Aftale mellem regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om anbefalinger om
asbest

Det er over 30 år siden, at asbest blev forbudt i Danmark. Alligevel findes asbest
stadig i ældre bygninger. Partierne bag denne aftale noterer sig i den forbindelse, at
Sundhedsministeriet har en godtgørelsesordning til asbestofre, som i 2017 blev
udvidet, så muligheden for at søge om godtgørelse omfatter en større målgruppe,
herunder børn og søskende til asbestarbejdere.
Ansatte i bygge- og anlægsbranchen kan også fortsat blive udsat for asbest i forbindelse med såvel nedrivning som renoveringsopgaver, men også gennem sporadisk udsættelse i den ældre del af bygningsmassen. Der er derfor behov for fortsat
at have fokus på faren fra asbest i bygge- og anlægsbranchen og på, hvor i byggeriet asbest kan findes.
Aftalepartierne er enige om at fremme sundhed og sikkerhed i byggeriet
og er derfor enige om at arbejde for, at stadigt færre risikerer udsættelse for asbest,
så sygdom grundet asbestudsættelse forebygges. Aftalepartierne ønsker at fremme,
at den ældre bygningsmasse i Danmark bliver fri for asbest på sigt.
Arbejdsgruppen om asbest afleverede i april 2018 i alt 20 anbefalinger til beskæftigelsesministeren. Anbefalingerne er bygget op over fire temaer, som har været
drøftet i arbejdsgruppen. Aftalepartierne støtter op om de 20 anbefalinger fra arbejdsgruppen, der er vedlagt som bilag til denne aftale.
Temaerne i anbefalingerne er:





Styrkelse af forundersøgelser i byggeriet
Klarhed om roller og pligter
Fælles kommunikationsindsats om asbest
Øvrige forslag

Aftalepartierne er enige om, at:


Forundersøgelser i byggeriet skal styrkes
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Der skal sættes et øget fokus på vigtigheden af gode forundersøgelser i byggeriet med en ny branchevejledning om forundersøgelser samt en revidering af eksisterende vejledningsmaterialer i forhold til reglerne om forundersøgelser.


Der skal være klarhed om roller og pligter
Det skal i reglerne og vejledningerne om asbest tydeliggøres hvilke aktører, der
har hvilke pligter. Dette har baggrund i, at der er mange aktører og flere forskellige regelsæt, der finder anvendelse i forhold til asbestområdet. Aftalepartierne
er derudover enige om, at relevante hjemmesider tilpasses og udbygges i forhold til de forskellige roller og pligter på asbestområdet.



Der skal laves en fælles kommunikationsindsats om asbest
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg og Arbejdstilsynet skal
gennemføre en koordineret formidlings- og kommunikationsindsats om asbest,
hvor bl.a. de nye materialer kommunikeres ud i branchen.



Arbejdsmarkedets parter skal drøfte Arbejdstilsynets håndtering af og erfaringer med asbestområdet
Dette skal ske med udgangspunkt i en redegørelse, som Arbejdstilsynet udarbejder. Arbejdstilsynets redegørelse og anbefalingerne fra arbejdsmarkedets
parter forelægges aftalepartierne.



Der kan være fordele i at opbygge mere viden på asbestområdet
Med henblik på at kunne reducere risiko for asbestudsættelse og sikre beskyttelse af de ansatte, og arbejdsmarkedets parter skal derfor gå i dialog med relevante forskningsinstitutioner med henblik herpå.

Udmøntningen af anbefalingerne

Nogle anbefalinger skal udmøntes i Arbejdstilsynet, mens andre skal udmøntes i
Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg.
Nogle af anbefalingerne handler om, at der skal udarbejdes nyt eller revideres eksisterende materialer, mens andre anbefalinger handler om den efterfølgende formidling.
Aftalepartierne er enige om, at formidlingen skal ske i takt med, at de nye materialer mv. bliver færdige, og at planlægningen af formidlings- og kommunikationsindsatsen iværksættes, når materialerne er færdiggjort.
Partierne noterer sig, at de anbefalinger, der skal udmøntes i Arbejdstilsynet, kan
holdes inden for den nuværende bevilling, og at Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg påtænker at disponere ressourcer til at udvikle informations- og vejledningsmateriale om asbest og til formidling om asbest. Partierne
noterer sig videre, at Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg
og Arbejdstilsynet samarbejder om udmøntningen af de forskellige anbefalinger.
Bidrag fra andre aktører har også betydning for mulighederne for at udmønte anbefalingerne. Aftalepartierne er enige om, at organisationerne undersøger muligheden
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for at søge om støtte fra bl.a. fonde med tilknytning til byggeri og arbejdsmiljø i
forbindelse med visse af anbefalingerne.
Videre proces
Aftalepartierne vil årligt blive orienteret om fremdriften i udmøntningen af anbefalingerne, herunder om de økonomiske rammer for indsatsen er til stede.
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