
  
 
 
  

                             
 
 
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapportnr.: xxx-xxxx 

Adresse:  

Postnr./By:   

Dato: 10-04-2018 

År for opførsel: 1953 

Ydervægge: Mursten 

Tagdækning: Tagpap 

Anvendt laboratorie: Højvang Laboratorier A/S 

Rekvirent: AK Entreprenørservice A/S 

Denne rapport er udført af: 

Vælg et element. 

Prøver foretaget af: 

 

Malede overflader er analyseret for PCB og 
Tungmetaller.  
 
Sokkel maling er analyseret for PCB, PAH og 
Tungmetaller. 
 
Udvendig fuge er analyseret for PCB.  
 
Tagpap er analyseret for PAH og Asbest. 
 
Sorte toilet gulvfliser er analyseret for 
Tungmetaller.  
Klæb er analyseret for Asbest. 
 
2 PCB Termoruder.  
 
 
 

Kommentar: 

Eksempel 2: Den gode rapport vedr. En mindre bygning



  
 
 
 
 
 

Konklusion: 
 
 
  

 
Det kan ud fra analyserapporten konkluderes at: 
 
Sort sokkelmaling indeholder PAH og Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
Udvendigt hvidmalet træ indeholder Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal udsorteres under nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen.  
 
Udvendig fuge rundt om vinduer indeholder PCB over grænseværdierne.  
Der er påvist Klorparaffiner i fuge.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
Tagpap indeholder PAH over grænseværdierne.  
Der er påvist asbest i tagpap.  
Dette skal udsorteres under nedrivning og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen.  
 
Indvendig hvidmalet puds indeholder PCB over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
Indvendig hvidmalet tapet indeholder PCB og Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
Indvendigt hvidmalet træ indeholder PCB over grænseværdierne.  
Dette skal udsorteres under nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen.  
 
Hvidmalede loftplader indeholder PCB og Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen.  
 
Sorte gulvfliser indeholder Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
  

    Prøve #1 

Sort sokkelmaling indeholder PAH og Tungmetaller over grænseværdierne. 
 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 280 Forurenet 

Cadmium: 0,63 Forurenet 
Chrom (total): 16 Rent 

Kobber: 20 Rent 
Nikkel: 13 Rent 
Zink: 460 Rent 
PCB: -  
PAH: 180 Forurenet 

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 15 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 

 
  

Prøve #2 

Udvendigt hvidmalet træ indeholder Tungmetaller over grænseværdierne. 
 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 48 Forurenet 

Cadmium: 0,14 Rent 
Chrom (total): -  

Kobber: 6,8 Rent 
Nikkel: 2,5 Rent 
Zink: 100 Rent 
PCB: -  
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 200 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 

 
  

Prøve #3 

Udvendig fuge rundt om vinduer indeholder PCB over grænseværdierne. 
Der er påvist Klorparaffiner i fuge. 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: -  

Cadmium: -  
Chrom (total): -  

Kobber: -  
Nikkel: -  
Zink: -  
PCB: 1,2 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: Påvist Farligt 
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 10 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 

 
  

Prøve #4 

 
Tagpap indeholder PAH over grænseværdierne. 

Der er påvist asbest i tagpap. 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: -  

Cadmium: -  
Chrom (total): -  

Kobber: -  
Nikkel: -  
Zink: -  
PCB: -  
PAH: 6,4 Forurenet 

Klorparafiner: -  
Asbest: Påvist Farligt 

Andet(??): -  
Anslået vægt: 2000 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 

 

  

Prøve #5 

 
Indvendig hvidmalet puds indeholder PCB over grænseværdierne. 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 6,3 Rent 

Cadmium: -  
Chrom (total): 51 Rent 

Kobber: 3,8 Rent 
Nikkel: 14 Rent 
Zink: 14 Rent 
PCB: 24 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 15 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 

 
  

Prøve #6 

Indvendig hvidmalet tapet indeholder PCB og Tungmetaller over grænseværdierne. 
 
