
Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE 

Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og 
andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som 
gennem tiderne er blandet i andre materialer 
(f.eks malinger og cement) for at forbedre 
disses egenskaber. 
Materialer der indeholder miljøfarlige stoffer 
skal fjernes forsvarligt af hensyn til sikker-
heden for det saneringsmandskab, andre 
håndværkere, bygningsbrugere og 
også af hensyn til det eksterne 
miljø når affaldet skal bort-
skaffes.
Det er bygningens ejers/
bygherrens pligt at un-
dersøge (screene) byg-
ningen for miljøfarlige 
stoffer som bliver berørt 
ved ombygning, reno-
vering og nedrivning.

Sikker afrensning!!
- lad specialisten udføre arbejdet

ABVAC er entreprenør og udfører sanering af 
miljøfarlige stoffer:

• Asbest
• Bly, kviksølv og andre tungmetaller
•	PCB	og	klorerede	paraffiner	(KP)
• Skimmelsvamp

ABVAC har over 25 års erfaring med afrensning 
af skimmelsvamp og miljøsaneringer og det sikres 
at arbejdet udføres korrekt iht.:

-  AT’s bekendtgørelser
-		Dansk	Asbestforenings	vejledninger	(asbest,	bly	og	PCB)
-		By	og	Byg	anvisning	204	og	205	(skimmel)
-		Kommunale	regler	for	affaldsbortskaffelse

Udførelse, omfang og kontrol dokumenteres.

25 ÅRS 

ERFARING GIVER 

TRYGHED OG 

KVALITET

ABVAC er medlem af Dansk Asbestforening og underlagt foreningens 
uvildige kontrolordning vedr. asbest-, bly- og PCB- arbejder. 

ABVAC er tillige medlem af Dansk Byggeri og BygGaranti.

ABVAC ApS · Metalbuen 20 B · 2750 Ballerup · Tlf. 4465 7973 · info@abvac.dk
www.abvac.dk
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Følg ABVAC Bygningssanering på:
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Der er altid en risiko for at støde på miljøfarlige
stoffer i ældre malinger på vægge, lofter, gulve, vin-

duer og facader samt på rør og jernkonstruktioner mm.  

I fakta-boksen på næste side kan du læse mere 
om anvendelsesperioden og stoffernes skadelige 

påvirkninger. Nedenfor kan du på bygningen se hvor 
der bl.a. er risiko for miljøskadelige stoffer !! FAKTA:

BLYHOLDIGE MALINGER: 
Bly er et tungmetal som er anvendt i malinger frem til ca. 1980, 
dog blev blymønje først forbudt at anvende i 2001. Blymalinger 
er hovedsaglig anvendt hvor der skulle være robuste og ren-
gøringsvenlige	overflader,	dvs.	trapperum,	badeværelser,	køk-
kener, altaner, produktionslokaler mm. Udover gulve, vægge og 
lofter er blyholdige malinger anvendt på rør og radiatorer samt på 
træværk, vinduer, døre og facader. Blymønje blev anvendt som 
rustbeskyttende maling
Bly’s skadelige effekter opstår ved slibning, opvarmning og anden 
bearbejdning	af	den	malede	overflade.	Blyet	optages	gennem	hud	og	
ved indånding. Bly kan bl.a. skade forplantningsevnen og giver ned-
sat indlæringsevne hos specielt børn samt er kræftfremkaldende.

PCB-HOLDIGE MATERIALER:
Der er anvendt PCB holdige malinger i perioden ca. 1930-1977 
hvor det blev forbudt.  PCB holdige malinger som blev anvendt 
hvor der var krav til slidstyrke og vejrbestandighed forekommer 
ofte samme steder som blyholdige malinger, se ovenfor. 
PCB forekommer tillige i fugematerialer, termoruder og gulvbe-
lægninger.
PCB optages gennem huden og ved indånding og kan skade for-
plantningsevnen og er kræftfremkaldende. PCB er blandt de 12 
farligste miljøgifte vi kender.

ASBEST: 
Asbest er anvendt i rigtig mange år og forbruget toppede i 1950-
60’erne. Asbest blev forbudt i Danmark i 1986. Der er stadig mange 
asbestholdige materialer i bygninger, bl.a. rørisolering, aftræks-
kanaler i baderum, loft- og vægplader, tagplader og facadeplader.
Ved	indånding	opsamles	asbestfibre	i	lungerne	og	er	kræftfrem-
kaldende.	Lungehindekræft	skyldes	alene	asbest	og	kan	pådrages	
ved	selv	kortvarige	påvirkninger.	Kombinationen	rygning	og	asbest	
forstærker risiko for kræft betydeligt.

ANDRE MILJØFARLIGE STOFFER
Klorerede	paraffiner	er	et	PCB	lignende	stof	som	er	anvendt	i	fuge-
materialer.	Kviksølv	og	andre	tungmetaller	(cadmium,	krom,	zink,	
kobber	og	nikkel)	er	andre	farlige	stoffer,	der	hyppigt	blev	brugt	i	
malinger tidligere.

SKIMMEL: 
Se mini-guide for skimmel.

