
Bilag 11 

Screeningsskema for PCB, jf. § 78, stk. 3 

  

Screeningskema for PCB  
Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko 
for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale. Der skal derfor, jf. § 78, foretages en screening af 
bygningen eller anlægget eller dele heraf ved renovering, inden byggearbejdet påbegyndes. Dette gøres 
ved at besvare følgende spørgsmål: 

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 perioden 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 
højspændingsinstallationer herunder transformatorer, 
kondensatorer eller strømgennemføringer, 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. 

    

  

  



  

  

Navn på den person der har udført screeningen 

  

  

  

Firma 

  

  

  

Dato 

  

  

  

Underskrift 

 


