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MILJØSANERING

Familien Søndergaard
har været beskæftiget
med nedrivning
siden 1958, hvor
grundlægger Ejnar
Søndergaard startede
som selvstændig
med nedrivning af
et gammelt hus i
Nordsjælland. I dag
ejes og ledes virk-
somheden af 2. og 3. 
generation med Mads 
Søndergaard i spidsen 
som adm. direktør.



S
■ ASBESTSANERING ■  PCB/KP SANERING

Vi har arbejdet med miljøsan-
ering (fjernelse, håndtering og 
bortskaffelse) af asbest siden 
starten tilbage i 80’erne, hvor 
problemets omfang for alvor 
satte ind.

I forbindelse med saneringen, 
står vi til rådighed for byg-
ningsgennemgang, udtagning 
af prøver til analyse samt 
anmeldelse af de miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer til 
myndigheder.

Vi er medlem af Dansk 
Asbestforening, Nedbryd-
ningssektionen under Dansk 
Byggeri, European Demolition 
Association, og er certificeret i 
henhold til internationale krav 
i standarderne; ISO 9001, ISO 
14001 og OHSAS 18001.

PCB er en af verdens farligste 
miljøgifte. Forkortelsen står 
for polyklorerede bifenyler og 
betegner en gruppe af industri-
elt fremstillede klorforbindelser, 
der blev udviklet helt tilbage i 
1920’erne.

PCB blev populært som 
tilsætningsstof i industrielt 
fremstillede produkter, da det 
har en høj isolationsevne og 
en række brandhæmmende 
egenskaber. Desuden er PCB et 
meget stabilt stof fysisk, kem-
isk og varmemæssigt og derfor 
vanskeligt at nedbryde.

PCB blev et populært stof op 
gennem 50’erne til slutningen 
af 70’erne, hvor stoffet især 
blev benyttet som blødgører i 
fuger, termoruder og malinger. 

PCB har også været udbredt 
i oliefyldte kondensatorer, 
oliefyldte kabler samt skridsikre 
gulve.

PCB kan hverken lugtes, smag-
es eller ses. Stoffet optages 
igennem indtagelse, indånding 
eller via huden, og der kræves 
derfor omfattende sikkerheds-
foranstaltninger at sikre de 
medarbejdere der fjerner og 
håndterer stoffet, samt for at 
undgå spredning af stofferne i 
miljøet, hvor det relativt nemt 
optages i fødekæden.

I de sidste par år er også 
klorerede paraffiner dukket op 
i fugemateriale. Kortkædede 
klorerede paraffiner har samme 
sundhedsskadelige egenskaber 
som PCB.
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■  SKIMMEL & PESTICIDER

■  TUNGMETALLER

Skimmelsvamp er bittesmå 
svampe, der vokser på jord og 
plantedele i naturen. I vores 
huse kan skimmelsvampe 
vokse mange steder, når blot de 
rigtige betingelser er til stede. 

Det er fint at få fjernet materia-
let angrebet af skimmelsvamp, 
men det er ligeså vigtigt at få 
gjort noget ved årsagen til at 
svampene trives.

Som noget helt nyt ser vi også 
pesticider i f.eks. museer, hvor 
man har oversprøjet gamle 
møbler, senge og tæpper som 
beskyttelse mod skadedyr. 

Bly er et tungmetal, som gen-
nem mange hundrede år har 
været anvendt i byggeriet til 
f.eks. inddækning, kantforseg-
ling i termoruder, pakninger, 
stråleafskærming eller som 
tilsætningsstof i malinger, plast, 
glaserede fliser, tegl og sanitet.

Bly har ligesom andre tungmet-
aller en række miljø- og sund-
hedsskadelige påvirkninger, og 
er derfor et uønsket og forbudt 
stof/materiale i byggeriet.

Indenfor de sidste par år, er 
også kviksølv, krom, nikkel, 
zink  og cadmium dukket op 
i byggematerialer. Stofferne 
er især problematiske når de 
optræder i støvform (indånding) 
eller spredes til miljøet hvor de 
optages via fødekæden.

Kontakt os og få 
en dialog om dit 
nye projekt - vi er 
altid klar med gode 
råd, og beregner 
gerne et gratis og 
uforpligtende til-
bud!

Miljøsanering 
fylder stadig mere 
i hverdagen. I 
starten var der 
kun asbest, men 
efterhånden er 
andre stoffer som 
PCB, klorparaffiner, 
bly, kviksølv, crom, 
nikkel og cadmium 
også dukket op i 
bygningerne.


