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Slutredovisning – sanering av PCB i byggnad 
 
Fastighetsägare 
Namn 
      

Organisationsnummer 
      

Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

Telefon 
      

E-post 
      

Kontaktperson, namn 
      

Telefonnummer kontaktperson 
      

E-post kontaktperson 
      

 

Uppgifter saneringsobjekt 
Fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar 
      

Byggnadens adress 
      

 

Entreprenör som utfört saneringsarbetet 
Företagsnamn 
      

Organisationsnummer 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

Kontaktperson hos entreprenören, namn 
      

Telefon kontaktperson 
      

E-post kontaktperson 
      

 

Saneringen 
Sanering påbörjades, datum 
      

Sanering avslutades, datum 
      

Har sanering utförts enligt anmälan 
 Ja Nej , ange nedan 

Om nej, beskriv: 
      
 
 

Samtliga PCB-fogar., massor i byggnaden/byggnaderna har sanerats 
 Ja Nej , ange nedan 

Följande PCB-fogar, massor återstår: 
      
 
 

Utbyte av sand i sandlådor har gjorts 
 Ja Nej , inga sandlådor finns nära byggnaden 
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Avfallshantering 
Antal löpmeter sanerad fog 
      
Total mängd saneringsavfall, exkl. jord och sand, kg 
      

Vad består detta av (fogmassa, skyddskläder, filter etc.) 
      

Beräknad/uppskattad total mängd PCB i detta avfall, kg 
      

Företag som transporterat detta avfall 
      

Företag som tagit emot detta avfall 
      

  

Övriga upplysningar om saneringen 
Exempelvis incidenter eller andra förhållanden som kan ha inneburit PCB spridning till 
omgivningen, provtagningar eller om jord runt byggnaden bytts efter sanering. 
 

      
 
 
 

 
 
 
Bilagor: 
 Blankett saneringsdokumentation (fogmassor/isolerrutor/kondensatorer/golvmassor) 
 Kopia transportdokument  
 Kopia mottagningsbevis från avfallsmottagare 
 Ritning som visar osanerade fogars läge 
 Tomtkarta som visar var jord/sand bytts 
 Analysprotokoll PCB-prov 
 Annan bilaga:  
 
Underskrift 
Ort och datum 
      
Namnteckning, sökande Namnförtydligande 

      

 
Ifylld blankett lämnas till: Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö. Fler blanketter finns att 
skriva ut på www.nassjo.se/pcb. Vid frågor sanering kontakta samhällsplaneringskontoret på 
telefonnummer 0380-51 83 23 eller besök hemsidan www.sanerapcb.nu. 
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Dataskyddsförordningen GDPR 
 
Samhällsplaneringsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna 
handlägga din anmälan/ansökan i enlighet med miljöbalken (1998:800). De uppgifter  
som behandlas är ditt namn, personnummer och adress. Uppgifterna bevaras enligt 
samhällsplaneringsnämndens dokumenthanteringsplan. 
 
Samhällsplaneringsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och 
du har rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. 
Du har också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade. 
 
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndigheten. För samhällsplaneringsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med 
uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs. 
 
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är 
Höglandsförbundet 
Tel: 0380-51 75 50 
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se 
 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 
eller skicka din fråga till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se 
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