Slipp rädslan –
så blir du av
med asbest:

Den nya asbestlagen trädde i kraft 2016. Enligt den nya lagen ska asbestkartläggning göras i alla byggnader byggda före 1994
i samband med renovering som inbegriper rivning. Om asbest påträffas vid asbestkartläggningen ska rivningen utföras som
asbestrivning enligt anvisningar från Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning.
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Asbest måste tas på allvar, men man behöver inte vara rädd
i onödan. Omkring 1 000 finländare insjuknar årligen av
asbestdamm. Asbest finns i uppskattningsvis 2,2 miljoner
finska hem. Exponering för asbest sker främst i samband
med rivning och renovering som utförs på egen hand. Därför är det inget man ska förtränga och hoppas att det inte
finns asbest i det egna husbolaget eller hemmet.
Om man lämnar asbest därhän kan de hälsomässiga och ekonomiska riskerna
lätt växa sig alltför stora. Det behöver inte vara så, för det går att bli av med
asbest på ett enkelt och säkert sätt. Med en kartläggning tar det bara några
dagar att få reda på om det finns asbest. Låt en erfaren fackman sköta eventuell rivning, dokumentation och provtagning. I den här broschyren har vi samlat
allt du behöver veta om hur man enkelt blir av med asbest utan onödiga risker.
Fråga oss om det är något du undrar över, så hjälper vi dig.

Vad är asbest? En tunn fiber med god kemisk och mekanisk hållbarhet. Asbest har ofta använts i t.ex. vägg- och takskivor, golvplattor,
spackel och rörisoleringar. Asbestdamm går inte att urskilja med blotta ögat och kan hamna i lungorna med inandningsluften.
Inandning av asbest under lång tid kan medföra allvarliga hälsoproblem. Användning av asbest förbjöds helt i Finland 1994.

Ta ditt ansvar. Kom ihåg att göra
en asbestkartläggning när du
planerar renovering
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• renovering av fasader och balkonger
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analyseras på ett pålitligt sätt.

• tapetsering av väggar
Men! Om du byter ut ett laminat- eller parkettgolv som inte installerats med lim behövs ingen
asbestkartläggning. Även om du inte tänker reparera eller renovera din byggnad just nu, lönar det
sig att göra en asbestkartläggning för att trygga
ett riskfritt fastighetsunderhåll. Det är bra för de
boende att veta om byggmaterialen innehåller
asbest.

DISPONENT:

BOSTADENS ÄGARE:

Disponentens ansvar vid renovering av
ett husbolag:

Ägarens ansvar vid renovering av lägenhet:

• Kraven i asbestlagen iakttas vid planeringen
och en asbestkartläggning utförs om projektet kan inkludera asbestrivning.
• Ett företag med tillstånd för asbestrivning
utses att utföra asbestrivningen.

• En asbestkartläggning utförs om renoveringen kan inkludera asbestrivning (såvida inte
husbolaget har låtit kartlägga hela fastigheten) Obs! Anmälan om renovering av lägenhet kan endast godkännas efter en asbestkartläggning.
• En person med tillräckliga kunskaper om
asbestkartläggning utses att utföra kartläggningen.
• Kartläggningsrapporten sänds till husbolaget.
• Om asbest påträffas vid asbestkartläggningen ser ägaren till att rivningen utförs som
asbestrivning enligt anvisningar från Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning
av ett företag som finns med i registret över
tillstånd för asbestsanering.

Byggnadsmaterial där asbest har använts. Vatten- och avloppsrör. Golvmaterial: vinylasbestskivor, vinylmattor, mattor med magnesiamassa.
Spackel, fasadfärger, kakelfix och asbestpapp. Värmeisoleringsmassor: rör, pannor, ackumulatorer. Asbestcementprodukter: vägg- och takskivor,
ventilationskanaler. Sprutisolering: tak, ventilationskanaler. Bitumenprodukter: lim, takpapp, vattentätningsmaterial, bitumenfärg

1. SLIPP RÄDSLAN

Låt alltid en fackman
ta hand om asbesten.
Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om kartläggning, dokumentation,
rivning och luftprov. Vi ser till att du blir av med asbesten snabbt och säkert.
Genom att välja en samarbetspartner som utför både kartläggningen och
rivningen slipper du tråkiga överraskningar. Det finns alltid asbestrivare som
tar genvägar och onödiga risker. En pålitlig partner berättar alltid ärligt och
öppet om sina arbetssätt och orsakar inga onödiga kostnader. På så sätt vet
du att det är en pålitlig samarbetspartner.

SÅ HÄR VÄLJER DU EN
PÅLITLIG PARTNER
1. Planerar rivningen och gör upp en tidsplan
baserat på kartläggningen och på ett säkert 		
och effektivt arbete.
• Kommer väl överens med kunden och andra
som arbetar med renoveringen. Kommunicerar tydligt och respektfullt.
• Överlämnar resultaten i avtalad tid, ofta tidigare.
• Utför allt arbete i tid och i avtalad ordning så
att kunden slipper oväntade extrakostnader.

