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Kære Peter Hummelgaard 

 
Den 31. maj 2022 inviterede Arbejdstilsynet arbejdsmarkedets parter til drøftelser om, hvorvidt der er behov 
for at supplere de nuværende danske krav om uddannelse og anmeldelse for virksomheder, der arbejder med 
asbest. Baggrunden for invitationen var initiativ 7 ud af 12 i den nye asbestaftale, som Regeringen og alle 
Folketingets partier indgik den 18. maj 2022, som skal være med til at styrke indsatsen på asbestområdet.  
 
Repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, udpeget af Arbejdsmiljørådet, har på to møder hhv. den 28. juni 
og den 18. august 2022 drøftet initiativ 7 ud af 12. På baggrund af disse drøftelser er Arbejdsmiljørådet enige 
om det nedenstående.  
 
Arbejdsmiljørådet bekræfter et behov for en autorisationsordning m.v.  
Et samlet Arbejdsmiljøråd tilslutter sig indholdet i den nye asbestaftale, der yderligere styrker indsatsen mod 
asbest i arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørådet kvitterer for at blive inddraget i forhold til det vigtige spørgsmål om 
behovet for etablering af en autorisationsordning m.v. 
 
Arbejdsmiljørådet er enige om, at der er behov for at supplere de nuværende asbestregler med yderligere 
krav. Formålet hermed er gøre det lettere for offentlige og private bygherrer at sikre sig, at de virksomheder 
der skal udføre asbestrenovering o. lign. har den fornødne viden og kvalifikationer.  
 
Arbejdstilsynet har til brug for parternes arbejde med spørgsmålet udarbejdet et diskussionsoplæg med tre 
mulige modeller:  

- Udvide kravet om arbejdsmiljøfaglig uddannelse 
- En godkendelsesordning administreret af Arbejdstilsynet  
- En autorisationsordning for arbejde med asbest  

 
Parterne har på det grundlag drøftet flere tilgange til en mulig ordning:  

- En egentlig formel autorisation for al asbesthåndtering – såvel indvendigt som udvendigt arbejde 
- En autorisationsordning der omfatter indvendig nedrivning og asbestrenovering  
- En godkendelsesordning, som Arbejdstilsynet selv autoriserer virksomheder til 

  
Det har også været drøftet, at kommende regler skal koordineres med øvrige regler hos andre myndigheder. 
Dertil har det været drøftet, at der er behov for et fortsat fokus fra Arbejdstilsynets side på de virksomheder, 
der ikke overholder asbestreglerne. 
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Parterne i Arbejdsmiljørådet bekræfter behovet og relevansen af en autorisationsordning m.v. Samtidig anbe
fales det, at Arbejdstilsynet får til opgave sammen med parterne i Arbejdsmiljørådet snarest at drøfte og fast
lægge, hvilken konkret ordning der bør etableres. Arbejdsmiljørådet finder yderligere behov for at drøfte og 
undersøge de forskellige modeller, såvel som kombinationer heraf, og sammenhængen til andre ordninger. 
Heri skal også indgå økonomien, hvor det er vigtigt at få belyst omkostningerne for henholdsvis erhvervsliv og 
det offentlige. Det skyldes, at en sådan type ordning vil være en helt principiel nyskabelse i arbejdsmiljøregu
leringen i Danmark. Det kræver ekstra fokus på at sikre, at den både opfylder sit formål og samtidig, at den 
ikke medfører utilsigtede afledte virkninger, som ikke står mål med den forebyggende effekt.  
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Med venlig hilsen 
 

 
Cristina Lage 

Formand for Arbejdsmiljørådet 
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