
Bilag 3

Handleplan hvis der konstateres PCB i indeluften

Der vil overordnet set blive taget udgangspunkt i følgende handleplan, hvis der 
konstateres PCB i indeluften.

Etape 0 I lokaler med en PCB koncentration i 
indeluften over 300 ng PCB/m³ iværksættes 
indledningsvis en øget ventilation, udluftning 
og rengøring i bygningen, da dette kan 
nedbringe indholdet af PCB væsentligt.

Etape 1 Omfangsbestemmelse for bygninger i 
kategori A, over 300 ng PCB/m³. Målingerne 
suppleres med en samtidig besigtigelse af 
bygningerne for potentielle PCB-kilder.

Etape 2 Supplerende luftmålinger for bygninger i 
kategori B, tæt på (dog under) 300 ng    
PCB/m³  i indeluften, med efterfølgende 
rapport og resultat for hver bygning. Der vil 
forventes at de supplerende målinger vil 
stadfæste de oprindelige målinger og 
dermed udfase de berørte bygninger i 
kategori B, således at der ikke skal foretages
yderligere tiltag.

Etape 3 Kildebestemmelse sker udfra etape 1, hvor 
der er et PCB-niveau i luften over 300 ng 
PCB/m³ luft. Måleprogrammet for 
kildebestemmelse udarbejdes af rådgiver.
Måleprogram, tidsplan og tilbud på udførelse
fremsendes godkendelse i GK.
Forud for materialeprøver med henblik på 
kildebestemmelse informeres de     
respektive bygningsbrugere.
Materialeprøverne udtages og prøverne 
sendes til analyse.
Forslag til sanering udarbejdes af rådgiver.
Målet er at sænke PCB-indholdet i luften til 
under 300 ng PCB/m³ luft.
Rapport udarbejdes for hver bygning fulgt op
af et statusmøde med bygningsbrugerne.
Tidsperspektiv pr. bygning ca. 2 måneder.

Etape 4 Udarbejdelse af udbudsmatriale for sanering
af PCB forekomster samt indhentning af 
tilbud. 
Tidsperspektiv ca. 2-3 måneder.

Etape 5 Udførelse af PCB sanering skal koordineres 
med brugerne af bygningen. Der må ikke 
være brugere i de områder, der saneres. 



Saneringen kan opdeles i afskærmede 
områder, men helst i en bygning af gangen, 
da der skal forventes væsentligt støj fra 
saneringsarbejdet.
Tidsperspektiv afhængig af forekomsten. 

Etape 6 Kontrolmåling af PCB i luften. Bør udføres 
ca. 1 år efter endt sanering, idet PCB-
niveauet i luften stiger, mens der udføres 
sanering og der vil går ca. 1 år før niveauet 
er nogenlunde stabilt.


