
 

 

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i  

forbindelse udskiftning af mørtelfuger 

 

 

Indledning 

Denne vejledning omhandler hvordan udfræsning af mørtelfuger indeholdende 

PCB håndteres i forhold til arbejdssikkerhed, miljø og affaldshåndtering. Vejled-

ningen omhandler ikke fjernelse af den elastiske fugemasse, der indeholder 

PCB. Herfor henvises der til: 

 

 Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer (BAR) 

 PCB Vejledning, Asbestforeningen 

 

Hvad er PCB? 

PCB er en miljøgift, som er svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden. 

 

 Anses for at være kræftfremkaldende 

 Kan skade evnen til forplantning 

 Afhængig af PCB typen, kan det virke toksisk på lever, immun- og nerve-

system samt være hormonforstyrrende.  

 

Hvorfor er der PCB i mørtelfuger? 

PCB har i perioden 1950–1977 været anvendt i elastisk fugemasse som blød-

gører. Man har ikke kendskab eller mistanke til, at mørtelfuger skulle være til-

sat PCB.  

 

Når murværk indeholder PCB skyldes det, at PCB fra elastiske fugemasser van-

drer over i murværket. Derudover kan stoffet afdampe til luften og fra luften 

kan PCB afsættes på forskellige materialer i omgivelserne, som så herved foru-

renes.  

 

Hvor langt vandrer PCB? 

Undersøgelser har vist, at for teglstensmurværk sker den længste vandring i 

mørtelfugerne. 

 

Der er set vandringer af PCB i mørtelfuger på op til 28 cm fra den PCB-holdige 

fuge. 

 

Den røde farve angiver mulig placering af elastiske fuger indeholdende PCB – 

Primær kilde (rød). 

 

Den gule farve (zone 1) angiver det murværksområde, som er forurenet med 

PCB – Sekundær kilde (gul). 
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De øvrige områder (zone 2 - hvid) kan der ikke forventes at finde PCB i. Disse 

områder behøver ikke håndteres med særlig fokus på arbejdsmiljøet udover de 

gængse arbejdsmiljølovmæssige tiltag. 

 

Forundersøgelser, inden der foretages fugeudfræsning 

For bygninger opført, renoveret eller ombygget i perioden 1950-1977 kan ela-

stisk fugemasse være tilsat PCB. Inden en murværksfacades fugers udfræses 

er det derfor væsentlig at undersøge, hvornår huset er opført og om der er an-

vendt elastisk fugemasse, som typisk har fundet anvendelse følgende steder: 

 

 Omkring vinduer og døre 

 Dilatationsfuger 

 Imellem forskellige materialer fx murværk, beton, stål, zink etc. Typisk om-

kring følgende konstruktioner: 

o Sålbænke 

o Afdækninger på skorstene, murkroner etc. 

o Inddækninger ved tage, skorstene etc. 

 Lukning af små huller i murværket, der ikke længere har nogen funktion 

 Imellem tilbygning og oprindelige hus, samt hus og læmure 

 

Byggeherren er forpligtet til at afdække, om der forekommer PCB holdige ma-

terialer i bygningen, inden arbejdet påbegyndes og affaldet anmeldes. (Be-

kendtgørelse nr. 117 af 05/02/2013 om bygherrens pligter). Vælger bygherren 

ikke at undersøge, om der forekommer PCB, skal man overholde sikkerhedsfor-

anstaltninger, som om eventuelle elastiske fuger indeholder PCB. Viser en ana-

lyse, at der ikke er PCB i fugerne, kan der arbejdes under overholdelse af 

gængse sikkerhedsforanstaltninger. 

 

For beskrivelse af prøveudtagning henvises til SBi-anvisning 241, Undersøgelse 

og vurdering af PCB i bygninger, især afsnit 5.2 Fuger. http://anvisnin-

ger.dk/Publikationer/Sider/Undersoegelse-og-vurdering-af-pcb-i-bygnin-

ger.aspx 

http://anvisninger.dk/Publikationer/Sider/Undersoegelse-og-vurdering-af-pcb-i-bygninger.aspx
http://anvisninger.dk/Publikationer/Sider/Undersoegelse-og-vurdering-af-pcb-i-bygninger.aspx
http://anvisninger.dk/Publikationer/Sider/Undersoegelse-og-vurdering-af-pcb-i-bygninger.aspx
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Procesdiagram for afklaring omkring PCB i mørtelfuger 

 

Arbejdsmiljø 

Der er følgende regler for arbejder med PCB: 

 

 Må kun foretages af personer over 18 år.  

 Må ikke foretages af gravide. 

 Grænseværdien for arbejde med inhalérbar PCB er 0,01 mg/m³. 