 

Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 23 Rent 

Cadmium: 0,11 Rent 
Chrom (total): 35 Rent 

Kobber: 6,5 Rent 
Nikkel: 23 Rent 
Zink: 580 Forurenet 
PCB: 15 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 30 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 

 
  

Prøve #7 

Indvendigt hvidmalet træ indeholder PCB over grænseværdierne. 
 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: -  

Cadmium: 0,24 Rent 
Chrom (total): -  

Kobber: -  
Nikkel: -  
Zink: 46 Rent 
PCB: 8,8 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 400 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 

 
  

Prøve #8 

Hvidmalede loftplader indeholder PCB og Tungmetaller over grænseværdierne. 
 
 

Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 260 Forurenet 

Cadmium: 0,90 Forurenet 
Chrom (total): 63 Rent 

Kobber: 23 Rent 
Nikkel: 49 Forurenet 
Zink: 2200 Forurenet 
PCB: 35 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 200 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               

Prøve #9 

Sorte gulvfliser indeholder Tungmetaller over grænseværdierne. 
 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 5,8 Rent 

Cadmium: 1 Forurenet 
Chrom (total): 9 Rent 

Kobber: 12 Rent 
Nikkel: 10 Rent 
Zink: 150 Rent 
PCB: -  
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 120 kg. 

 

                                   
           
 
 
 

                     



  
 
 
 
 

Skitse / Kortlægning: 



  
 
 
 
 

Analyserapport: 
 
 

 
 
 
 
Formålet med screeningen er at skabe overblik over håndtering af affaldet, samt økonomien i forbindelse 

med nedrivningen. Ved dette forstås at ved at få kortlagt evt. skadelige stoffer, kan disse udsorteres og 

minimere mængden af forurenet affald markant, fremfor at hele huset skal køres som forurenet/farligt affald. 

Miljø screeningen kan ikke betragtes som fuldstændig kortlægning af sundheds- og miljøskadelige stoffer. 

Screeningen omfatter ikke måling og vurdering af indeklima. 

Da screeningen er begrænset til de synlige og umiddelbart tilgængelige materialer, kan det ikke udelukkes at 

der under nedrivning kan dukke andre materialer med skadelige stoffer op. Eksempelvis i lukkede 

konstruktioner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om asbest. 

Asbest er er betegnelse for en række naturligt forekommende mineraler. Fælles for de forskellige typer af 

asbest er at de er yderst sundhedsskadelige. Asbest kan spaltes i meget tynde fibre, ned til en milliontedel 

millimeter.  

Netop på grund af størrelsen kan asbest fibre, trænge ind i de mindste dele af lungerne (alveolerne). Her kan 

de forårsage kræft og stenlunger/asbestose. 

Når asbestfibre kommer ind i kroppen, vil organismen prøve at udstøde fibrene. Men da fibrene er så 

bestandige, kan organismen ikke nedbryde dem. Fibrene bliver ”fanget” i lungerne – og derfor er 

asbestfibrene yderst sundhedsskadelige. 

Asbest kan desuden forårsage andre cancersygdomme, som kræft i mave-tarmsystemet og strubekræft. 

 

 



  
 
 

 

Ved støvende arbejder anvendes maskiner med lokalsug, støvafvisende dragter (type 5/6), egnede handsker 

samt turboværn med P3 filter. Ved meget lidt støvende arbejde kan anvendes halvmaske med P3 filter. 

Kilde: asbest-vejledningen fra Dansk asbestforening 2010. 

  



  
 

 
 

 
Kort om PCB. 

PCB er en forkortelse af Polyklorerede Biphenyler. Polyklorerede Biphenyler er en gruppe af kemiske 

stoffer, som er yderst miljø- og sundhedsskadelige. 

PCB er en af verdens ti farligste miljøgifte, som har været anvendt i blandt andet fugemasser, maling, 

limprodukter, termoruder og transformatorolie fra omkring 1950 frem til 1986. 

Som følge af viden om stoffets skadelige virkninger ved berøring og indånding, blev PCB i åben anvendelse 

forbudt i 1977. I 1986 blev det ligeledes forbudt i lukket anvendelse. 

