
Udgivet i forbindelse med Branchevejledning om renovering af BAR Bygge & Anlæg
www.byggeproces.dk

Tjekliste for eksisterende bygning -
forundersøgelse
Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og
rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen

 skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde
 skal lade fremgå af projektmaterialets beskrivelser eller angivelser i øvrigt.

Teksten omfatter kun forhold, som er specielle for bygningsrenovering og byfornyelse.

Registrering af eksisterende bygning - forundersøgelse
Nr. Emne Kortlagt Angivelser KS

1 Tilstandsvurdering af ejendommen

En grundig kortlægning af det byggeri, der skal
byfornyes eller renoveres, er vigtig for kvaliteten af
selve renoveringen og kan medvirke til at fjerne
sikkerheds- og sundhedsmæssige risici for de
beskæftigede, der senere skal udføre
renoveringsarbejderne. Kortlægningens formål - i
relation til arbejdsmiljøet i udførelsesfasen - er at få
identificeret de særlige sikkerheds- og
sundhedsmæssige risici, som kan opstå ved
renoveringen af det eksisterende byggeri.

En tilstandsvurdering bør være så omfattende,

 at alle nødvendige arbejder er forudset i projektet og
indarbejdet i en realistisk tidsplan.

 at sundhedsskadelige stoffer og materialer, der er
risiko for at komme i berøring med, er identificeret.

 at konstruktioner, der er ustabile eller bliver ustabile
på grund af ændringer, er lokaliseret og undersøgt.

 at konstruktioner, som de udførende skal færdes på
og udføre arbejde fra, er undersøgt for deres
bærerevne.

 at installationer, fx el-installationer der kan frembyde
fare, er lokaliseret.

Læs også:

 Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres
pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/p
/projekterendes-og-raadgiveres-pligter.aspx
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 Bekendtgørelse om bygherrens pligter.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b
/bygherrens-pligter.aspx

 BAR-faktablad om bygherrens pligter.
http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/faktablad-
om-bygherrens-pligter#.VKvohvlMy2A



1.2 Asbestregistrering

Det er lovpligtigt at foretage en registrering af eventuel
asbest i forbindelse med renovering. Asbest kan især
forekomme ved isolerede rør og varmeanlæg samt i
tagplader. Endvidere skal man være opmærksom på
loftsplader, der indeholder asbest. Der tages i
forbindelse med projekteringen højde for, at asbest skal
fjernes under iagttagelse af særlige foranstaltninger,
ligesom der i tidsplanen tages hensyn til især indvendig
asbestrenovering.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/r
/rloi-registrering-af-asbest-993.aspx
 BAR-vejledning om når du støder på asbest.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-
du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund#.VKvo1flMy2A


2 Bærende konstruktioners stabilitet

Ved indgreb i den eksisterende konstruktion skal man
være opmærksom på, at konstruktionens bæreevne og
stabilitet kan blive ændret. Ejendommen gennemgås
for at fastlægge omfanget af en eventuel nedbrydning,
og de tilbageblevne dele af bygværket gennemgås
ligeledes for at konstatere og eventuelt beregne, om
konstruktionen har den nødvendige bærerevne og
stabilitet.

3 Fundamenter og kældre
3.1 Sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og

mennesker

Forekomster i væsentligt omfang af sundhedsskadelige
efterladenskaber efter dyr eller mennesker i kælderen
kortlægges. Der kan fx være tale om efterladenskaber
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fra rotter eller kanyler fra narkomaner.

Læs også:
 Bekendtgørelse om biologiske agenser og

arbejdsmiljø.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b
/biologiske-agenser-57.aspx

 BAR-vejledning om arbejde i krybekældre.
 http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/belastende-

arbejdsstillinger/arbejde-i-krybekaeldre#.VKvpDflMy2A


3.2 Fundamenters og jordbunds bæreevne

Ved udgravning af kældre undersøges stabiliteten af
bærende vægge og fundamenter og den
omkringliggende jord undersøges.

Læs mere:
 At-vejledning D.2.23 om arbejde i forurenet jord.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-2-23-
arbejde-i-forurenet-jord.aspx


 BAR-vejledning om arbejde i forurenet jord.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/arbejde-med-forurenet-
jord#.VKvpbPlMy2A

3.3 Overfladebehandlingens indhold af
sundhedsskadelige stoffer

Tidligere overfladebehandling af fundamenter og vægge
kortlægges, hvis overfladerne skal afrenses eller
klargøres og indeholder sundhedsskadelige stoffer, fx
bly, asbest og stenkulstjærebaseret asfalt.

