
Anmälan om PCB-sanering 
Skickas in av fastighetsägaren när saneringen planlagts men i god tid innan den påbörjats

Ifylld blankett skickas till 

Fastighetsägare Fastighetsförvaltare

Adress Adress

Postadress Postadress

Tel Tel

Ansvarig Ansvarig

Beskrivning av området eller fastigheten
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress

Byggnadens /områdets benämning (ex. bostadsområdet Granhöjden,
vattentornet i Storby etc.)

Fastighetens mittpunktskoordinater i Rikets Nät

X: Y:

Höjd / längd / yta (boende eller kommersiell) Om bostadshus: Antal lägenheter totalt samt per trapphus

Fogmassa  förekommer på följande ställen;

Antal löpmeter fogmassa Är fastigheten tidigare omfogad

Genomsnittlig PCB-halt i enlighet med bilagda analysprotokoll

Entreprenör
Firmanamn Organisationsnummer

Adress

Saneringsmetod

“ SP MET 2555 “Annan metod enligt följande  beskrivning

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

Tidsplan

Blanketten fortsätter på nästa sida!

MA128
Maskinskriven text
Miljöförvaltningen501 80 Borås



Vid invändig sanering
Typ av ventilation i trapphus Om bostadshus: Antal lägenheter per trappavsats

Vilka åtgärder vidtas för att skydda hyresgäster, patienter och andra brukare av fastigheten mot damm/buller

Vid utvändig sanering
Avstånd till lekplats/odling samt beskrivning av marken (asfalt, gräs)

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

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall

Förvaringsplats för farligt avfall 

Övriga skyddsåtgärder (t ex täckning av mark)

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att
utföras i enlighet med denna plan. Transportdokument från avlämnat farligt avfall
kommer att redovisas till er.

Datum……………………… Namn……………………………………………………..

Namnförtydligande………………………………………

Till anmälan skall bifogas:

• Analysprotokoll över utförd PCB-analys
• Situationsplan över området med ev lekplatser och odlingar markerade

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter. Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via 
E-post miljo@boras.se eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås 
Stads växel 033-35 70 00.

https://www.boras.se/pub
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