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Asbest i återvinningsbränsle

Hanterar du återvinningsbränsle? River du fastigheter eller hanterar du bygg- 
och rivningsavfall? Funderar du eller dina medarbetare på om det finns asbest 
i det träflis ni hanterar? Eurofins Pegasuslab erbjuder analyser som ger svar 
på om det finns asbest i återvinningsbränsle, även kallat RT-flis (returträ). Vid 
sidan av detta erbjuder vi också analyser för asbest i material, damm och luft.

Asbest användes flitigt i en rad olika pro-
dukter fram till tidigt 1980-tal och återfinns 
därför idag i många fastigheter i exem-
pelvis eternitplattor, fix, fog, rörgenomför-
ingar, betong, asfaltslim och golvmattor. 
Vid rivning eller renovering av dessa fast-
igheter följer det asbesthaltiga materialet 
med i transportbilar, till lossningsstatio-

ner och till återvinningscentraler. Asbest-
fibrerna kan finnas med genom hela pro-
cessen och är då närvarande även när 
materialet bearbetas till exempelvis åter-
vinningsbränsle. En analys av asbets i 
återvinningsbränsle ger dig informationen 
du behöver för att hantera bränslet och 
arbetsmiljön på bästa sätt.
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Information om asbest
Asbest kan orsaka cancer om det 
kommer in i kroppen och användning 
av asbest är förbjuden, med vissa 
få undantag, i Sverige sedan 1982. 
Arbetstagare som arbetar med 
reparation, sanering, underhåll 
samt rivning av byggnader och 
tekniska anordningar riskerar att 
komma i kontakt med material 
som kan innehålla asbest. Enligt 
AFS 2006:1 (Arbetsmiljöverkets 
författningssamling) ska åtgärder 
vidtas för att identifiera de materialen. 
På Eurofins Pegasuslab hjälper vi 
dig med både analyser, support och 
eventuell provtagningsutrustning. 

Beställning av utrustning
Provmaterial som redan är homogent 
och malet förpackas och skickas 
till Eurofins Pegasuslab i Uppsala i 
dubbla ziplockpåsar. Provpåsarna 
går att beställa kostnadsfritt ifrån 
oss. Är provet heterogent och måste 
malas skickas det istället till Eurofins 
Enviroment i Lidköping för malning. 
Märk analysbeställningsblanketten 
tydligt med att provet efter malning ska 
skickas till Eurofins Pegasuslab för 
Asbest i återvinningsbränsle. Skicka 
förslagsvis provet i 20 L plasthink med 
lock. Dessa går också att beställa 
kostnadsfritt från vår hemsida http://
emballage.eurofins.se

                                    
Kontakta oss
För teknisk support, beställning 
av provtagningsutrustning och 
prisuppgifter kontakta vår tekniska 
support på 010-490 82 50 eller  
info.pegasuslab@eurofins.se 
Prislistan finns även på vår hemsida.

ANALYSER
Asbest i 
återvinningsbränsle
Analysen ger svar på om det före-
kommer asbest i återvinnings-
bränslet eller ej. 

Asbest i material
Analysen ger svar på om det före-
kommer asbest i materialprovet 
eller ej. 

Asbest i damm
Analysen ger svar på om det före-
kommer asbest i dammprovet eller 
ej. Provet tas med tejp.

Asbest i luft
Analysen ger svar på mängden 
asbest och vilken typ som förekom-
mer i luften. Analysen ger möjlighet 
att jämföra mot arbetsmiljöverkets 
gränsvärde för asbest i luft. Provet 
tas med luftpump.


