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SCREENINGSSKEMA

Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være fra perioden 1950-1977?

Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer, der kan være fra perioden 1950-1977?

Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan være fra perioden 1950-1977?

Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra perioden 1950-1977?

Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?

Gulvmasse, der kan være fra perioden 1950-1977?

Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? Hvis ja - angiv materialer i kommentarfeltet nedenfor

Randers Kommune • Miljø og Teknik • www.randers.dk

Dato Underskrift

Screeningsskema sendes til Randers Kommune, Miljø og Teknik, Laksetorvet 1, 8900 Randers C, eller miljoe@randers.dk

Hvis du har svaret JA til ét af de ovenstående spørgsmål, skal du foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan 
indeholde PCB.

Findes der i anlæg (f.eks. broer og vejanlæg, men ikke tekniske anlæg):

Elastiske fuger, der kan være fra perioden 1950-1977?

Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?

Andre materialer, der kan mistænkes for at indeholder PCB? Hvis ja - angiv hvilke materialer

Hvis du har svaret JA til ét af de ovenstående spørgsmål, skal du foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan 
indeholde PCB. Det sker ved at udfylde skemaet ”Anmeldelse af byggeaffald”.

Elektrisk udstyr fra 1950 - 1986

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilato-
rer, motorer, pumper samt højspændingsinstallationer, herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, der 
vurderes at være fra perioden 1950-1986, kan indeholde PCB og skal håndteres som PCB-holdigt affald.

Kommentar

Navn på den person der har udført screeningen Firma

Screeningsskema for PCB
Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden 1950 - 1977, er der 
risiko for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale.  Der skal defor foretages en screening 
af bygningen eller anlægget eller dele heraf ved renovering, inden byggearbejdet påbegyndes. 
Dette gøres ved at besvare følgende spørgsmål.

Findes der i bygninger på adressen: 



        Affaldsbekendtgørelsen 

 Uddrag fra Bekendtgørelse nr. 1759 af den 27. december 2018 om affald. 

§ 58. Ved følgende byggearbejder skal bygherren, inden arbejdet påbegyndes, foretage en screening af bygningen eller
anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale i
forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget:
1) Renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977,
hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer
mere end 1 ton affald.
2) Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.
Stk. 2. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.
Stk. 3. Screeningen, efter stk. 1, foretages ved at udfylde screeningsskemaet for PCB i bilag 7.

§ 59. Hvis der ikke kan svares nej til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet for PCB i bilag 7, skal bygherren foretage en
kortlægning af de dele af en bygning eller et anlæg, som kan indeholde PCB.

Straf 

§ 66. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
- Undlader at foretage screening jf. § 58
- Undlader at foretage kortlægning jf. § 59



 

 

Sådan behandler vi dine persondata 

Hvem er vi? 

Randers Kommune 
Udvikling, Miljø og Teknik 
Odinsgade 7 
8900 Randers C 
 
CVR-nr.:  29 18 96 68 
Telefon: 89151515 
E-mail: miljøogteknik@randers.dk  
 
Databeskyttelsesrådgiver 
 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk 

Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens 
hjemmeside https://omkommunen.randers.dk/databeskyttelse/ 

Hvad anvender vi dine oplysninger til? 

Persondata som navn, adresse, e-mail, telefon, cpr-nummer og registreringsnummer anvender vi til at 

kontakte dig og entydigt identificere dig. Såfremt du skal oplyse andre persondata, indgår de i den konkrete 

behandling af din henvendelse. 

Har vi lov til at behandle dine oplysninger? 

Dine personoplysninger behandles efter Miljøbeskyttelsesloven eller databeskyttelsesforordningen 

(forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger).  

Kategorier af personoplysninger 

I Udvikling, Miljø og Teknik behandles primært almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, 

telefonnummer, cpr-nummer etc.). I enkelte tilfælde behandles desuden oplysninger, som vedrører 

straffedomme/lovovertrædelser og følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger). 

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til 

Randers Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 Lokale foreninger, organisationer og myndigheder som eventuelt har lovmæssig krav på 

underretning om afgørelser mv. 

 Private virksomheder, som eventuelt udfører opgaver for kommunen (databehandlere). 

 Offentligt tilgængelige registre/programmer, som vi eventuelt overfører/indberetter data til. 

 

mailto:miljøogteknik@randers.dk
mailto:dpo@randers.dk
https://omkommunen.randers.dk/databeskyttelse/


Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger 

Din persondata har du oplyst i forbindelse med din henvendelse. Herudover indhenter Randers Kommune 

eventuelt oplysninger om dig ved registeropslag (fx dit cpr-nummer og civilstatus). 

Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger 

Randers Kommune opbevarer oplysningerne så længe, de er nødvendige til det angivne formål eller 

opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Herefter slettes oplysningerne. 

Dine rettigheder 

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes 

behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at 

kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder: 

 Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

o Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig, samt

en række yderligere oplysninger.

 Ret til berigtigelse (rettelse)

o Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 Ret til sletning

o I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores

almindelige generelle sletning indtræffer.

 Ret til begrænsning af behandlingen

o Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis

du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –

bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges,

gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige

samfundsinteresser.

 Ret til indsigelse

o Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine

personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk  

Klagemuligheder 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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