 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og
materialer (kemiske agenser).
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse
af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og
materialer mv. og materialer.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f
/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

 Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/r
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/rloi-registrering-af-asbest-993.aspx
 Bekendtgørelse om asbest.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-asbest-1502.aspx

 At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og
materialer.
 http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-

stoffer/arbejde-med-forurenet-jord#.VKvpbPlMy2A

 At-vejledning C.2.2 om asbest.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-
asbest.aspx


 BAR-vejledning om håndtering af bly i bygninger.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/haandtering-af-bly-i-bygninger#.VKvp_flMy2A


 BAR-vejledning om når du støder på asbest.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-
du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund#.VKvqLflMy2A



3.4 Loftshøjde i kælderrum

Det kortlægges, hvis kælderen helt eller delvis har en
lofthøjde under 190 cm.

Læs mere:
 BAR-vejledning om arbejde i krybekældre.

 http://www.bar-ba.dk/loeft-og-
arbejdsstillinger/belastende-
arbejdsstillinger/arbejde-i-
krybekaeldre#.VKvqR_lMy2A


3.5 Råd og svamp

Eventuelle forekomster af råd- og svampeskaders type
og omfang kortlægges, hvis der er tale om skader i et
omfang, der kan medføre sundhedsskadelige
påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om biologiske agenser og

arbejdsmiljø.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b
/biologiske-agenser-57.aspx

 BAR-faktablad om når du støder på
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skimmelsvamp. http://www.bar-ba.dk/kemi-og-
stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-soeder-paa-
skimmelsvamp#.VKvqeflMy2A



4 Ydervægge
4.1 Skjulte installationer

Hvis der er planer om at bore eller skære i de
eksisterende ydervægge, kortlægges samtlige
installationer, så risikoen for senere at komme i
berøring med fx elektriske ledninger minimeres.

Læs også:

 Stærkstrømsbekendtgørelsen.
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-
og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen

4.2 Asbestholdige materialer

Asbestholdige materialer kortlægges. Der foreligger
måske allerede en asbestregistrering af bygningen.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/r/
rloi-registrering-af-asbest-993.aspx

 Bekendtgørelse om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a
/sam-asbest-1502.aspx

 At-vejledning C.2.2 om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-
asbest.aspx


 BAR-vejledning om når du støder på asbest.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-
du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund#.VKvq7_lMy2A



4.3 Isoleringsmaterialer

Hvis der er planer om at ændre på ydervægge, så skal
isoleringsmaterialer kortlægges, herunder gammel
mineraluld.

Læs mere:
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 BAR-vejledning om arbejde med
isoleringsmaterialer.

 http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/arbejde-med-
isoleringsmaterialer#.VKvrEvlMy2A

4.4 Overfladebehandlingens indhold af
sundhedsskadelige stoffer

Tidligere overfladebehandling af ydervæggene
kortlægges, hvis overfladerne skal afrenses eller
klargøres til maling, og hvis de indeholder
sundhedsskadelige stoffer, fx bly, asbest og
isocyanater.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer
(kemiske agenser).
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a
/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse
af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og
materialer mv. og materialer.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/
sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

 At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og
materialer.

 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-1-3-
arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx


 BAR-vejledning om håndtering af bly i bygninger.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/haandtering-af-bly-i-bygninger#.VKvrYflMy2A


 Se desuden Asbestholdige materialer

4.4 Risiko for nedstyrtning af gesimser mv.

Hvis der er fare for nedstyrtning af løse gesimser,
dekorationer o.l., kortlægges de løse
konstruktioner/genstande.

4.6 Råd og svamp

Eventuelle forekomster af råd- og svampeskaders type
og omfang kortlægges, hvis der er tale om skader i et
omfang, der kan medføre sundhedsskadelige
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påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om biologiske agenser og

arbejdsmiljø.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b
/biologiske-agenser-57.aspx

 BAR-faktablad om når du støder på
skimmelsvamp. http://www.bar-ba.dk/kemi-og-
stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-soeder-paa-
skimmelsvamp#.VKvrjflMy2A


5 Vinduer og udvendigt træværk
5.1 Overfladebehandlingens indhold af

sundhedsskadelige stoffer

Tidligere overfladebehandling af vinduernes karme og
rammer, metalbeslag og træbeklædning kortlægges,
hvis de indeholder sundhedsskadelige stoffer, fx bly,
asbest og isocyanate, og overfladerne skal afrenses
eller klargøres til malearbejde.