 

Ved udfræsning af mørtelfuger forurenet med PCB er der tre emner, der er re-

levante for arbejdets udførelse: 

 

 Arbejdssikkerhed, hvor eventuel PCB-indhold i luft og/eller materialer er af 

betydning. 

 Miljømæssige forhold, som kræver forhindring/begrænsning af spredning af 

PCB til omgivelserne. 

 Affaldshåndtering, hvor PCB-indhold i materialer er afgørende. 

 

Arbejdsmetode 

Det kan forventes, at der i en afstand på < 28 cm fra de PCB-holdige fuger 

ikke længere kan detekteres PCB over den, i dag, fastsatte nedre grænse for 

Er der anvendt elastiske fuger, der 

har forbindelse til murværket? 

Er bygning opført, renoveret eller 

ombygget i perioden 1950-1977, 

hvor der er anvendt elastisk fuge-

masse? 

Der foretages en fugeudfræsning 

uden hensyntagen til PCB forurene-

de mørtelfuger, dvs. med de almin-

delige sikkerhedsforanstaltninger. 

JA Nej 

Er det analyseret om de elastiske 

fuger indeholder PCB? 

JA 

Nej 

Der foretages fugeudfræsning, hvor 

der, tages hensyn til at mørtel-fu-

gerne i zone 1 kan indeholde PCB. Nej 

JA 

Viser undersøgelsen, at de elastiske 

fuger indeholder PCB? 

Der foretages en fugeudfræsning 

uden hensyntagen til PCB forure-

nede mørtelfuger, dvs. med de al-

mindelige sikkerhedsforanstaltnin-

ger. JA 

Nej 

Der foretages fugeudfræsning, hvor 

der tages hensyn til, at mørtelfu-

gerne i zone 1 kan indeholde PCB. 
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forurenet affald (0,1 ppm). Afstanden kan være anderledes, hvis dette er på-

vist ved undersøgelse i den konkrete sag. Derfor bør arbejdsmetoden til fjer-

nelse af mørtelfuger opdeles i to zoner: 

 

 Zone 1: Udfræsning af mørtelfuger inden for en afstand på 28 cm fra de 

PCB-holdige fuger. 

 Zone 2: Udfræsning af mørtelfuger i den resterende del af murværket. 

 

Da der i zone 1 er tale om arbejde med potentielt farlige stoffer, skal der forud 

for igangsættelse af arbejdet udføres de nødvendige arbejdsmiljømæssige vur-

deringer jf. AT og udarbejdes en særskilt APV. 

 

Ved arbejder i zone 1 (potentielt forurenet/farligt affald): 

 

 Støvsuger med en sugestyrke på 150-300 m³/t, med lokalt sug på værktø-

jet og filterbanker, filterklasse klasse M jf. IEC 60335-2-69. 

 Åndedrætsværn med turboenheder og A2P3-filtre, som skiftes jævnligt, el-

ler luftforsynede åndedrætsværn (må bruges 6 timer dagligt under forud-

sætning af, at der holdes regelmæssige pauser), eller filtrerende ånde-

drætsværn med A2P3-filtre (må bruges i 3 timer i løbet af en arbejdsdag). 

 Beskyttelsesbriller. 

 Høreværn. 

 Overtræksdragt som engangsdragt. 

 Antivibrationshandsker, der udskiftes efter behov – støv på handskerne an-

vendt i zone 1 kan indeholde PCB. 

 Der udlægges plast under arbejdsstedet, således evt. nedfaldne mørtelstøv 

og –stykker kan opsamles. 

 Ved arbejder på eller tæt på befærdede arealer skal der indikeres/afgræn-

ses en respektafstand, så forbipasserende ikke udsættes for PCB-støv. 

 Hvis de elastiske fuger, der indeholder PCB ikke fjernes, skal operatøren 

være opmærksom på ikke at komme til at fræse i den elastiske fuge, hvor 

den typisk meget varme fræsestift, vil øge afgasningen af PCB fra primær-

kilden. 

 

Arbejder i zone 2: 

 

 Til dette fugefræsningsarbejde anvendes de gængse værnemidler, som ar-

bejdsmiljøloven beskriver til at begrænse fx udsættelse for skadeligt 

kvartsstøv. 

 

Affaldshåndtering ved arbejder i zone 1 

 Indtil det ved prøvetagning er vist, at affaldet fra fræsningen er på niveau 

med forurenet affald (under 50 ppm), er der tale om farligt affald. 

 Det opsamlede fugemateriale må forventes at være meget fint og stø-

vende. Derfor skal dette affald opsamles i tætsluttende kraftige poser i 

støvsuger, og disse poser skal lukkes med kraftig tape.  

