
Fakta om PCB

Hvad er PCB:

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i 
byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både 
mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores 
omgivelser.

1. PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift 

2. PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til 
PCB-holdige materialer. Fødevarer er vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen 
som helhed 

3. PCB har været brugt i byggeriet i Danmark, men omfanget ukendt. Stoffet kan være til 
stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977 

4. En vis andel formodes at (op til ca. 30 pct af større bygninger fra perioden) indeholde PCB, 
men kun en mindre andel (måske et par pct af disse) forventes at afgive PCB til indeluften i 
niveauer, der overstiger aktionsværdierne 

5. Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. 
Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-
holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen, inden renovering eller nedrivning. Det 
PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet 

6. PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i 
kondensatorer og transformatorer frem til 1986 

7. PCB er forbudt at anvende i dag. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 
1977, og i alle andre sammenhænge siden 1986 

8. PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved 
langvarig udsættelse for høje værdier der set skader på hud og forplantningsevne. 
Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, 
skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være 
kræftfremkaldende. 

9. Særligt sårbare grupper er spædbørn samt gravide og ammende kvinder 

10. PCB identificeres indledningsvis ud fra bygningens alder. Herudover ved visuel 
gennemgang af mulige kilder og ved faktiske måling af relevante byggematerialer og i 
indeluft. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at indholdet er forbundet med en
øget helbredsrisiko 

11. PCB er underlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald, og 
aktionsværdier for, hvor stor koncentrationen må være i indeluften, før det er at betragte 
som en øget helbredsrisiko.

Aktionsværdier for PCB i indeluft:

Det er ikke muligt umiddelbart at afgøre, om en bygning indeholder PCB, da man hverken kan
se eller lugte, om en fuge eller andre bygningsdele indeholder stoffet. Opførelsestidspunktet 
giver ganske vist en indikation, men det er nødvendigt med helt specifikke PCB-målinger for 



at kunne afgøre, om koncentrationen af PCB i bygningen er så høj, at der kræves særlige 
foranstaltninger.

PCB eksponeringen i indeluften og helbredsrisikoen bliver vurderet ud fra koncentration PCB pr. 
m³ luft, i relation til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om aktionsværdier

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om aktionsværdier:

Ud fra en sundhedsmæssig tilgang er der tre centrale indsatsområder for at reducere 
skadevirkningerne af PCB.

• Minimere udsættelsen for PCB i indeluften med særlig fokus på steder, hvor der, jf. 
skemaet nedenfor, er 

• høj forureningsgrad med PCB i indeluften 
• stor anvendelse af bygningen til ophold 
• hvor der er børn, unge, og kvinder i den fødedygtige alder.

• Sikre, at mest muligt af den tilstedeværende PCB i bygninger behandles forsvarligt som 
farligt affald, så det ikke senere kommer ud i naturens kredsløb, hvor det kan ende i 
fødevarerne og dermed udgør en sundhedsrisiko.

• Grundig udluftning og rengøring er med til at nedbringe PCB indholdet væsentlig i inde 
luften.

Ny viden viser, at selv ved udsættelse for PCB i indeluften i dele af døgnet vil der ske en 
akkumulering af specielt lavklorerede PCB-former, og at en sådan udsættelse må anses for 
sundhedsskadelig, og derfor så vidt muligt bør undgås.

Med udgangspunkt i den nyeste viden har Sundhedsstyrelsen opstillet følgende prioriteringer:

Forureningsgrad Anbefalet handling

Over 3.000 ng 
PCB/m3 i indeklimaet

Det vurderes, at ophold i længere tid kan være forbundet med en 
betydende helbredsrisiko, og det må i de fleste sammenhænge betragtes 
som en nærliggende sundhedsfare.

Det anbefales, at der gribes ind med kildefjernelse og/eller forsegling uden 
unødig forsinkelse, også i bygninger, som kun anvendes dele af døgnet. 
Midlertidige afværgeforanstaltninger bør umiddelbart iværksættes. Disse vil
sædvanligvis omfatte optimering af ventilation, temperaturregulering og 
intensiveret rengøring, afpasset efter det aktuelle rengøringsniveau og 
bygningens brug.

300 – 3000 ng 
PCB/m³ i indeklimaet

Det må antages, at ophold i længere tid kan medvirke til sundhedsskader. 
Det anbefales, at der umiddelbart iværksættes midlertidige 
afværgeforanstaltninger. De midlertidige foranstaltninger vil kun ved lette 
forureninger kunne forventes at nedbringe niveauet til under 300 ng/m3, 
hvorfor kildefjernelse og/eller indkapsling ofte vil være påkrævet.

I prioriteringen af indsatsen bør følgende indgå:

• Bygninger, som bruges af børn og yngre, prioriteres. 

• Bygningernes anvendelsesgrad og grad af forurening med PCB



i intervallet 300-3000 ng/m3 kan indgå. Bygninger, som kun 
anvendes en del af døgnet, bidrager kun til den enkeltes PCB-
belastning svarende til opholdstiden. 

• Bygninger, som anvendes af mange forskellige personer, men i 
de fleste tilfælde i kort tid for hver enkelt person (f.eks. 
gangareal og faglokaler i en skole), giver lavere belastning for 
den enkelte.

Under 300 ng 
PCB/m3 i

indeklimaet

Der er PCB i bygningen, men udsættelsen vurderes ikke at medføre en 
betydende forøget helbredsrisiko.


