Brønderslev Kommune
Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald

Sendes til:

Benyttes ved:

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev
E-mail: Raadhus@99454545.dk

Bygninger skal kortlægges for PCB-holdige materialer hvis
screeningen viser mistanke om forekomster af PCB-materialer.
Screeningen foretages i skema: Screening for PCB-holdigt
affald. Se mere i affaldsbekendtgørelsens kapital 13. Skemaet
indsendes til Brønderslev Kommune.
Hvor er kortlægningen udført ?

Adresse:
Matrikelnummer:

Ejerlav:

Ejer:
Hvornår er ejendommen opført:

Hvornår er ejendommen eventuelt renoveret:

Hvem udfører kortlægningen ?
Kontaktperson:

Virksomhed:
Adresse:
Telefon:

E-mail:

Hvornår er kortlægningen udført:

Hvordan udføres kortlægningen ?
Hvilke bilag er vedlagt ?

Kortlægningsrapport

Materialeanalyser

Andet

Billede af det PCB-holdige materiale
Hvis det ikke fremgår af en kortlægningsrapport skal følgende felter udfyldes:
Hvordan er det PCB-holdige materiale identificeret ? Mærkning, skiltning eller andre tiltag.

Hvordan fjernes det PCB-holdige materiale ?
Hvordan håndteres det PCB-holdige materiale ?

Gruppering af PCB-holdigt affald
PCB og bly indgår ofte i det samme affald. PCB og blyaffald inddeles i 4 grupper opdelt efter de højest målte
koncentrationer i affaldet. I tilfælde af blandet affald klassificeres alt affaldet som det affald der har den
højest målte koncentration. PCB-affald og blyaffald skal kildesorteres på stedet.
Gruppe
Gruppe 1
Gruppe 2

Koncentration (mg/kg
(ppm))
PCBtotal ≤ 0,1
Bly ≤ 40
PCBtotal 0,1 - 50
Bly 40- 2500

Gruppe 3

PCBtotal ≥ 50
Bly ≥ 2500

Gruppe 4

Blandinger

Typer af
PCB affald

Mængde
ton

Anvisning
Kan klassificeres til genanvendelse efter anmeldelse til
Brønderslev Kommune
Brændbart affald henvises til forbrændingsanlægget
AVV i Hjørring.
Deponeringsegnet affald (f.eks. beton) anvises til AVVS
deponeringsanlæg.
Farligt affald. Alle typer affald henvises til Modtagestation
Vendsyssel. Bemærk der er særlige emballeringsregler*
når PCB > 1.000 mg/kg
Blandinger af farligt PCB (gruppe 3) og/eller bly med
andet affald skal betragtes som farligt PCB- eller blyaffald
og anvises til Modtagestation Vendsyssel.

Hvad er den forventede affaldsmængder og typer ?
De mest almindelige typer er fortrykt.
Gruppe
Højst målte
Modtageanlæg
koncentration
mg/kg (PCB-total)

Fugemasse
Termoruder
Beton og
mørtel
Murbrokker
PCBholdigt olie
Dragter og
filtre
Letbeton
Træ
Puds
(maling)

Dato:

Bygherre/anmelder:

*Emballager og containere til PCB-holdigt affald skal tydeligt mærkes på hver side med teksten ”PCB-holdigt
affald”. Mærkaten skal være mindst 60 x 20 centimeter og gul med sorte bogstaver. Emballagerne skal være
lukkede eller overdækkes med presenning, så der ikke kommer nedbør i dem.

