
Nyhedsbrev nr. 7 
 
Med henvisning til et Debat oplæg i Albertslund Posten, er der rejst nogle spørgsmål, som her søges 
besvaret. 
 
I forbindelse med nedrivningen af Bakkens Hjerte, har kommunen lagt orienterende breve op på 
Galgebakkens beboerhjemmeside. Brevene har til formål, i overordnede træk, at fortælle om hvad der sker 
på byggepladsen i den næste fase af nedrivningen. 
 
I et af disse breve bliver der i forbindelse med beskrivelsen af fjernelse af de udvendige asbestholdige 
eternitplader i facaderne, anvendt ordet ”støvtæt” afskærmning. I stedet skulle der retmæssigt have stået 
”afskærmning”. I praksis betyder dette at et stillads inddækket med presenning, placeres mod facaden hvor 
der arbejdes med asbest. Skærmen anvendes alene som en fysisk afspærring under asbestarbejdet. 
Skærmen afgrænser således et asbestarbejdsområde, hvor der skal anvendes personlige værnemidler og 
afskærmer mod de øvrige ansatte på byggepladsen. Når asbesten er fjernet, hvilket sker i hele plader, er de 
defekte bliver overfalden forsejlet, undervejs og efterfølgende bliver der rengjort. Så rykkes skærmen væk / 
til side, for at give plads til udtagning af de store termoruder og nedrivning af resten af facaden. 
 
Det forhold at der ikke har været anvendt en ”støvtæt” skærm, som beskrevet i et at de udsendte breve og 
det forhold at skærmen i perioder er rykket tilbage fra facaden, har givet anledning til bekymring hos nogle 
beboere i Galgebakken for, om der nu er spredt asbest omkring bygningerne. 
 
Nedrivningen af de asbestholdige eternitplader i facaderne udføres korrekt i henhold til Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse om asbest nr. 1792 – 18. december 2015 og asbestvejledningen fra brancheforeningen 
Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen (under Dansk Byggeri). Dette betyder, at asbesten er håndteret 
korrekt og meget skånsomt og uden risiko for at sprede asbest til omgivelserne. 
 
Vi beklager at anvendelsen af et ikke korrekt ord, har skabt tvivl om arbejdsmetoden og dermed bekymring 
for om der er spredt asbest.  
 