Læs også:
 Bekendtgørelse om asbest.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-asbest-1502.aspx

 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og
materialer (kemiske agenser).
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

 At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og
materialer.
 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-1-3-

arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx

 BAR-vejledning om håndtering af bly i bygninger.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/haandtering-af-bly-i-bygninger#.VKvr6flMy2A

 BAR-vejledning om når du støder på asbest.
http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-
du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund#.VKvsCPlMy2A


5.2 Fuger

Det kortlægges, om der er PCB i fugerne omkring
vinduerne. Dette kan være trukket ud i betonen.
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Læs mere:

 BAR-vejledning om håndtering og fjernelse af PCB-
holdige byggematerialer.

 http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/haandtering-og-fjernelse-af-pcb-holdige-
bygningsmaterialer#.VKvsI_lMy2A

5.3 Råd og svamp

Skader fra råd og svamp kortlægges for type såvel som
omfang, hvis der er tale om skader i et omfang, der
kan medføre sundhedsskadelige påvirkninger af de
udførende under arbejdets udførelse.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om biologiske agenser.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/biologiske-agenser-57.aspx
 BAR-faktablad om når du støder på

skimmelsvamp. http://www.bar-ba.dk/kemi-og-
stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-soeder-paa-
skimmelsvamp#.VKvsV_lMy2A



6 Tage
6.1 Stenkulstjære i behandlet træ

Stenkulstjærebehandlet træ i tagkonstruktionen
kortlægges.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og
materialer.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse
af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og
materialer mv.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f
/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

 At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og
materialer.
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 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-1-3-
arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx



6.2 Asbestholdige materialer

Asbestholdige tagplader kortlægges.

Læs mere:
Bekendtgørelse om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/s
am-asbest-1502.aspx

 At-vejledning C.2.2 om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-
asbest.aspx


 BAR-vejledning om når du støder på asbest.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-
du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund#.VKvs8flMy2A



6.3 Sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og
mennesker

Forekomster i væsentligt omfang af sundhedsskadelige
efterladenskaber efter dyr og mennesker kortlægges, fx
duemøg og kanyler fra narkomaner, i det eksisterende
tagrum.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om biologiske agenser og

arbejdsmiljø.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b
/biologiske-agenser-57.aspx

6.4 Råd og svamp

Eventuelle forekomster af råd- og svampeskaders type
og omfang kortlægges, hvis der er tale om skader i et
omfang, der kan medføre sundhedsskadelige
påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om biologiske agenser og

arbejdsmiljø.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b
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/biologiske-agenser-57.aspx
 BAR-faktablad om når du støder på

skimmelsvamp. http://www.bar-ba.dk/kemi-og-
stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-soeder-paa-
skimmelsvamp#.VKvtOPlMy2A


6.5 Bæreevne og stabilitet

Tagets bærerevne og tagkonstruktionens stabilitet
kortlægges. Hvis det ikke kan dokumenteres, at
tagbeklædningen er sikker at gå på, og at
konstruktionen kan modstå de belastninger, der må
forventes at forekomme i udførelsesfasen, bør det
fremgå af kortlægningen.

7 Installationer
7.1 Asbestholdig isolering

Der kan forekomme asbest i isolerede rør, kedler og
beholdere, hvilket kortlægges.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a
/sam-asbest-1502.aspx

 At-vejledning C.2.2 om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-
asbest.aspx


 BAR-vejledning om når du støder på asbest.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-
du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund#.VKvt0_lMy2A


 BAR-vejledning om arbejde i krybekældre.

 http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/belastende-
arbejdsstillinger/arbejde-i-krybekaeldre#.VKvt8vlMy2A



7.2 Krybekældre og trange rum

Hvis det er planlagt at udskifte eller ændre på
installationer, der ligger i krybekælder e.l., hvor
lofthøjden er under 190 cm, kortlægges dette. Det er i
denne sammenhæng også vigtigt at kortlægge de
faktiske forhold, fx i form af dårlige adgangsforhold, at
der er meget varmt og gener fra ubehagelig lugt.
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Læs mere:

