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Ejendomskontoret Farum Midtpunkt 

Paltholmterrasserne 15 

3520 Farum 

att. Palle Rye 

Analyse af støv opsamlet ved rensning af ventilationskanaler i Birkhøjterrasserne 

Prøvetagningssted: Farum Midtpunkt, blok 41-46 (Birkhøjterrasserne). Støv opsamlet ved rensning af 
ventilationskanaler. Samleprøve af støv fra hver blok. 

Prøvetager: Kanalrensningsfirma for rekvirent 
Prøvetagningsdato 30.9. – 29.10. 2020 
Antal prøver: 
Opgavens art: 
Meddelt til: 

6 materialeprøver 
Bestemmelse af indhold af PCB i udtagne prøver. 
Palle Rye

Baggrund 
SBMI er rekvireret til PCB-analyse på støv fra ventilationskanaler i Birkhøjterrasserne. Blokkene 41-46 i 
Birkhøjterrasserne er renoveret for PCB. Umiddelbart efter renovering blev kanalerne renset og i 2018 blev 
der gennemført en vedligeholdelsesmæssig rensning efter en periode med beboelse. I 2020 er der igen 
udført vedligeholdelsesmæssig rensning i oktober måned, og der er udtaget støvprøver til analyse. 
Målingerne af PCB-indhold i støvet er ønsket af hensyn til risikovurdering ved støvspredning og klassificering 
af affald. 

Fremgangsmåde 
Støv fra rensning af kanaler er opsamlet for hver blok efter aftale mellem Ejendomskontoret og det 
udførende rensefirma. SBMI har modtaget delprøve af støvaffald fra hver blok. Prøver er analyseret for PCB 
og kontrolleret for forekomst af klorparaffiner (KP) på akkrediteret laboratorium (ALS Denmark A/S).  

Resultater 
Resultater fremgår af tabel 1. Endvidere er analyserapport fra ALS Denmark A/S vedlagt i bilag 1. 

Prøverne af støv havde indhold af PCBtotal på 9-150 mg/kg med et gennemsnit på 44 mg/kg. Der var ikke 
tegn på indhold af klorparaffiner.   

Vurdering og anbefalinger 
I forhold til affald udgør materiale med PCB-indhold på ≥50 mg/kg farligt affald, og materiale med 0,1–50 
mg/kg betragtes som let forurenet, jf. vurderingsgrundlaget i bilag 2.  

To af prøverne havde indhold af PCB svarende til farligt affald, mens 4 prøver var lettere forurenet. 
Gennemsnittet er nær grænsen for farligt affald. Variationer mellem blokkene vurderes at være udtryk for 
tilfældigheder i højere grad end systematisk variation i forureningsniveau mellem blokkene.  

Det gennemsnitlige PCB-indhold er det samme som i tilsvarende kontroller af kanalstøv fra rensning i 2018. 
Prøven med det højeste PCB-indhold havde en del klumper af støv, hvorimod de fleste øvrige prøver bestod 
af løst støv. Klumpet materiale kan repræsentere støv fra emhættekanaler, hvor mados binder støvet. 
Fedtstofferne er dels effektive til at binde PCB fra luften, og sammenklumpningen betyder, at rensningen er 
vanskeligere end for løst tørt støv. Når der er klumper i rensestøvet, kunne det være udtryk for, at nogle 
gamle belægninger nu er blevet fjernet. Der er en mulighed for, at dele af det klumpede materiale kan være 
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fra før saneringen.  
 
Det anbefales, at der fortsat tages foranstaltninger mod spredning af støv fra ventilationskanaler til 
indeklima under kanalrensning.  
 
Det anbefales at betragte affald fra kanalrensning som farligt affald (jf. tidligere anbefalinger) indtil eventuel 
fremtidig prøvetagning viser reduceret PCB-niveau.  
 
Ønskes yderligere rådgivning, prøvetagning og analyse, står SBMI naturligvis til rådighed. 
 

 

 
Claus Lundsgaard 

Direktør, ph.d. 

SBMI A/S 

 

 

 

Tabel 1.  Analyseresultater 

SBMI 
prøve 
nr. 

Prøvelokalitet Materiale Analyse 
nr. 

