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DEN LOVPLIGTIGE
MILJØSCREENING
koordinatoruddannelse
af
bygninger

Når en bygning skal saneres eller rives ned, er det nødvendigt at undersøge den for miljøfarlige stoffer. Er der mistanke om PCB, asbest,
kviksølv, klorerede paraffiner, bly eller andre tungmetaller, er det
vigtigt at vurdere og få kortlagt problemets omfang. Så undgår du
forsinkelser og uforudsete omkostninger i renoveringsfasen.
Historisk set har der ikke været samme fokus på kemiske stoffer i byggematerialer, som man har i dag. Derfor kan der under en renovering
være risiko for sundhedsskadelige påvirkninger for både brugere og
byg-ningsarbejdere.
Med en screening og undersøgelse af bygningen inden arbejdet sættes
i gang, kan vi fastslå risikoen og vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige
for at sikre de personer, der er i berøring med bygningen. På baggrund
af bygningens alder, historik og tegningsmateriale udarbejder vi en
grundig plan for udtagning af prøver.

Den mest effektive løsning

Undersøgelsen kan enten bestå af en indledende undersøgelse, en forundersøgelse eller en detaljeret kortlægning. Vi har erfaring for, at en
grundig kortlægning af bygningen giver:
•
•
•

et godt indeklima
lavere omkostninger ved renovering
et godt arbejdsmiljø for håndværkere.

Under arbejdet kan vi foretage en vurdering af affaldsmængder og
omkostningerne ved sanering og bortskaffelse. Det sikrer den mest
effektive løsning, og du undgår at sende unødige mængder affald til
behandling eller deponi.

Ved nedrivnings- og renoveringsarbejde er det bygherres ansvar,
at farligt affald bliver identificeret og anmeldt, inden arbejdet begyndes. Især i ældre bygninger er der risiko for at finde byggematerialer, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

VIL DU VIDE MERE?
Vi har i mange år udført
miljøscreeninger ved
mistanke om miljøfarlige
stoffer i bygningsmasser over
hele landet.
Brug os som rådgiver på
dit byggeprojekt fra start
til slut eller på de enkelte
områder, hvor du har brug
for eksperthjælp.
Vi rådgiver både i det
offentlige og private og i
store som små virksomheder.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvad vi
kan gøre for dig? Læs mere
om vores kompetencer på
området på humanhouse.
com, eller kontakt:
Peter Sunesen i Øst på
ps@humanhouse.com
eller 3125 4032.
Jørgen C. Nielsen i Vest på
jcni@humanhouse.com
eller 3065 5476.
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