
Certificeret fjernelse af bly, asbest, PCB og forurenet jord 
Fra I står med miljørapporten i hånden, sikrer Preben Hockerup A/S  
at al miljøsanering finder sted inden for lovens rammer og med  
dokumentationen i orden – til aftalt tid.

Vi er en af de ganske få virksomheder inden for vores forretnings-
område, nedrivning og miljøsanering, som er certificeret i henhold  
til følgende standarder

• ISO 9001 - Kvalitetsstyring 
• ISO 14001 - Miljø 
• OHSAS 18001 - Arbejdsmiljø

Certificeringerne giver en samlet garanti til vores kunder, så de kan 
være trygge ved, at vi udfører miljøsanering iht. gældende lovgivning 
om miljø og sikkerhed, og samtidig sikrer en høj kvalitet i udførelsen. 

Vi arbejder også altid inden for rammerne af Nedbrydningsbranchens 
Miljøkontrolordning NMK 96.

Medarbejdere hos Preben Hockerup A/S har relevante kurser  
og bliver løbende opdateret
indenfor miljøsanering og nedrivning. Vi har via certificeringer 
forpligtet os til at efteruddanne og instruere vores medarbejdere 
løbende, og på en sådan måde, at de kan varetage de kvalitets-,  
miljø-, og arbejdsmiljøforhold, der forekommer ved nedrivnings-  
og miljøsaneringsopgaver.

Preben Hockerup A/S er en solid samarbejdspartner - vi har været  
her i mere end 40 år – og vi giver gerne et tilbud på fjernelse af bly, 
asbest, PCB og forurenet jord, hver gang du står med en opgave  
inden for miljøsanering.

Miljøsanering

Miljøsanering med garanti
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Miljøsanering

REFERENCER, 
MILJØSANERING 2012-2014

·  Gentofte Sygehus
·  Næstved Sygehus
·  Herlev Sygehus
·  Psykiatrisk Hospital Esbjerg
·  Kolding Sygehus
·  Lyngby Stadion
·  Nakskov Sundheds- og akutcenter
·  Køge Gymnasium
·  Diverse kommuner
·  Erhvervsejendom på  
Skelbækgade i København

·  Erhvervsejendom på  
Strandlodsvej på Amager

·  Del af tidligere flyvestation  
Værløse

Se flere referencer på 
www.preben-hockerup.dk

Preben Hockerup A/S fjerner både bly, asbest, PCB og forurenet jord.

Vi rådgiver omkring hele jeres miljøsaneringsprojekt, og når der er 
mistanke om forekomst af farlige stoffer, udarbejder vi sammen en 
arbejdsbeskrivelse, der viser hele forløbet fra start til slut:

•  Prøvetagninger og registrering af miljøfarligt indhold i fuger,  
termoruder, maling m.v.

•  Miljøsanering af registrerede forekomster og effektiv sikring  
mod spredning af miljøfarlige stoffer til omgivelserne under  
saneringen.

•  Sikker håndtering og bortskaffelse af affald til godkendt  
modtageplads.

•  Effektiv dokumentation af hele miljøsaneringen fra start til slut.

7 gode grunde til at vælge Preben Hockerup A/S:

•  Tre certificeringer, som vi bruger aktivt i vores daglige arbejde.
•  Specialuddannede medarbejdere, som vi løbende uddanner  

med den nyeste viden indenfor nedrivning og miljøsanering.
•  Stor erfaring, vi fejrede 40 års jubilæum i 2012. 
•  Alle opgaver udføres til aftalt tid og aftalt pris.
•  Miljøsanering og nedrivning udføres med mindst mulig gene  

for omgivelserne og med fokus på høj sikkerhed. 
•  Sortering og genanvendelse af brugbare byggematerialer.  

Vi har f.eks. vores egen miljøgodkendte affaldssortering. 
•  Vi er fleksible og har stort fokus på et godt samarbejde.

Sådan arbejder vi med miljøsanering