 

PCB7 
 
 

CF PCBtotal 
 
 

KP 
tilstede-
værelse 

    mg/kg  mg/kg  

B41 Ventilationskanaler i blok 41, 
Birkhøjterrasserne 

Samleprøve af støv fra rensning 
af to tilfældige strenge i 
blokken 

252470/20 3,6 5 18 Ingen 

B42 Ventilationskanaler i blok 42, 
Birkhøjterrasserne 

Samleprøve af støv fra rensning 
af to tilfældige strenge i 
blokken 

252471/20 4,0 5 20 Ingen 

B43 Ventilationskanaler i blok 43, 
Birkhøjterrasserne 

Samleprøve af støv fra rensning 
af to tilfældige strenge i 
blokken 

252472/20 11,0 5 57 Ingen 

B44 Ventilationskanaler i blok 44, 
Birkhøjterrasserne 

Samleprøve af støv fra rensning 
af to tilfældige strenge i 
blokken 

252473/20 1,8 5 9 Ingen 

B45 Ventilationskanaler i blok 45, 
Birkhøjterrasserne 

Samleprøve af støv fra rensning 
af to tilfældige strenge i 
blokken 

252474/20 29,0 5 150 Ingen 

B46 Ventilationskanaler i blok 46, 
Birkhøjterrasserne 

Samleprøve af støv fra rensning 
af to tilfældige strenge i 
blokken 

252475/20 3,2 5 16 Ingen 

Analysemetode PCB: GC/MS/SIM, DS/EN ISO 15308 EPA 3550C, analysen er udført som blindprøve hos akkrediteret laboratorium ALS 
Denmark A/S (DANAK, Test Reg.nr. 361). Analysen omfatter 7 indikator PCB’er (kongener): PCB#28, PCB#53, PCB#101, 
PCB#118, PCB#138, PCB153 og PCB#180. 

PCB7 = summeret koncentration af 7 indikator PCB’er (jf. analyserapport fra ALS). Koncentrationer under kvantificeringsgrænsen 
medregnet som ½ × kvantificeringsgrænsen.   

CF = korrektionsfaktor. For uidentificerede PCB-blandinger anvendes CF= 5.  
PCBtotal = Total koncentration af PCB’er (potentielt 209 forskellige typer) beregnet som PCB7 × CF. 
Kvantificeringsgrænse for enkelte PCB’er = 0,002 mg/kg. 
Kvantificeringsgrænse for PCBtotal = 0,04 mg/kg. 
Tilstedeværelse af klorparaffiner (KP): analyse for PCB muliggør påvisning af tilstedeværelse af klorparaffiner. Ved eventuel 

tilstedeværelse af klorparaffiner vil en separat analyse være nødvendig for type- og koncentrationsbestemmelse.  
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Bilag 1. Kopi af analyserapporter fra ALS Denmark A/S 
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Bilag 2  

Generelt vurderingsgrundlag for potentielt farlige stoffer i byggematerialer, affald og andre restprodukter  

Det er generelt kommunerne, som anviser hvortil affald kan bortskaffes på baggrund af kommunalt fastsatte 

koncentrationsgrænser. Grænserne for farligt affald er i nogle tilfælde fast defineret i bekendtgørelser (fx 

PCB og asbest) og i andre tilfælde er værdierne fastsat efter reglerne i Affaldsbekendtgørelsens bilag 4, 

sammenholdt med den harmoniserede klassificering af de pågældende stoffer i ECHA’s database (baseret på 

CLP-forordningen). Økotoksisk egenskaber (HP 14) lægges til grund for klassificering som farligt affald 

(obligatorisk i EU fra 5.7.2018).  

Grænse for, hvornår et materiale betragtes som kontamineret i affaldssammenhæng, vurderes i de fleste 

tilfælde på baggrund af jordkvalitetskriteriet svarende øvre grænse for kategori 1 for jord og restprodukter i 

Restproduktbekendtgørelsen.   

Bemærkninger: 

PCB: Materiale med en koncentration på 50 mg PCB/kg (opgjort som PCBtotal) eller derover betragtes som 

farligt affald (iflg. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 925 af 13. december 1998, og POP-forordningen). 

Miljøstyrelsen arbejder på at fastlægge renhedskriterium for PCB. Indtil videre betragtes materiale med 

detekterbar PCB-koncentration (typisk ≥0,1 mg/kg) som PCB-holdigt jf. Københavns Kommunes vejledning. 

Der er i Restproduktbekendtgørelsen åbnet mulighed for betinget nyttiggørelse af visse typer af sorteret 

byggeaffald med PCB-indhold på op til 2 mg/kg.  

Asbest: Krav til registrering af asbest samt krav til arbejde med materialer, som indeholder asbest, er fastlagt 

i Asbestbekendtgørelsen. 