AFFALD (PCB OG BLY) 
Bortskaffelse bestemmes efter 
koncentrationen af de miljøfarlige 
stoffer i affaldet og inddeles i:

• Rent affald
• Affald til deponi eller 
 forbrænding
• Farligt affald

AFFALD (ASBEST)
Alt asbestaffald skal anmeldes  
(se	nedenfor)	og	det	inddeles	i:

Type 1 meget støvende affald
Type 2 støvende affald 
(f.	eks.	knækkede	tagplader)
Type 3 ikke støvende affald 
(f.eks.	hele	tagplader)
Type 1 og type 2 affald skal dobbelt-
pakkes i kraftige plastposer eller 
plastfolie og mærkes “asbest”.

KORREKT
AFRENSNING

Kontrol og 
dokumentation

Afdækning, 
sluser og 
undertryk

Effektive 
maskiner og 

metoder

Kvalificeret 
mandskab 

og personlige 
værnemidler

Grundig 
rengøring 

efter 
afrensning

Korrekt 
affaldsbort-

skaffelse

 Her kan der være bly- og PCB malinger:
• lofter, vægge, gulve
• vinduer, ind. døre og træværk
• facader, altaner og fuger
• rør og radiatorer
• stålkonstruktioner og mange andre steder.

Især i disse rum/steder:
• bad og køkken
• trapperum
• altaner
• kældre 

I disse bygninger:
• boliger
• erhvervs- og Industriejendomme
• Institutioner og hospitaler og andre 
 off. ejendomme

TEST FOR BLY OG PCB:
Der er ingen simple test der giver et fyldestgørende resultat. Skal man 
være sikker skal materialet analyseres på laboratorium og ud fra den 
målte koncentration fastlægges udførelsesmetode og affaldshåndtering.

AFRENSNING:
Princip for en sikker og korrekt udførelse af afrensning som beskytter 
saneringsmandskabet og bygningens brugere. Slutresultatet skal være 
et rent område.

KONTROL AF UDFØRT 
AFRENSNING
Efter udført afrensning 
kan der udtages prøver for 
kontrol af afrensningen. 
Der udtages skrabe-
prøver	fra	overfladen	
og/eller støvprøver 
som analyseres for 
renhed. Metode og 
omfang af prøver samt 
renhedskriterier  bør fast-
lægges inden afrensning.

LAD EN SPECIALIST UDFØRE ARBEJDET – KONTAKT ABVAC

 Her kan der være asbest:
• Rørisolering
• Isolering på varmtvandsbeholdere
• Aftrækskanaler
• Fliseklæber
•	 Gulvbelægninger	(vinyl,	magnesit	mm)
• Branddøre
• Rørbøsninger
• Brystninger
• Facadeplader og udv beklædninger
• Tagplader
• Gasovne

Helbredsundersøgelser og kontrol af bly i blodet
Saneringsmandskab skal ved start af opgave have målt indhold af bly i 
blodet. Herefter skal der tages blyblodprøver min. hver 6. måned.

Generelt er gældende at den lokale kommunale skal ansøges om bortskaffelse 
af	affaldet	som	herefter	anviser	hvor	affaldet	skal	afleveres.

Princip for:

 Her kan der være PCB-holdige materialer:
• Fugematerialer
•	 Kantforsegling	på	termoruder
• Gulvbelægninger
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Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE 
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skal fjernes forsvarligt af hensyn til sikker-
heden for det saneringsmandskab, andre 
håndværkere, bygningsbrugere og 
også af hensyn til det eksterne 
miljø når affaldet skal bort-
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skal fjernes forsvarligt af hensyn til sikker-
heden for det saneringsmandskab, andre 
håndværkere, bygningsbrugere og 
også af hensyn til det eksterne 
miljø når affaldet skal bort-
skaffes.
Det er bygningens ejers/
bygherrens pligt at un-
dersøge (screene) byg-
ningen for miljøfarlige 
stoffer som bliver berørt 
ved ombygning, reno-
vering og nedrivning.

Sikker afrensning!!
- lad specialisten udføre arbejdet

ABVAC er entreprenør og udfører sanering af 
miljøfarlige stoffer:

• Asbest
• Bly, kviksølv og andre tungmetaller
•	PCB	og	klorerede	paraffiner	(KP)
• Skimmelsvamp

ABVAC har over 25 års erfaring med afrensning 
af skimmelsvamp og miljøsaneringer og det sikres 
at arbejdet udføres korrekt iht.:

-  AT’s bekendtgørelser
-		Dansk	Asbestforenings	vejledninger	(asbest,	bly	og	PCB)
-		By	og	Byg	anvisning	204	og	205	(skimmel)
-		Kommunale	regler	for	affaldsbortskaffelse

Udførelse, omfang og kontrol dokumenteres.

25 ÅRS 

ERFARING GIVER 

TRYGHED OG 

KVALITET

ABVAC er medlem af Dansk Asbestforening og underlagt foreningens 
uvildige kontrolordning vedr. asbest-, bly- og PCB- arbejder. 

ABVAC er tillige medlem af Dansk Byggeri og BygGaranti.

ABVAC ApS · Metalbuen 20 B · 2750 Ballerup · Tlf. 4465 7973 · info@abvac.dk
www.abvac.dk
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Følg ABVAC Bygningssanering på:
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