
MILJÖBESIKTNING VID OMBYGGNAD, 
RENOVERING OCH RIVNING

Fastighetsbeteckning  .....................................................................    Byggnadsår    ....................

Fastighetens adress  ........................................................................................................................

Nuvarande användning ..................................................................................................................

Tidigare användning, riskverksamheter (ex. tandläkarmottagning - kvicksilver)....................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Fastighetsägare (Namn, adress, tfn)  ..............................................................................................

............................................................................................................................................................

Entreprenör (Namn, adress, tfn) Besiktningsman (Namn, adress, tfn)

.....................................................................         ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

Föremål, material Placering Mängd Transportör Mottagare

Asbest
Kan finnas på fasader och tak, i 
ventilationstrummor, som isolering av rör 
m.m.

Automatiska strömbrytare
Finns i elcentraler, trapphus, vind eller 
källare. Kan innehålla glasampull med 
kvicksilver

Bly i gjutjärnsskarvar
kan finnas i avlopps- och 
luftningsledningar Behöver inte plockas 
bort före rivning om metall sorteras och 
återvinns.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Föremål, material Placering Mängd Transportör Mottagare

Bly, övrigt
Blyplåt, el- och telekablar, spröjsar, 
skarvar m.m. Sortera ut för återvinning

Blå lättbetong
Kan vara radonavgivande och ska inte 
återanvändas.

Brandsläckningsutrustning 
Halonsläckare skall tas om hand av 
ackrediterat företag.

Fogmassor
Fogningar utförda mellan 1950 - 1972 
kan innehålla PCB-haltiga fogmassor. 
Även nyare fogmassa innehåller 
miljöfarliga tillsatser.

Halksäkra golv
Så kallad akrydurgolv med kvartssand 
kan innehålla PCB.

Impregnerat virke
Kan innehålla arsenik-, krom- och 
kopparsalter. Bör sorteras ut från övrigt 
virke. Får endast eldas i anläggningar med 
särskilt tillstånd.

Isoleringsmaterial
Extruderad polystyren (XPS) och hård 
polyuretan (PUR) innehåller freon (CFC). 
Bör omhändertas för destruktion där så är 
möjligt.

Kemikalier etc.
T.ex. olja i oljetank, färgrester, lacknafta, 
städkemikalier m. m.

1........................................................
2........................................................
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Kyl och frys
Innehåller freoner (CFC/HCFC) som 
köldmedium och isolering



Föremål, material Placering Mängd Transportör Mottagare

Lysrör
Innehåller mindre mängd kvicksilver.

Lysrörsarmatur, kondensator 
Kondensatorer installerade före 1972 kan 
innehålla PCB.

Nivåvakt - pumpgrop
Finns i pumpgrop i källare. Päronformad 
plastboll. Kan innehålla kvicksilver eller bly

Termometrar, termostater
Exempelvis i värmecentraler. Kan
innehålla kvicksilver

Tvätt- och diskmaskiner 
Kondensatorn kan innehålla PCB i tvätt 
och diskmaskiner före 1972.

Övrigt miljöskadligt material
Om det är möjligt att identifiera och 
omhänderta bör även andra material 
sorteras som exempelvis PVC-plaster 
med kadmium, bly eller klorparaffiner, 
flamskyddsbehandlade tyger m.m.

Kommentarer:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Datum för besiktning:  ...........................................

....................................................................................
Namnunderskrift (besiktningsman)

Kontakt
Telefon: 033-35 85 00
E-post: samhallsbyggnad@boras.se
Postadress: Kungsgatan 55, 501 80 Borås

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter i denna blankett i enlighet med 
dataskyddsförordningen som underlag för att handlägga ärendet. 

På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan du få information 
genom att ringa oss på telefon: 033-35 85 00. 

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta 
oss via e-post: samhallsbyggnad@boras.se eller telefon: 033-35 85 00.
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