
Eksempel 1: Den gode kortlægningsrapport

Prøver
Prøve 103
Registreringsdata 

Prøve nr.: Jvi31  
ID: 103  
Analyse dato:: 26.06.2018  
Forundersøgelse/Renhedstest: Forundersøgelse  
Bygningsdele: Gulv  
Etage: Etage 1  
Beskrivelse: Grå linoleum  
Bemærkning: -  
Prøvetype 1: 7 metaller (Pb,Zn,Cu,Cr,Cd,Ni,Hg)  
Prøvetype 2: Asbest - materialprøve  
Prøvetype 3: -  
Kommentar til resultat: Jour. nr. 29925 Lab nr. 2  
ASBEST ikke påvist  
Der er ikke fundet tungmetaller over grænseværdierne.  
Skærpede restriktioner til arbejdsmiljø?: Ikke iagttaget 

Prøve

Lette gipsvægge: .
Ydre lag frasorteres til deponi, 
resten af gipsvæggen deklare-
res til nyttiggørelse.

Træ:

Træ på de oprindelige byg-
ningsdele, de tunge vægge 
(træ med gl.profilering), 
Vinduesplader – indfatninger 
– fodpaneler m.m. Til farligt 
affald (ikke så store mængder 
da hovedparten skal bevares).

Linoleum:
Kan opdeles og kategoriseres 
i farvekoordinerede grupper 
efter forureningsniveau.

Radiatorer, varme- og 
vandrør samt afløbsrør

Håndteres som farligt affald. 
Kommunen anviser modtager 
af metal affald.

Ventilations-kanaler ikke malerbehandlet. Til genfor-
arbejdning. Uforurenet

 Deponering

 Farligt affald

Prøve

Stripning



Affaldsfraktion Prøve nummer Koncentra tion Container nr. Modtager 
INDSAMLER

indsamler XXX XXXX XX Deponi

PCB Maling XXX XXXX XX Farligt affald

PCB fuger XXX XXXX XX Farligt affald

PCB vinduer XXX XXXX XX Farligt affald

Døre XXX XXXX XX Forbrænding

Vinduer XXX XXXX XX Gen-Vinduer

Fliser og klinker XXX XXXX XX Deponi

Fliser og klinker XXX XXXX XX Genanvendelse

Rene brokker XXX XXXX XX Indsamler

Sandlæsningssand XXX XXXX XX Deponi

Sandblæsnings sand XXX XXXX XX Farligt affald

Andet 

Tabel X: Forslag til affaldshåndteringsplan til brug for entreprenører (Minivejledningen til entreprenører/ håndværkere)

Rense-/skæreplan

 Farligt affald,     Forbrænding og deponi,     Genanvendelse

 Uforurenet

 Deponering

 Farligt affald

Tabel 1 - Tjekskema til entreprenøren, der kan fremvises 
til kommunen ved tilsyn
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