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Metoden Hvis der er mistanke om asbest i bygningsmaterialer, f.eks. før eller i forbindelse 
med en renovering, kan der udtages og indsendes materialeprøver til 
laboratorieanalyse. 

 
 Ved mikroskopering med et polarisations mikroskop kan det konstateres, om der er 

asbestfibre i prøven. Der kan også gives en relativ vurdering af mængden, samt 
fastslås hvilken slags asbest (f.eks. Chrysotil, Amosit eller Crocidolit), der er tale 
om. 

 
Prøvetagning Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende: 
 

  
 

1.  Prøver af faste materialer udtages ved at skære, slå eller brække et lille stykke 
af materialet. Prøver af porøst eller løst materiale (f.eks. rørisolering) udtages 
ved forsigtig blotlægning/opskæring og opsamling af smuld, f.eks. på et stykke 
ren stanniol. 

2. Prøven lægges i medsendte lille plastpose. Posen lukkes tæt og der skrives 
relevante oplysninger om prøvenummer, prøvetagningssted og materiale. 

3. Prøvetagningsstedet forsegles med f.eks. tape, lim eller lignende for at hindre 
spredning af fibre. Hvis der er frigivet støv rengøres der omhyggeligt.  

4. Ved prøvetagning anbefales anvendt engangshandsker, og ved risiko for 
afgivelse af støv ved prøvetagningen anvendes halvmaske, klasse P2. Der 
henvises til Arbejdstilsynets anvisninger. 

Indsendelse 
af prøver: Prøver lægges enkeltvis i medsendte lille plastpose, og indsendes i vedlagte 

returkuvert. Relevante oplysninger om navn, adresse, prøvetagningssted, 
materialetype mv. skal anføres på plastposer og på det vedlagte oplysningsskema, 
som også lægges i kuverten.  

 

 For hurtigst muligt svar skal kuverten afleveres på et posthus eller -indleverings-
sted. Find det nærmeste og se åbningstider/indleveringsfrister på Postnords hjem-
meside eller app. Ved aflevering i postkasse kan der gå op til 7 dage, før vi 
modtager prøven. 

 

Resultat Resultatet af laboratorieanalysen dokumenteres i en skriftlig rapport, der sendes 
senest 1 arbejdsdag efter vi har modtaget prøven. Der kan gives svar pr. telefon 
eller mail samme dag, som vi modtager prøven. 

 

 Hvis De har spørgsmål til prøvetagning eller resultatet er De velkommen til at 
kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail lab@goritas.dk. 


