
 

 
 

ANMÄLAN 
PCB-sanering av fogmassor 
Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

 
Anmälan ska komma in minst tre veckor innan saneringen påbörjas. 

1 FASTIGHETSUPPGIFTER 

Byggnadens adress 
 

Fastighetsbeteckning 

2 FASTIGHETSÄGARE 

Juridisk ägare av byggnaden Organisationsnummer 

Utdelningsadress/postnummer/postadress/ 

Fakturamottagare/adress om annan än ovan 

 

Kontaktperson Telefon  
 

E-post 
 

3 SANERINGSENTREPENÖR 

Firmanamn Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefon 

E-post 

Utdelningsadress/postnummer/postadress 

 

4 BESKRIVNING AV OMRÅDET ELLER FASTIGHETEN 

Har fastigheten tidigare fogats om?  
 

 Ja, utfördes år                             Nej  

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till 
kommunens miljöenhet?  

 Ja     
 

 Nej           
Fogmassa förekommer på följande ställen 

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

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

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

Beräknad mängd PCB som saneras senare (kg) Fogmassa på följande ställe kommer att saneras senare 

 



  

 

5 SANERING 

Saneringsmetod (SFR:s arbetsmetod, verktyg och utrustning mm.) 
 

När planerar saneringen att starta Planerad att avslutas 

Vid sanering inomhus: Typ av ventilation i berört utrymme  
 

Vid sanering utomhus:  
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset? 

 Ja                 Nej 

 

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset? 

 Ja      Nej 
Åtgärder som vidtas för att skydda boende, hyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot damm/buller 
 
 
 

6 AVFALL 

Beräknad mängd farligt avfall (kg) 
 

Förvaringsplats för farligt avfall 
 

Farligt avfall transporteras av Mottagare av PCB avfallet 

7 UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL 

Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant 

Utdelningsadress/postnummer/postadress 

 

Telefon 

8 AVGIFT  

Avgift för handläggning av denna anmälan kommer att tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

9 UNDERSKRIFT 

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna anmälan.  

 Datum och ort  
 

 

Datum och ort 

Fastighetsägare, namnteckning  
 

 

Fastighetsägare, namnteckning  
 

Namnförtydligande 
 

 

Namnförtydligande 

Information om behandling av personuppgifter Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala kommun behandlar personuppgifter hittas på 
www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämna på denna blankett kommer att registreras i bygg och miljö Sala-Heby:s 
dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur 
uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö Sala-Heby. 

Anmälan skickas till: 

Bygg och miljö Sala-Heby 

Box 304, 733 25  SALA 

Telefon:0224-74 70 00 

E-post: byggmiljo@sala.se 

Besöksadress: Stora Torget 1 
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