For cancerogene stoffer som cadmium, krom (VI) og nikkel er grænser for farligt affald svarende til generel 

promillegrænse for cancerogene stoffer. 

Kviksølv måles som total kviksølv, men vurderes efter Københavns Kommunes grænser for organisk kviksølv. 

Krom måles som total krom, men vurderes for maling og imprægnering efter grænser for hexavalent krom 

(krom-VI).  

En del kommuner accepteres klassificering af brandbart træ med maling ud fra gennemsnitskoncentrationer 

for tungmetaller, hvis PCB-koncentration i malingen er under 50 mg/kg. 

Stoffer med økotoksikologiske egenskaber og fareegenskaben HP 14 samt faresætningskode H410 Aquatic 

Chronic 1 (tungmetaller, PAH’er med mere) vurderes ud over på de specifikke koncentrationer også på 

baggrund af summeret koncentration. Kun stoffer med koncentrationer over afskæringskriteriet på 1000 

mg/kg indgår i summeringen. Koncentrationsgrænse for farligt affald er her 0,25 % (2500 mg/kg). 

Renhedsgrænse er ikke defineret for summeret koncentration. Samme stoffer har også H400 Aquatic Acute 1 

faresætningskode, hvor farlighedsgrænsen ved summering er meget højere (25 %) og derfor ikke vil være 

udslagsgivende for klassificering af affaldet. 

Kortkædede og mellemkædede klorparaffiner vurderes som farligt affald ved koncentrationer på 2.500 

mg/kg iflg. økotoksikologiske egenskaber (H410) og let forurening ved koncentrationer over 1000 mg/kg. 

PAH: Polyaromatiske kulbrinter. Vurderingsgrænser er her vist for PAHtotal. I forbindelse med 

jordkvalitetskriteriet bestemmes PCBtotal som sum af 7 PAH’er iflg. Miljøstyrelsen. Der findes ligeledes 

grænser for specifikke PAH’er, hvoraf kun benzo(a)pyren er vist.  
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Materiale Renhedskriterium Lettere forurenet affald Farligt affald 

Asbest Ingen Asbest til stede: Asbestaffald 

Poly-Chlorerede Biphenyler - PCBtotal < 0,1 mg/kg 0,1 - 50 mg/kg ≥ 50 mg/kg 

Klorparaffiner (kortkædede og 

mellemkædede, SCCP og MCCP) 
<1000  1000-2500 mg/kg ≥ 2500 mg/kg 

PAHtotal < 4 mg/kg 4 - 1000 mg/kg ≥ 1000 mg/kg 

Benzo(a)pyren < 0,3 mg/kg 0,3 - 100 mg/kg ≥ 100 mg/kg 

Arsen (As) < 20 mg/kg 20 - 1000 mg/kg ≥ 1000 mg/kg 

Bly (Pb) < 40 mg/kg 40 - 2500 mg/kg ≥ 2.500 mg/kg 

Cadmium (Cd) < 0,5 mg/kg 0,5 - 1000 mg/kg ≥ 1000 mg/kg 

Krom total (Cr) 

Hexavalent krom (Cr-VI) 

<500 mg/kg 

< 20 mg/kg 

500 - 1000 mg/kg 

20 - 1000 mg/kg 

≥ 1000 mg/kg 

≥ 1000 mg/kg 

Kobber (Cu) < 500 mg/kg 500 - 2.500 mg/kg ≥ 2.500 mg/kg 

Kviksølv (Hg), organisk < 1 mg/kg  1 - 500 mg/kg ≥ 500 mg/kg 

Nikkel (Ni) < 30 mg/kg 30 - 1000 mg/kg ≥ 1000 mg/kg 

Zink (Zn) < 500 mg/kg 500 - 2.500 mg/kg ≥ 2.500 mg/kg 

HP 14 -stoffer, summering af stoffer 
med H410 faresætning (fx 
tungmetaller, PAH, SCCP og MCCP 
og PCB), hvis koncentration er over 
afskæringskriteriet på 1000 mg/kg. 

Se de enkelte stoffer  ≥ 2.500 mg/kg 

HP 14 -stoffer, summering af stoffer 
med H400 faresætning (fx 
tungmetaller, PAH), hvis 
koncentration er over 
afskæringskriteriet på 1000 mg/kg. 

Se de enkelte stoffer 
(typisk same stoffer som ved H410 faresætning, 

hvorfor H410 summeringen og individuelle 
egenskaber vil være afgørende for klassificering af 

farligt affald grundet lavere koncentrationsgrænser 
end for H400. 

≥ 250.000 mg/kg  
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