gasspisar, strålskydd på sidorna.
• Plastmattor och golvplattor.
• Kakelfix och fog.
• Golvbeläggningar och mattlim. Farligt avfall

!
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