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I gang
om fem år

Kommuner 
sylter PCB

Kalundborg Kommune
har vedtaget en handlings-
plan for PCB, der ikke
 koster noget før  i 2018. 

Af Martin Hammer  H foto: Jørgen True

milliarder kroner. 
Så mange penge vil
det ifølge Dansk Byg-
geri koste at erne
PCB fra skolerne. 

Det breder sig
PCB findes oftest i
fugemasse og gulv-
belægning. Herfra
 afgives stoffet til
andre materialer i
nærheden, som ef-
terfølgende kaldes
sekundære kilder.

PCB er gift
PCB er lugtløs og
kræftfremkaldende.
Stoffet påvirker
£ reproduktionen 
£ immunforsvaret 
£ fostres udvikling.

Læs mere
Energistyrelsens
rapport om PCB i
skoler kan findes på
www.ens.dk – skriv
‘pcb skoler’ i søge-
feltet

Op mod 60 folkeskoler kan være forurenet med
PCB. Det viser en undersøgelse fra Energistyrel-
sen.
“Problemet findes i bygninger opført fra 50’erne

til 70’erne. Her findes PBC i mere end 75 procent
af tilfældene. Alle kommuner byggede meget i det
tidsrum, især skoler. Fordelingen af PCB er relativt
jævn i samtlige kommuner, og ingen går fri,” for -
klarer teamleder Majbrith Langeland fra Grontmij
A/S, som har været med til at lave undersøgelsen.

Kommuner lurepasser
Mens Ballerup, Køge og København allerede har
besluttet at undersøge deres bygninger fra perio-
den, vil andre kommuner se tiden an:
“Der er en risiko ved alt. Vi er enige om, at vi ikke

skal ud at screene alle bygninger. Vi har en kæmpe-
stor bygningsmasse, så det er fornuftigt i forhold
til økonomien at se tiden an,” siger Bünyamin
Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus
Kommune. 
Heller ikke i Aalborg har man travlt. 
“Vi har fået henvendelser fra nervøse forældre.

Der kommer et pres, som man ikke kan sidde
overhørig. Men om det bliver en komplet scree -
ning, kan jeg endnu ikke sige,“ fortæller bygnings-
chef Jens Hammer fra AaK Bygninger.

Regeringen afventer
Energi- og Bygningsminister Martin Lindegaard vil
ikke røbe over for Fagbladet FOA, hvordan han vil
sikre børn og personale mod PCB i skolerne, men
vil kun citeres for følgende:
“Energistyrelsen er i dialog med KL for at få

afklaret, hvor langt kommunerne er kommet med
håndteringen af PCB. Formålet er at få kortlagt,
hvor meget PCB der er i de danske bygninger. Jeg
venter et resultat i løbet af efteråret.” 

mail@martinhammer.dk

Skoler over hele landetdøjer med  
miljøgiften PCB. Nogle kommuner tjekker
deres bygninger – andre gør ikke. 

Af Martin Hammer 

Der er 
en risiko 
ved alt. 
BÜNYAMINSIMSEK,
 RÅDMAND, AARHUS

 KOMMUNE

Teknisk serviceleder Leif Højgaard Jensenpeger
på fugerne mellem betonelementerne på Årby
Skole i Kalundborg. 
“Jeg tror, at der er PCB i fugerne på denne fløj.
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Fløjen er bygget på samme tid
og af samme arkitekt, som
byggede Nyrupskolen.” 
I marts sidste år blev der

fundet PCB i fugerne på
Nyrupskolen i forbindelse
med en renovering. 
Leif Højgaard Jensen støt-

tes af skoleleder Søren Kæstel
Christensen, der har henvendt
sig til kommunen for at få
foretaget en undersøgelse,
men intet er endnu sket. 
“Det skulle undre mig

meget, hvis det ikke er PCB,”
siger Søren Kæstel Christen-
sen. 

Intet hastværk
Kommunen har intet hast-
værk. Den 26. juni vedtog

byrådet en PCB-
handlingsplan. De
kommunale
bygninger skal
registreres fra 2014
til 2016, og i de
følgende to år skal
indsatsen priorite-
res. Først fra 2018
og frem vil man
foretage undersøgelser af
bygninger og efterfølgende
sanere – under forudsætning
af, at kommunalbestyrelsen
bevilger pengene. 
Politikerne lægger ikke skjul

på, at økonomien har spillet
en stor rolle:
“Det er rigtigt, at PCB-hand -

lingsplanen ikke koster os
penge før 2018. Vi låner maksi-

malt og har lavet en
fireårs-plan, som lige
akkurat holder os fra
at blive sat under
administration,”
fortæller Bertel
Stenbæk (V), formand
for Teknik- & Miljø-
udvalget i Kalund-
borg. 

Han medgiver, at det er
længe at vente på, at proble-
merne bliver løst.
“PCB er ikke noget rart

problem. Men alle kommuner
er pressede. Det er jo politik-
ken fra både denne og den
forrige regering, at kommu-
nerne skal holde udgifterne
nede,” siger han. H
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“Jeg tror, at der er
PCB i fugerne her,”
siger teknisk servi-
celeder Leif Højgaard
Jensen fra Årby
Skole i Kalundborg
Kommune. Men
måske kommer der
til at gå flere år, før
det bliver tjekket. 

01.08.
Syg i klemme 
Alvorligt sygt FOA-medlem
kan hverken få hjælp hos sin
kommune eller hos Udbeta-
ling Danmark. Forpligtelsen
til at give borgerne personlig
støtte og vejledning er tilsy-
neladende forsvundet i et
hul.

06.08. 
Nyudklækkedes 
ledighed eksploderet 
En voksende andel af nye
sosu’er og pædagogiske 
assistenter går direkte ud 
i længere arbejdsløshed. 
Det viser en dugfrisk ana-
lyse fra Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd. 

09.08.
Venstre vil erne
flere varme hænder
Venstre melder sig i koret af
partier, der vil effektivisere
den offentlige sektor efter
metoden tænk på et tal.
Kald dog en spade for en
spade, siger FOAs formand. 

13.08.
FOA siger ja til 
karakterkrav
FOA støtter ideen om, at 
ansøgere til sosu- og pæda-
gogisk assistent-uddannel -
serne skal have bestået
folkeskolens afgangsprøve 
i dansk og matematik. Men
der skal også være en
anden vej. 

13.08.
Strandbar på 
ældrecenter 
Farverige drinks. Følelsen af
det bløde sand mellem tæ-
erne. Minder fra ungdom-
men, som vækkes til live
igen. På Lokalcenter Trøjborg
i Aarhus har personalet byg-
get en strandbar, som de
ældre besøger dagligt. 

14.08.
Bland dig udenom,
Helle
Statsminister Helle Thor-
ning-Schmidt får ikke opbak-
ning fra FOA til hendes
budskab om, at daginstitu-
tioner skal servere svinekød.

Læs flere nyheder 
på foa.dk

Sakset 
fra foa.dk