 Er der tale om forurenet affald, skal de lukkede støvsugerposer yderligere 

forsegles i endnu et lag kraftige plastposer med tape. 

 Er der tale om farligt affald skal affaldsposerne endvidere opbevares og 

transporteres i en lukket beholder (ståltønder med spændlåg). 
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 PCB-holdigt affald bortskaffes efter anvisning fra de enkelte kommuner og 

mærkes med EAK-kode 170902, dog kun ved farligt affald. Der gælder 

særlige regler for transport af farligt affald. 

 Forurenet affald skal ikke mærkes, men deponeringssted skal oplyses om, 

at der er tale om affald med PCB-indhold. http://pcb-guiden.dk/haandte-

ringa-affald-pcb-kommuner 

 Herunder kan ses Miljøstyrelsens anvisninger for PCB-holdigt affald (senest 

revideret 2011): 

 

Affaldstype PCB (total) Håndtering af PCB 

Rent affald < 0,1 mg/kg Kan genanvendes efter nærmere 

regler og ved anmeldelse til kommu-

nen 

Forurenet affald: 

Forbrænding eller 

deponering 

0,1 - 50 mg/kg Kontakt det kommunale miljøcenter 

Farligt affald /  

anmeldelsespligt 

> 50 mg/kg Anvises til NORD A/S af kommunalt 

miljøcenter 

 

Ved forurenet affald kan dette afleveres på det anviste deponi, oftest i forbin-

delse med en lokal genbrugs-/miljøstation. Dog skal personale på dette sted 

oplyses om PCB-indholdet således, at de kan anvise den rigtige placering af af-

faldet. Det må ikke blandes sammen med det øvrige uforurenede affald. 

 

 Støvsugerposer, filtre, engangsdragt, værktøj, såsom klinger etc. er PCB-

holdigt affald og bortskaffes som minimum som forurenet affald. 

 Hvis der i forbindelse med fugeudfræsning foretages udskiftning af mursten 

inden for zone 1, skal disse mursten håndteres på samme vis, som forure-

nede mørtelfuger.  

 

  

http://pcb-guiden.dk/haandteringa-affald-pcb-kommuner
http://pcb-guiden.dk/haandteringa-affald-pcb-kommuner
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Sammenfatning 

 Zone 1 Zone 2 

 Fugefræsning i PCB- 

holdigt murværk 

Fugefræsning i ikke for-

urenet murværk (fare 

for kvartsstøv) 

Åndedrætsværn med 

turboenhed eller luft-

forsynende (afhængigt 

af opgavens størrelse), 

filtertype 

A2P3 P2 

Handsker Antivibrationshandsker, som 

rengøres ved støvsugning ef-

ter brug, opbevares særskilt 

og anvendes kun i zone 1. 

Handskerne udskiftes efter 

behov. 

Antivibrationshandsker 

Beskyttelsesbriller Ja Ja 

Høreværn Ja Ja 

Overtræksdragt som 

engangsdragt 

Ja ./. 

Lokalt sug på værk-

tøj 

Støvsuger klasse M med 

filterbanker jf. EN 60335-2-

69 med efterfølgende kulfilter 

på ventilationsafkast, hvis der 

er ubeskyttede personer, der 

opholder sig inden for re-

spektafstanden. 

Støvsuger klasse M med 

filterbanker jf. 

EN 60335-2-69 

Opsamlingsbakke/-

afdækning  

Udlægning af plast under ar-

bejdsstedet til opsamling af 

PCB-holdigt støv og materia-

ler. 

Udlægning af plast eller fi-

berdug under arbejdsste-

det til opsamling af støv og 

andet materiale. 

Indikation af  

respektafstand 

Ja, hvis der arbejdes på eller 

tæt på befærdede områder, til 

beskyttelse af tilfældigt forbi-

passerende for PCB-holdig 

støv eller luft. 

./. 

Affaldshåndtering 

Affald bør prøve- 

tages for klassifice-

ring 

Farligt af-

fald: 

Opsamling af 

støv i kraf-

tige plastpo-

ser, der em-

balleres i 

ståltønder 

med spæn-

delåg. Tøn-

der marke-

res med EAK 

170902, som 

bortskaffes 

efter gæl-

dende regler 

og anvisnin-

ger. 

Forurenet af-

fald: 

Opsamling af 

støv i kraftige 

plastposer, 

der yderligere 

emballeres i 

kraftige plast-

poser, der luk-

kes med tape. 

Affald depone-

res som anvist 

eller på gen-

brugsstation 

med oplysning 

om at der er 

tale om PCB-

holdigt affald. 

Støvet opsamles fx ved 

støvsugning og borskaffes 

på almindelig vis. 

 


