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HVAD ER PCB?
•	 Poly-Chlorerede Biphenyler
•	 Et stof, som findes i visse byggematerialer 

samt industri-produkter
•	 Et miljø- og sundhedsskadeligt stof, 

som det er politisk vedtaget at minimere 
forkomsten af

•	
HVOR FINDES PCB TYPISK?
•	 Bl.a. i termoruder, fugemasse, beton, 

maling og fliseklæber produceret mellem 
1955-1977

•	 Olie i kondensatorer samt transformatorer 
produceret mellem 1950-1986

HVORFOR ER DET VIGTIGT BEGRÆNSE 
SPREDNINGEN AF PCB?
•	 Det er en af verdens 10 farligste miljøgifte
•	 Det er under mistanke for at være kræft-

fremkaldende
•	 Det optages af levende organismer og 

ender i den mad, vi spiser
•	 Det kan overføres til børn via modermælk
•	 Det kan påvirke menneskers immunforsvar
•	 Det er svært nedbrydeligt og bliver i natu-

rens kredsløb i mange år

GODE RÅD NÅR DU ARBEJDER 
MED PCB - HOLDIGT AFFALD

•	 Brug specielle handsker der 
kan modstå PCB

•	 Brug åndedrætsværn med 
særlige filtre

•	 Brug heldragt ved støvende 
arbejde

DU SKAL GENNEMFØRE EN SÅKALDT 
SCREENING FOR PCB 
•	 Hvis du skal renovere eller nedrive mere 

end 10 m2/1 ton af en bygning, som er 
opført eller renoveret mellem 1950-1977

•	 Hvis du skal udskifte termoruder, der kan 
være fremstillet mellem 1950-1977

•	 Screeningen foretager du ved at udfylde 
skemaet på næste side, og sende det til 
kommunen 

•	 Det er Affaldsbekendtgørelsen der fast-
sætter reglerne

HVORDAN HÅNDTERER DU BYGGE - OG ANLÆGSAFFALD MED  PCB

Type Behandling Hvad gør du?
Indhold af PCB:
< 0,1 mg/kg

            Genbrugspladsen
            Max 500 kg/dag

Erhverv: husk erhvervskort

Indhold af PCB:
0,1-50 mg/kg

             Affaldscenter Skårup Udfyld en affaldsdeklaration på 
www.renosyd.dk

Indhold af PCB :
 > 50 mg/kg

            EKOKEM (tidl. Kommune-       
            kemi) som farligt affald

Kontakt kommunen for anvisning

Termoruder             Genbrugspladsen i dertil           
            indrettet container                                                                                             

Erhverv: husk erhvervskort



Findes der i bygninger: Ja Nej

Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være fra perioden 1950-1977?

Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer, der kan være fra peri-
oden 1950-1977?

Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan være fra 
perioden 1950-1977?

Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra perioden 
1950-1977?

Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?

Gulvmasse, der kan være fra perioden 1950-1977?

Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? 
(Hvis JA – angiv hvilke materialer, der er tale om)

Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du jf. § 79 foretage 
en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB.
Du skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. 
belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspænd-
ingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennem-
føringer, der vurderes at være fra perioden 1950-1986 kan indeholde PCB, og skal 
håndteres som PCB-holdigt affald.

Findes der i anlæg (f.eks. broer og vejanlæg, men ikke tekniske anlæg):
Elastiske fuger, der kan være fra perioden 1950-1977?

Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?

Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB?
(Hvis JA – angiv hvilke materialer, der er tale om)

Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du jf. § 79 foretage 
en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB.

SCREENINGSKEMA FOR PCB 
Screeningen foretager du ved at udfylde skemaet, og sende det til kommunen.

Navn på den person der har udført screeningen

Firma

Dato

Underskrift



NYTTIG VIDEN
Læs mere om PCB her:

http://pcb-guiden.dk

www.danskbyggeri.dk

www.mst.dk

Deklarationer findes her:

http://podio-renosyd-pdf.wpress.dk 

KONTAKT
  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Renosyd 
på telefon 8652 5211 eller på renosyd@renosyd.dk
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