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Anmälan om PCB-sanering 
Skickas in av fastighetsägaren när saneringen planlagts, men i god tid – senast tre veckor innan 
den ska påbörjas. 

Allmänna uppgifter 
Fastighetsägare Fastighetsförvaltare (om ej samma som fastighetsägare) 

Adress Adress 

Postnummer Ort Postnummer  Ort 

Telefon Telefon 

Ansvarig Kontaktperson 

Organisationsnummer/personnummer 

Beskrivning av området eller fastigheten 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

För bostadshus: Antal lägenheter totalt samt per trapphus 

Fogmassa förekommer på följande ställen: 

Är fastigheten tidigare omfogad? 
 Ja, år ………………..  Nej 

Antal löpmeter fog med >50-500 mg/kg PCB som ska saneras Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som ska saneras 

Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg) Tidigare sanerad mängd PCB (kg) 

Beräknad mängd PCB som ska saneras senare (kg) 

Entreprenör 
Firmanamn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon dagtid E-postadress

Sanering 
Saneringsmetod 

Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga informationsblad) 

När startar saneringen? Planerad att avslutas? 
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Vid invändig sanering 
Typ av ventilation inomhus 

Vilka åtgärder vidtas för att skydda hyresgäster och andra brukare av fastigheten mot damm och buller? 

Hur informeras hyresgäster och andra brukare av fastigheten? 

Vid utvändig sanering 
Avstånd i meter till lekplats/odling samt beskrivning av marken (asfalt, gräs o.dyl.) 

Åtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten 

Avfallshantering 
Beräknad mängd farligt avfall (kg) 

Förvaringsplats för farligt avfall 

Övriga skyddsåtgärder 

Farligt avfall transporteras av 
 Saneringsentreprenören  Annan transportör, ange vilken ……………………………………… 

Uppföljning – fastighetsägarens egenkontroll 
Saneringen kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant 

 Ja  Annat, ange vad …………………..….. 
Hur ofta och av vem? 

Planerade åtgärder efter avslutad sanering 
Ange vad, t.ex. byte av sand i sandlåda, jord i odlingslott, m.m. 

Jag förbinder mig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna plan. 

Bilagor 
Med anmälan ska följande bilagor lämnas: 
– Analysprotokoll över utförd PCB-analys
– Situationsplan över området med ev. lekplatser och odlingar markerade (utvändig sanering)
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………………………………………… ……………………………………………………………… 

 
 

                                                                                    

_________________________________________________ 

 

 
 
……………………………………………………………………. 

De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande 
dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få 
information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina 
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89  Jönköping. miljo@jonkoping.se.  Du har även 
rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt 

Underskrift 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande Skicka ifylld blankett med bilagor  
till:  
Miljö- och hälsoskyddskontoret  
551 89 Jönköping 

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00 E-post: miljo@jonkoping.se 
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