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 Brønshøj, den 25. marts 2023 

 
Supplerende information om brud på isoleringen på varmerør 
 
Hvis man har et kælderrum med brud på isoleringen, skal man lade være med at røre ved røret, 
man skal ikke stille noget op ad røret og man skal lade være med at lægge ting oven på røret. Hvis 
der allerede ligger noget oven på røret, skal man lade dette ligge.  
 
Alle kælderrum har et nummer, og i tabellen nedenfor kan man se, hvilke kælderrum der har rør 
med brud. Der er påvist asbest på selve røret i bruddet, men der er ikke påvist asbest på prøver i 
kælderrummet, bortset fra 1 kælderrum, hvor beboeren har fået direkte besked. 
 

 
 

 
 
Det kan ikke udelukkes, at der er brud på flere varmerør end de varmerør, der er fundet ved 
gennemgangen af installationer i kælderrum, da varmerørene typisk ligger bagerst i kælderrum og 
tilgængeligheden ikke alle steder var lige god, fx kan der gemme sig et brud på bagsiden af røret, 
som det ikke har været muligt at konstatere, hvis ikke der har været fremkommelighed i 
kælderrummet.  
 
På de næste sider vises billeder af nogle af de brud, der er fundet med asbest, så man kan få en idé 
om, hvordan det kan se ud. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  

Kælderrum med brud på varmerør:

5002 5030 5066 5119 5361 5383

5003 5033 5068 5235 5365 5384

5007 5052 5093 5295 5367 5385

5010 5061 5099 5327 5378 5397

5011 5063 5106 5354 5379 5404

Vaskekældre med brud på varmerør:

Aggersvoldvej 10

Sandbygårdvej 30

Kældergange med brud på varmerør:

Aggersvoldvej 14

Annebergvej 9

Næsbyholmvej 9

Næsbyholmvej 11

Sandbygårdvej 6

Sandbygårdvej 8

Sandbygårdvej 12

Torbenfeldtvej 11
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Det er det hvide/lyse, der er på røret, der er asbest 

 

 
Brud på isoleringen med påvist asbest. 
 

 
Brud på isoleringen med påvist asbest. 
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Brud på rør ved murhul, asbest påvist. 
 

 
Brud på rørbøjning, asbest påvist. 
 


