
 

Beskrivning av asbest sanering på fasad – KV.Täppan 
 
Inledning: Denna beskrivning har upprättats för de boende pga 
oroligheter kring den kommande asbest-saneringen på kv.Täppan. 
Först och främst så vill vi informera er om vad som krävs av ett 
företag för att få riva och hantera asbest. Det krävs framför allt ett 
generellt tillstånd ifrån Arbetsmiljöverket som utdelas efter en 
nogrann genomgång av verkasamheten där många krav måste 
uppfyllas - bla god kunskap om arbetet kring asbestsanering. All 
personal inkl arbetsledare är utbildade och är godkända enligt kraven 
för certifikatet. 
 
Förberedelser: När man sanerar asbest så är den högsta prioriteten 
att inte utsätta någon för asbestfibrer. Innan arbetet börjar så 
elimineras denna risk igenom att ’spärra av’ allt som kan tänkas 
drabba tredje man – I detta fall så kommer alla fönster att markeras 
och stängas av på den sida av fasaden där arbetet pågår. Detta görs 
som sagt innan arbetet börjar och information kommer i god tid 
innan vi påbörjar nästa fasad-etapp. När en tydlig markering om att 
’asbestsanering pågår’ sitter fönstret så ber vi er att respektera 
denna och öppna inte Fönster-rutan. (När markeringen är borta så 
kan ni tryggt öppna fönstret igen) Även en anmälan till 
Arbetsmiljöverket görs om att vi påbörjar en sanering på angiven 
plats för att eventuella kontroller ska kunna göras. 
 
Saneringen: När vi sanerar så har samtliga arbetare godkänd 
skyddsutrustning i form av andnings-skydd och heltäckande 
skyddskläder. Denna utrustning kontrolleras dagligen och genomgår 
regelbundna funktionstest. Eterniten kommer att demonteras ifrån 
byggställning med underliggande skiva som är tänkt att fånga upp 
eventuellt fallande småbitar. En nogrann städning görs när varje 



saneringsyta är klar där dammsugningen är central och ett krav – all 
riven eternit paketeras på arbetsytan och försluts med sanerings-
säckar som märks med ’Farligt avfall’ Innan det forslas ner till en 
låsbar container. När en fasad är klar så kontrolleras ytan igen så att 
städningen är komplett och kan där efter öppna ställningen igen. 
 
Generellt: Arbetet vi gör är bundet att genomföras enligt AFS 2006:1 
som är regelverket för asbestsanering i Sverige. Vi är otroligt öppna 
för att träffas och svara på eventuella frågor kring arbetet och 
processen – Alla våra tillstånd och dokumenten är offentliga och är 
tillgängliga på plats. Vi kan inte ge någon exakt tid annat än att vi 
kommer att tillägna 3-4 veckor på varje fasadsida men information 
om vårt arbetsområde sker löpande 
 
Tack för er uppmärksamhet/ 
 
Pierre Svensson – Toxic riv & Saneringsteknik       
 
 Komplettering av styrelsen Brf Täppan 

 
Vi har begärt mer detaljerade tidplaner för:  

 sanering av asbest 
 tvättstuga (som blir en stor mellan uppgång 12 och 14 och ingen 

vid 10) 
 fönsterbyte 
 TV & Bredband 

Vi återkommer så snart vi vet mer i dessa frågor. 
 
Läs veckobreven från byggfirman på infoskärmar och hemsidan 
brftappan.se/veckobrev. På hemsidan brftappan.se har vi all 
information samlad och uppdaterar löpande. 
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Styrelsen 