 BAR-vejledning om arbejde i krybekældre.
http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/belastende-
arbejdsstillinger/arbejde-i-krybekaeldre#.VKvt8vlMy2A



8 Indvendige bygningsdele
8.1 Asbestholdige materialer

Indvendige bygningsdele kan være overfladebehandlet
med asbest, hvilket kortlægges. Gulvbelægning og
loftplader kan ligeledes indeholde asbest.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om asbest.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a
/sam-asbest-1502.aspx

 At-vejledning C.2.2 om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-
asbest.aspx


 BAR-vejledning om når du støder på asbest.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-
du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund#.VKvuOvlMy2A



8.2 Isoleringsmaterialer

Hvis der er planer om at ændre på lofter, så skal
isoleringsmaterialer kortlægges, herunder gammel
mineraluld.

Læs mere:
BAR-vejledning om arbejde med isoleringsmaterialer.
http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/arbejde-med-isoleringsmaterialer#.VKvuaflMy2A

8.3 Overfladebehandlingens indhold af
sundhedsskadelige stoffer

Indvendige bygningsdele kan være overfladebehandlet
med stoffer eller materialer, der indeholder
sundhedsskadelige stoffer som fx bly, asbest og
isocyanater. Hvis det planlægges at afrense eller male
indvendige bygningsdele, hvor den eksisterende
overfladebehandling indeholder sådanne
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sundhedsskadelige stoffer, kortlægges indholdet af den
eksisterende overfladebehandling.

 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og
materialer (kemiske agenser).
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx
 At-vejledning C.0.7 om epoxyharpikser og

isocyanater. http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-isocyanater.aspx


 At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og

materialer. http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx


 BAR-vejledning om håndtering af bly i bygninger.

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/haandtering-af-bly-i-bygninger#.VKvu7flMy2A


 Se også: Asbestholdige materialer

8.4 Råd og svamp

Eventuelle forekomster af råd- og svampeskaders type
og omfang kortlægges, hvis der er tale om skader i et
omfang, der kan medføre sundhedsskadelige
påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om biologiske agenser og

arbejdsmiljø.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b
/biologiske-agenser-57.aspx

 BAR-faktablad om når du støder på
skimmelsvamp. http://www.bar-ba.dk/kemi-og-
stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-soeder-paa-
skimmelsvamp#.VKvvFPlMy2A


8.5 Indskudsler

Etageadskillelser kan indeholde indskudsler (kan give
støvgener ved fjernelse). Er det tilfældet, bør det
kortlægges.

Læs mere:
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 BAR-vejledning om støv på byggepladsen.
http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/stoev/stoev-paa-
byggepladsen#.VKvvMvlMy2A



9 Omfang af eventuel brandskade

Stabiliteten i en brandskadet bygning skal som
udgangspunkt betragtes som usikker, indtil en
nærmere undersøgelse viser noget andet. Man skal
især være forsigtig med brandskadet beton, da
materialet ved opvarmning mister store dele af sin
bæreevne og kan opføre sig vanskeligt forudsigeligt.
Derfor kortlægges helt eller delvist brandskadet beton.

Desuden kortlægges brandskadede tagkonstruktioner
og brandskadede asbestholdige materialer, fx
asbestholdige tagplader.

Se mere under de enkelte bygningsdele.

10 Kortlægning af grundens arealer

Før projekteringen påbegyndes, gennemgås
ejendommen og arealer omkring ejendommen som
veje og naboskel, som kan have betydning for de
udførendes sikkerhed og sundhed.

Det kan dreje sig om:
 Forureninger af grunden
 Giftdepoter på grunden
 Gamle installationer på grunden
 Strømførende installationer på grunden
 Andre forsyningsinstallationer på grunden
 Trafik

Læs mere:
 At-vejledning D.2.13 om gravearbejde.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/d-2-13-
gravearbejde.aspx


 At-vejledning D.2.23 om arbejde i forurenet jord.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-2-23-
arbejde-i-forurenet-jord.aspx


 BAR-vejledning om arbejde i forurenet jord.
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http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-
stoffer/arbejde-med-forurenet-jord#.VKvvpflMy2A




