
Hvad skal bygherrens anmeldelse indeholde? 

A Hvis bygherren har foretaget en 
screening for PCB, som beskrevet 
i afsnit 1.1.2, skal bygherren foreta-
ge en anmeldelse, som indeholder 
følgende information1:

B Hvis bygherren har foretaget en 
screening og en kortlægning for 
PCB som beskrevet i afsnit 1.1.6, 
skal bygherren foretage en anmel-
delse, som indeholder følgende 
information2:

C Hvis der er tale om et renoverings- 
og nedrivningsarbejde, som ikke er 
omfattet af de øvrige anmeldelser, 
og som genererer mere end 1 ton 
affald eller vedrører mere end 10 m2 
af bygningen eller anlægget eller 
en del heraf, skal bygherren foreta-
ge en anmeldelse, som indeholder 
følgende information3:

1. Bygherrens navn og adresse. 1. Bygherrens navn og adresse. 1. Bygherrens navn og adresse.

2. Dato. 2. Dato. 2. Dato.

3. Bygherrens underskrift. 3. Bygherrens underskrift. 3. Bygherrens underskrift.

4. Ejendommens adresse og matrikel-
betegnelse.

4. Navn og adresse på den, der har 
udført kortlægningen.

4. Ejendommens adresse og matrikel-
betegnelse.

5. Byggeår og eventuelle renove-
ringsår.

5. Dato for kortlægningen.
5. De forventede affaldsmængder og 

-typer.

6. Screeningsskemaet for PCB, jf. af-
faldsbekendtgørelsens Bilag 7.

6. Ejendommens adresse og matrikel-
betegnelse.

6. Den forventede behandling eller 
anvendelse af affaldet eller den 
forventede modtager af affaldet.

7. De forventede affaldsmængder og 
-typer.

7. Byggeår og eventuelle renove-
ringsår.

8. Den forventede behandling eller 
anvendelse af affaldet eller den 
forventede modtager af affaldet.

8. Resultat af analyser af repræsenta-
tive materialeprøver og en beskri-
velse af den visuelle vurdering, der 
ligger til grund for materialeprøver.

9. Forekomsten og mængden af 
PCB-holdigt materiale.

10. Placering af PCB-holdigt materiale 
angivet med billede eller tegning, 
hvor der kan opstå tvivl.

11. Hvordan PCB-holdigt materiale gen-
nem mærkning, skiltning eller andre 
tiltag er identificeret.

12. Hvordan PCB-holdigt materiale er 
planlagt fjernet og håndteret.

13. De forventede affaldsmængder og 
-typer.

14. Den forventede behandling eller 
anvendelse af affaldet eller den 
forventede modtager af affaldet.

1  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 61.

2  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 62.

3  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 63.
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