2. En pålitlig aktör tummar inte på säkerheten
och missar inte att skydda arbetsplatsen vid
rivning.
• Har rengöringslokaler av hög klass.
• Säkerställer tillräckligt hög tryckskillnad mellan det isolerade området och omgivningen.
• Ser till att rivningsavfallet hanteras på lämpligt sätt så att ingen asbest hamnar utanför
det isolerade området.
• Låter efter rivningen undersöka att det inte
finns något asbestdamm i luften i rivningsutrymmet.

2. ASBESTKARTLÄGGNING

Genom en asbestkartläggning
slipper du kriser
Konstruktionerna undersöks och prov från dem samlas in och skickas till ett
laboratorium för analys. Snabb provtagning gör att renoveringen går snabbare. Baserat på resultaten rekommenderar vi sedan hur renoveringen kan
utföras på ett säkert sätt och ger kunden en rapport över kartläggningen.
Det tar bara några timmar att göra en asbestkartläggning när den som utför
kartläggningen har ett samarbetsavtal med ett laboratorium som analyserar
asbest. Provsvaren kommer redan nästa arbetsdag och kunden får den färdiga rapporten inom två arbetsdagar. Så varför oroa sig i onödan när det är så
här lätt att få sinnesro?

SÅ HÄR UTFÖRS EN
PÅLITLIG KARTLÄGGNING
Asbestkartläggning kräver kompetens och kunskap. Resultatanalysen påverkar planeringen av
renoveringen och de slutliga kostnaderna för
den.
• Vid en asbestkartläggning går en person med
tillräckliga kunskaper om asbest och dess förekomst i konstruktioner igenom byggnadens
konstruktioner.
• Asbestkartläggaren samlar in prov från byggnaderna och skickar dem till Bestlabs asbestlaboratorium för analys.
• Resultaten från asbestanalysen visar hur
renoveringen kan göras på ett säkert sätt. En
rapport över kartläggningen tas fram.

FÖRDELARNA MED
KARTLÄGGNING
För en disponent kan anmälan om renovering endast godkännas efter en asbestkartläggning. Det är
något som aktieägarna bör ta hänsyn till i tidtabellen för renoveringen.
• För några hundra euro ser man till att de som
utför renoveringen inte utsätts för risker och att
bostaden är säker.
• Med kartläggningen säkerställs också att renoveringen utförs enligt lagen.
• Med en kartläggning överför man inte asbestproblemet till kommande generationer.
• Kartläggningen gör det lättare att förutspå tidtabellen och kostnaderna för renoveringen.
• Resultatanalysen tryggar en pålitlig rivning.

3. RIVNING OCH LUFTPROV

Asbestrivningen
sker säkert
Det går inte att skydda sig mot asbestdamm med husmorsknep. Asbestdamm tränger igenom vanliga andningsskydd och filter. Det enda sättet
att göra en säker renovering är om man inte har sönder, river, borrar i eller
slipar ytorna. För att utföra asbestrivning måste man ha ett tillstånd, dvs.
en fullmakt från arbetarskyddsmyndigheten. Fullmakten förutsätter att företaget har kompetens att utföra asbestrivning och har lämplig utrustning.
Personalen ska också vara utbildade inom asbestrivning. Asbestrivning får
endast utföras av ett företag som finns med i registret över tillstånd för asbestsanering, som VV-Kuivaus. Kom ihåg att du får göra hushållsavdrag för
asbestrivning!

SÅ HÄR GÅR
ASBESTRIVNINGEN TILL:
1. Lokalen förbereds för asbestrivning:
• den delas in i sektioner och trycksätts
• svårrengjorda ytor skyddas
2. Rivning
3. Asbestavfallet paketeras och skickas för lämplig avfallshantering
4. Lokalen städas
5. Luftprov tas
6. Sektionerna rivs

Låt dig inte skrämmas av asbest. Låt oss ta hand om den.
Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om kartläggning,
dokumentation, rivning och luftprov. Vi ser till att du blir av
med asbesten snabbt och säkert.

ASBESTKARTLÄGGNING OCH -RIVNING
I SEINÄJOKI- OCH VASAREGIONEN:
VV-Kuivaus Oy
Tuottajantie 71
60100 Seinäjoki
seinajoki@vv-kuivaus.fi
tfn 020 734 4690 (24h)
VV-Kuivaus Vaasa Oy
Hammarvägen 19
65350 Vasa
vaasa@vv-kuivaus.fi
tfn 020 734 4040 (24h)

VATTENSKADOR OCH RENOVERINGSTJÄNSTER:
VV-Kuivaus Jyväskylä Oy
Punasillantie 31 A
40950 Muurame
jyvaskyla@vv-kuivaus.fi
tfn 020 730 9999 (24h)
VV-Kuivaus Kokkola Oy
Ässjevägen 8
67800 Karleby
kokkola@vv-kuivaus.fi
tfn 020 7344 691 (24h)

www.vv-kuivaus.fi

