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Ved spørgsmål henvend til kommunens sagsbehandler Helle Foged på 6351 6041 

Screening for forekomst af farlige stoffer i bygninger 
før nedrivning og renovering. 

Husk farligt affald skal anmeldes til kommunen i Skema for screening, kortlægning og anmeldelse 
af PCB, farligt affald samt bygge- og anlægsaffald. Det er bygherres ansvar at miljøproblematiske 
stoffer og farligt affald bliver identificeret og anmeldt til kommunen. Herunder findes hjælp til 
gennemgang af ejendomme for de miljøproblematiske stoffer. 
Ved gennemgangen af bygningsdele for farlige stoffer kan bygningens etableringsår og og evt. 
renoveringsår i forhold til den periode hvor stofferne generelt blev anvendt være relevante.  

     Asbest: ca. 1880 til 1990. PCB: fra 1950-1977. Bly: siden middelalderen (fra ca. år 1000) til 1980.   

Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: 

Adresse: 

Postnr.: By: Matr. nr. Ejerlav: 

Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for planlagt nedrivning:   

Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse Alle relevante 

bygningsdele vurderes (Listen er vejledende) 
Relevant i 

sagen 

Bemærkninger 

    Ja    Nej 

Udvendigt 

-Sokkel 

-Vægge 

-Vinduer 

-Døre 

-Tag 

-Altaner 

 

 

 

Asbest    

Tagpap    

Eternittagplader (f.eks. bølgeplader og skifer)    

Facadeplader (f.eks. Eternit el. Duraform)    

Elastiske fugematerialer    

Isolering i branddøre    

Tagklæber (bitumen)    

PCB    

Elastiske fugematerialer    

Tilstødende bygningsdele ved elastiske fuger.    

Termoruder    

Maling    

Klorerede paraffiner    

Elastiske fugematerialer    

Bly    

Maling (f.eks. Mønjer)    

Taginddækninger    
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Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse             
Alle relevante bygningsdele vurderes (Listen er 

vejledende) 

Relevant i 

sagen 

Bemærkninger 

Ja Nej 

Ydre 

klimaskærm 

   (fortsat) 

 

PVC    

Tagrender og nedløb    

Vindues- og dørrammer    

Andet    

Indre vægge Asbest    

Pladematerialer (Eternit, Navilit, Dampa)    

Perforerede akustikplader    

PCB    

Elastiske fugematerialer    

Maling    

Klorerede paraffiner    

Elastiske fugematerialer    

Bly    

Maling på træ og metal    

Fliser og sanitet (porcelæn)    

CFC    

Opskummende isoleringsmaterialer    

Andet    

Indre gulve Asbest    

Vinylgulvplader    

Klæbeprodukter til fliser, vinyl m.m.    

Magnesitgulve    

PCB    

Flydegulve (f.eks. Acydur)    

Maling    

Bly    

Gulvfliser    
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Produkt/materiale/anvendelse 

Alle relevante bygningsdele vurderes (Listen 

er vejledende) 

Relevant 

i sagen 

Bemærkninger 

Ja Nej 

Indre lofter Asbest    

Akustiklofter     

Andet    

Tekniske 

installationer 

Asbest    

Rørisolering    

Brandspjæld i ventilationer     

Aftrækskanaler    

Brandisolering om stålkonstruktioner     

Beholderisolering    

Kedelisolering    

Kanalisolering    

Rørgennemføringer (pakkesnor)    

PCB    

Kondensator i f.eks. lysarmatur    

Bly    

Rørsamlinger    

Telefonledninger    

Kviksølv    

Manometre    

Termometre    

Flydekontakter    

Termostater    

CFC    

Kølemiddel i køleanlæg    

Opskummende isoleringsmaterialer    

Andet    
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Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse 
Alle relevante bygningsdele 
vurderes (Listen er vejledende) 

Relevant 
i sagen 

Bemærkninger 

Ja Nej 

Øvrige 

 

Asbest    

Isolering i branddøre    

Brandtæpper    

PCB    

Transformatorolie    

Bly    

Nødstrømsanlæg    

Cæsium    

Røgdetektor    

Forurenet jord    

Opfyld og jord fra byggegrubbe    

Jord omkring olietanke    

Har du svaret JA i screeningsskemaet, skal der udarbejdes en kortlægningsrapport ved hjælp af 

konsulenter eller andre rådgivere inden for bygningssanering. Det farlige affald skal anmeldes til 

kommunen inden bortskaffelse. Se Screening, kortlægning og anmeldelse af PCB, farligt affald 

samt alm. bygge- og anlægsaffald.  

Bemærkninger  

 

 

Dato Ansvarlig for screening  

Send screeningskema og anmeldelsen til kommunen ved at klikke her: 
post@langelandkommune.dk 

Evt. bilag  ? 

Ja             Nej 

 

mailto:post@langelandkommune.dk