PCB ophobes i fedtvævet og kan endvidere forårsage svære hjerneskader, leverskader og mistænkes for at 

være kræftfremkaldende. 

PCB er et flygtigt materiale som kan migrere til tilstødende materialer, som det ligeledes kan afgasse og 

forurene indeklimaet. 

 

 

 

Klassificering af PCB holdigt affald: 

 

Rent affald  < 0,1 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 0,1 – 50 mg/kg. 

 

Farligt affald > 50 mg/kg. 

 

Ved støvende arbejde anvendes heldækkende dragter (type 4/5/6), egnede handsker, åndedræts værn med 

kombinationsfilter A2P3, lokalsug på maskiner samt miljøboks. 

 

Kilde: PCB-vejledningen fra dansk asbestforening 2010, Kbh. kommune 

  



  
 
 
 
 
Kort om bly. 

Bly er et metal, der afhængigt af dets kemiske forbindelser, kan forårsage forskellige miljø og 

sundhedsskadelige effekter for mennesker og miljø. 

Bly optages i kroppen via mund, næse, slimhinder og mindre omfang gennem huden. 

Udsættes mennesker gennem længere tid for bly eller kortvarigt for høje koncentrationer, kan det føre til 

varige helbreds-skader, blandt andet: 

 

• Skader på nervesystemet. 

• Skader på kroppens evne til at danne røde blodlegemer. 

• Skader på nyrerne. 

• Nedsat forplantningsevne. 

• Fosterskader. 

• Påvirkninger af mave-/tarmfunktion. 

Endeligt er visse blyforbindelser optaget på arbejdstilsynet liste over stoffer, som anses for 

kræftfremkaldende. 

Til håndtering af metallisk bly skal anvendes handsker. 

Ved støvende arbejde skal anvendes maskiner med lokalsug, støvafvisende dragter (type 5/6), handsker, 

åndedrætsværn med P3 filter. 

 

 

 

Klassificering af blyholdigt affald: 

Rent affald  < 40 mg/kg. 

 

Forurenet affald >40-2500 mg/kg. 

 

Farligt affald >2500 mg/kg. 

 

Kilde: bly vejledningen fra dansk asbestforening 2012. 

  



  
 
 

 

Kort om cadmium. 

Cadmium er et tungmetal. Ved indånding af cadmiumstøv øges risikoen for sygdomme som blandt andet 

lungekræft. 

Cadmium findes ikke i ren form, men gerne i forbindelse med zink, kobber og bly. Siden det forrige 

århundrede er det bl.a. blevet anvendt i metalforbindelser og farvepigmenter.  

 

Cadmium ophobes i kroppen gennem hele livet, og bringer alvorlig sundhedsfare med sig ved længere tids 

påvirkning ved indånding og indtagelse, som eksempelvis: 

• Fremkaldelse af kræft. 

• Skade på forplantningsevnen; mulighed for skade på barn under graviditet. 

• Varig skade på helbred. 

 

 

Klassificering af cadmium holdigt affald: 

Rent affald  < 0,5 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 0,5 – 1000 mg/kg. 

 

Farligt affald > 1000 mg/kg. 

 

Kilde: Tungmetaller i affald, miljøstyrelsen 2011. 

  



  
 
 

 

Kort om kobber. 

Tungmetallet kobber har en giftig virkning på mikroorganismer, dyr og planter, hvilket er årsag til at det ofte 

anvendes til eksempelvis træimprægneringsmidler. Kobber har dog ikke udelukkende en skadende effekt, 

tungmetallet er også et mikronæringsstof som er essentielt for både mennesker og dyr.  

 

 

Klassificering af kobber holdigt affald: 

Rent affald  < 500 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 500 – 2500 mg/kg. 

 

Farligt affald > 2500 mg/kg. 

 

Kilde: Tungmetaller i affald, miljøstyrelsen 2011.  

  



  
 
 

 

Kort om chrom. 

Chrom er vidt udbredt i naturen, tilstedeværelsen af chrom forekommer stort set altid grundet menneskelig 

aktivitet. En række af chrom-forbindelser anvendes eksempelvis indenfor træimprægnering, hvilket er den 

væsentligste forureningskilde. 

