
ANMÄLAN OM PCB-SANERING FOGMASSOR 
Bygg- och miljönämnden Enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

och hälsoskydd (1998:899)

Ifylld blankett skickas till 

Bygg- och miljönämnden
Box 54 

361 21 Emmaboda 

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägare Organisationsnummer/Personnummer 

Gatuadress/Box Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-post 

Postadress 

Har dokumentation från PCB-inventering skickas till kommunens 

bygg- och miljöenhet 

 Ja   Nej

Om nej, bifoga dokumentation från PCB-inventering. 

Situationsplan om det finns flera byggnader på fastigheten  

 Bifogas

Ritning som visar de fogar ni sanerar 

 Bifogas

Byggnadens användning 
 Lägenheter  Annat:

Beskrivning av fastigheten eller området 
Är fastigheten tidigare omfogad? 

 Ja utfördes år:  Nej

Fogmassa förekommer på följande ställen 

Antal löpmeter med > 500 mg/kg PCB som saneras: Antal löpmeter 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) 



ANMÄLAN OM PCB-SANERING FOGMASSOR 
Bygg- och miljönämnden Enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

och hälsoskydd (1998:899)

Entreprenör
Firmanamn Organisationsnummer/Personnummer 

Gatuadress/Box Postnummer Postort 

De som sanerar har gått utbildningen ”sanering enligt metod i handledning från Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR),sanera PCB-

haltiga fogar”? 

 Ja  Nej, vilken utbildning:

Sanering
Saneringsmetod (arbetsmetod, verktyg och utrustning m.m.) 

När startar saneringen? I det fall datumet ändras ska detta meddelas till bygg- och

miljöenheten. 

Planerad att avslutas? 

Vid invändig sanering 
Typ av ventilation i berört utrymme 

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

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

 Ja  Nej

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset? 

 Ja  Nej
Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark och luft 

Uppföljning- Fastighetsägarens egenkontroll 
Saneringen kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant 

 Dagligen     2 ggr/v     1 ggr/v     1 ggr/v     Annat, ange vad:

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall (kg) 

Förvaringsplats för farligt avfall? 

Är entreprenören godkänd för transport av farligt avfall, PCB-avfall? 

 Ja  Nej



ANMÄLAN OM PCB-SANERING FOGMASSOR 
Bygg- och miljönämnden Enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

och hälsoskydd (1998:899)

Avgift 
För handläggning av anmälan tar bygg- och miljöenheten ut en avgift enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Vid frågor kontakta bygg- och miljöenheten på tel. 0471-24 90 00 eller e-post bygg-
miljo@emmaboda.se  

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

Ort och datum 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av bygg- och 
miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun 
behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på 
www.emmaboda.se/GDPR
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