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Dispensation til højtryksrensning af tage

20200018153/7
Ansvarlig:
Morten Larsen

Virksomheden har i e-mail dateret 15. april 2020 ansøgt om dispensation til
afrensning af asbestholdige tage. Ansøgningen er suppleret med 2. stk. mails
dateret 11. juni 2020.
Det fremgår af ansøgningen og efterfølgende mails at I vil anvende renseudstyr af
typen:
 Aquila Triventek TD404
 Lukket kassette, Aquila Triventek TC 47, brugsanvisning medsendt

Af ansøgningen fremgår, hvordan der ved arbejdet på tagflader sikres mod
spredning af asbestfibre, herunder hvordan rensevand opsamles og renses. Det
fremgår endvidere at den lukket kassette anvendes på hele tagfladen også ude
ved tagfladens kanter.
Tidligere fremsendt afgørelse
Virksomheden bedes se bort for tidligere afgørelse dateret 18. juni 2020.
Arbejdstilsynets vurdering
I bekendtgørelse om asbest, nr. 1792 af 18. december 2015, står der i § 8, stk. 1 at
Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest
muligt. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis
anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning. Af §
8, stk.2, fremgår at højtryksspuling af asbestholdige materialer ikke er tilladt. Efter
§ 39, kan Arbejdstilsynet i særlige tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelser i
bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og hvis det er i
overensstemmelse med EU-lovgivningen på området.
Arbejdstilsynets afgørelse
Arbejdstilsynet meddeler hermed dispensation med nedstående vilkår til
afrensning af asbestholdige tage med Aquila Triventek TD404 og Aquila
Triventek TC 47. Arbejdstilsynets afgørelse begrundes med, at virksomheden
har beskrevet hvordan der sikres mod spredning af asbestfibre ved afrensning,
herunder hvordan rensevand opsamles og renses.
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Vilkår
Det skal til sikres at lukket kassette under brugen på intet tidspunkt føres helt
eller delvist udover tagfladens kanter, da dette vil medfører en spredning til
omgivelserne.
Klage
I kan klage over afgørelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal indsendes
til Arbejdstilsynet og være modtaget inden fire uger efter, at I har modtaget
afgørelsen.
Venlig hilsen
Morten Larsen
Tilsynsførende

