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Anmälan om sanering av PCB-haltig fogmassa 
Enligt 18 § Förordning (2007:19) om PCB mm 

Fastighetsägare  
Namn  

  
Utdelningsadress  

  
Postnummer Ort  

    Kontaktperson hos fastighetsägaren 
Telefon   Namn 
  
E-post   Kontaktpersonens telefon 
  
Organisationsnummer   Kontaktpersonens e-post 
  

Beskrivning av saneringsobjektet 
Byggnadsanvändning 

 Lägenheter  Annat
 

 

  
Fastighetsbeteckning 

Adress(er), Ange samtliga adresser som tillhör 
respektive fastighet 

Antal 
byggnader 

Löpmeter PCB- fog 

Utvändig Invändig 

     

     

     

     

     

     

     

Summa:   
Fogmassa förekommer på följande ställen 
 

Har inventering av fastigheterna redovisats till kommunen (miljökontor el. 
 

Genomsnittlig PCB-halt enligt bifogat analysprotokoll 
 Ja  Nej  
Är byggnaderna omfogade tidigare? Har byggnaden fläktstyrd frånluftsventilation? 
 Ja  Nej  Ja  Nej 
Saneringen omfattar samtliga PCB-fogar? 
 Ja  Nej, återstår:  
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Entreprenör och tidsplan 
Företag Organisationsnummer 
  
Utdelningsadress Postnummer Ort 
   
Telefon Tidsplan för sanering  
  

Vid utvändig sanering 
Finns odlingslott/kolonilott inom 20 meter från byggnaden som ska saneras? 
 Ja  Nej 
Om ja, kommer jorden att tas bort/bytas ut efter avslutad sanering? 
 Ja  Nej 
Finns sandlådor/lekplatser inom 20 meter från byggnaden som ska saneras? 
 Ja  Nej 
Om ja, kommer sanden att bytas ut efter avslutad sanering? 
 Ja  Nej 

Fastighetsägarens egenkontroll - uppföljning 
Hur ofta kommer saneringsarbetet att kontrolleras? 
 1g/vecka  2ggr/vecka  Varannan vecka  Annat:  

Information till hyresgäster/lokalbrukare lämnas före sanering 
  

 Ja  Nej 

Övrig information 
Specificera 

 

Fastighetsägarens namnteckning 
Ort och datum 
 
Namnteckning Namnförtydligande 
 

 
Saneringen ska beskrivas i bifogad bilaga och undertecknas 
av entreprenören. 
 
Avgift 
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för 
Miljöskyddsnämndens verksamhet enligt Miljöbalken. 
Avgiften för handläggning av anmälan om sanering av PCB 
debiteras med timavgift, vilken för närvarande (2021-01-12) 
är 1 000 kr/timma. Normalt sker avgiftshöjningar i början av 
varje år. 

 

Registrering av personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar 
kommer att registreras i miljöskyddskontorets datoriserade 
ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan 
”Så behandlar vi dina personuppgifter”. 
 
Ifylld blankett skickas till:  Miljöskyddsnämnden,  
441 81 ALINGSÅS                  
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BILAGA TILL ANMÄLAN OM SANERING  AV PCB-HALTIG FOGMASSA 

Ska fyllas i och undertecknas av entreprenören 

Fiberduken ska stabiliseras på marken och ska ligga tätt intill byggnadsfasaden. Ange bredden på fiberduken. 
 

Hur anordnas arbetsplattformen så att den är tätt ansluten mot byggnadsfasaden? 
 

Anordnas vindskydd om saneringen görs från arbetsplattformen? 
 Ja, vindskyddets höjd:   Nej 
Hur skyddas fönster, balkongdörrar och ventilationskanaler mot PCB-damm om saneringen görs närmare än 1 meter från dem? 
 

Hur anordnas avspärrning av arbetsplatsen? 
 

Utförs dammsugning av arbetsplatsen (fiberduk, arbetsplattform, skor, mm) när den lämnas? 
 Ja  Nej 
Är skärande och slipande verktyg försedda med sugmunstycke anslutna till dammsugare? 
 Ja  Nej 
Är dammsugaren försedd med tre-stegs avskiljning? 
 Ja  Nej  Annan typ av avskiljning:  
Ange dammsugarens/dammsugarnas fabrikat, modell och friflödeskapacitet 
Fabrikat Modell Friflödeskapacitet 
   
Ange maximal längd på dammsugarslangar 
 

Hur förvaras PCB-avfallet? 
 

Vilka uppgifter antecknas om omhändertagandet av PCB-avfallet? 
 

Vem transporterar PCB-avfallet? Har transportören tillstånd att köra PCB-avfall? 
  Ja  Nej 
Vilken ersättningsfog används efter sanering? Ange produktnamn och bifoga säkerhetsdatablad. 
 

Entreprenörens namnteckning 
Ort och datum 

 
Namnteckning Namnförtydligande 
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