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 Restproduktbekendtgørelsen: PCB holdigt bygge- og anlægsaffald 
med et indhold på op til 2 mg/kg PCB-total kan efter nedknusning 
anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og 
anlægsarbejder, dog ikke i bygninger og anlæg hvor mennesker 
opholder sig. (Der er knyttet særlige vilkår til anvendelsen) 

 

 

 

Resultatet _ PCB i byggeaffald 

Ingen grænseværdi for,  
hvornår bygge- og anlægsaffald  
kan anvendes frit. 
 



Jord?  



 Hensyn er jordspisende børn 

 

 Fastlægger hvilken risiko, der er 
acceptabel 

 

 Mulighed for at inkludere andre 
hensyn, fx administrative hensyn, 
økonomiske hensyn, 
baggrundsniveau mm. 

Principper for beregning af 
kvalitetskriterier for jord 



Den toksikologiske vurdering 



 Rapporten beskriver, at ved børns indtag af 0,5 mg/kg PCB-7 i jord 
får børn et ekstra indtag af PCB på 10-20 % ift. det indtag de får 
via fødevarer (og der er ingen risiko ved det) 

 

 

Og kunne der være andre hensyn  

end de jordspisende børn? 

 

 

 

 

Men…. 



 Punktkilder:  

I 2012 var der 5 kortlagte grunde med PCB i Danmark 

Vasby søen i Sverige – et eksempel på udslip fra tidligere industri                         

 Afsmitning fra bygninger: 

 

 

 

Hvad er kilderne og niveauerne? 

3 ejendomme: 
2 ejendomme under 
0,1 mg/kg PCB-7 
1 ejendom under 
4,45 mg/kg PCB-7 

25 ejendomme: 
Fra 0,4 mg/kg 
PCB-7  og nedefter 
– primært 
inden for ½ meter 
af bygningen 



Hvad gør andre lande? 

Følsom: 0,008 mg/kg PCB-7 
Ikke-følsom: 0,2 mg/kg PCB-7 

Græsning 0,2 mg/kg PCB-6 
Legepladser 0,4 mg/kg PCB-6 
Beboelse 0,8 mg/kg PCB-6 
… 

Følsom: 0,02 mg/kg PCB-7 
Industri: 1 mg/kg PCB-7 

Ren jord 0,1 mg/kg PCB-7 
Nedre værdi 0,5 mg/kg PCB-7 
Øvre værdi 5 mg/kg PCB-7 

Dyrkning af grøntsager: 0,1 mg/kg PCB-7 
Boliger: 0,5 mg/kg PCB-7 



 Økotoksikologisk jordkvalitetskriterium: 0,01 mg/kg PCB-total 

 

 Optagelse i fødevarer via jord? 

 

 Baggrundsniveau? 

Økotoksikologi og jordbrug 



Forurening fra bygninger til jord er en kilde, der ikke ligner de andre 
fra jordforureningsområdet 

 

 

Men er det relevant? 

 

 Vi kan måle det 

 Et redskab til at skabe tryghed 

 Sammenhæng mellem lovgivninger 

 

 

 

 

 

Det er ikke så let…. 



Fra MST hjemmeside om Asbest: 

 

 

Udgør bygninger en risiko for 
jordforurening? 
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