 

Udsættes mennesker gennem længere tid for chrom eller kortvarigt for høje koncentrationer, kan det føre til 

varige helbreds-skader, blandt andet: 

• Øget forekomst af lungekræft 

• Påvirkninger af mave-/tarmfunktion – mave-/tarmgener 

 

 

Klassificering af chrom-holdigt affald: 

Rent affald  < 500 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 500 – 1000 mg/kg. 

 

Farligt affald > 1000 mg/kg. 

 

Kilde: Chrom, miljøstyrelsen 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
 

Kort om PAH. 

PAH findes naturligt i en række fossile brændsler såsom stenkul og olie og frigives fra dem under 

opvarmning, hvilket er årsag til at man oftest og højest sandsynligt ser at blandt andet skorstene er forurenet 

med PAH’er. 

Det væsentligste PAH-holdige materiale er stenkulstjære, som har været anvendt i diverse produkter og 

processer fra 1853 frem til 1983.  

 

 

Klassificering af PAH-holdigt affald: 

Rent affald  < 0,3 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 0,3 – 1000 mg/kg. 

 

Farligt affald > 1000 mg/kg. 

 

Kilde: PAH i produkter og processer, miljøstyrelsen 2011.  

  



  
 
 
 
Grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald 
Der findes i dag ingen nationale grænseværdier for hvornår materialer kan betragtes som ”rene uforurenede 
materialer”. Grænseværdierne i skemaet nedenfor for forurenet affald er dem, som branchen og de fleste kommuner 
almindeligvis anvender. Grænseværdierne i skemaet for farligt affald er til gengæld de gældende nationale 
grænseværdier. 
Det er bygherrens pligt at sikre, at materialer, der bortskaffes til genanvendelse er uforurenede. Materialer der fremstår 
med misfarvninger eller anden synlig påvirkning bør normalt undersøges. 
Materialer skal normalt miljøsaneres eller frasorteres, hvis de har et indhold af miljøfremmede stoffer der overstiger 
værdierne for forurenet affald nedenfor. Overstiger værdierne indholdet for farligt affald skal dette uanset 
miljøsaneres. 
 

Stof 
 

Forurenet affald Farligt affald 

Bly 
 

40 mg/kg 2500 mg/kg 

Cadmium 
 

0,5 mg/kg 1000 mg/kg 

Chrom (total) 
 

500 mg/kg  

Chrom (VI) 
 

20 mg/kg 1000 mg/kg 

Kviksølv 
 

1 mg/kg 500 mg/kg (organisk) 
 

1000 mg/kg (uorganisk) 
 

Kobber 500 mg/kg 
 

2500 mg/kg 

 
Nikkel 

 

 
30 mg/kg 

 
1000 mg/kg 

Zink 
 

500 mg/kg 2.500 mg/kg 

PCB 
 

0,1 mg/kg (PCB-total) 50 mg/kg (PCB-total) 

PAH 
 

0,3 mg/kg 1000 mg/kg (PAH-total) 

Cyanid  1000 mg/kg (cyanid total) 
 

Klorparafiner 
 

 10.000 mg/kg (kortkædet) 

Værdierne er målt som den maksimale (mg/kg TS) i materialet, dvs. ved kilden. I hvilket omfang rensning er påkrævet 
og hvordan materialer kan bortskaffes vil i det aktuelle tilfælde blive anvist af kommunen. Det bør altid måles på det 

intakte materiale inden dette nedknuses og forureningen fortyndes/opblandes. 
_______________________________________________________________________________________________ 
             AK Entreprenørservice A/S                               : 22525580                                               CVR.nr: 31500095 

        Industrivej 46                                     : kontor@ak-es.com                           Bank: Sparekassen Sjælland 
                      4683 Rønnede                                            www.ak-es.dk                                  Reg.nr. 6070 Kontonr. 4231947    

Vi tilbyder alt i nedrivning, miljøsanering og kloak samt jordforurening. Se mere på www.ak-es.dk 
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