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Saneringsdokumentation  
Fogmassor 
 

Gatuadress 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Sanerade av 
      

Blanketten ifylld av 
      

Halt Foglängd  
m 

Inventerad 
mängd kg 

Sanerad mängd 
kg 

Datum för 
sanering 

>=500 mg/kg                         
50-499 mg/kg                         

Summa                   
 
Anteckningar angående sanering av fogmassor 

      
 

 
 
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner jag det. 
  

mailto:samhallsplaneringskontoret@nassjo.se


2( 5) 

Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress 

571 80 Nässjö Kyrkogatan 4 0380-51 80 00 0380-183 93 5886-9868 212 000-0548 samhallsplaneringskontoret@nassjo.se 

 

Saneringsdokumentation 
Isolerrutor 
 

Gatuadress 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Borttagna av 
      

Blanketten ifylld av 
      

 

Fönsternr 
 

Placering Tillverkare Invent 
mängd 

kg 

Sanerad 
mängd 

kg 

Datum 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
 

 Summa              
 
Anteckningar angående borttagande av isolerrutor 

      
 

 
 
 
 
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner jag det. 
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Saneringsdokumentation 
Kondensatorer 
 

Gatuadress 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Borttagna av 
      

Blanketten ifylld av 
      

 

Etikettnr 
 

Placering Antal Invent 
mängd 

kg 

Sanerad 
mängd 

kg 

Datum 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
 

 Summa              
 

Anteckningar angående borttagande av kondensatorer 
      
 

 
 
 
 
 
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner jag det. 
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Saneringsdokumentation 
Golvmassor 
 

Gatuadress 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Sanerade av 
      

Blanketten ifylld av 
      

 

Provnr Placering Inbyggd/ 
exponerad 

Invent 
mängd 

kg 

Sanerad 
mängd 

kg 

Datum 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
 

 Summa              
 
Anteckningar angående sanering av golvmassor 

      
 

 
Blanketten lämnas till  
Samhällsplaneringskontoret 
571 80 Nässjö 
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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 

mailto:samhallsplaneringskontoret@nassjo.se
mailto:dataskyddsombud@hoglandet.se
mailto:samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

	Datum för sanering
	Sanerad mängdkg
	Inventerad mängd kg
	Foglängd m
	Halt
	>=500 mg/kg
	50-499 mg/kg
	Summa
	     

	Anteckningar angående sanering av fogmassor
	Datum
	Sanerad mängdkg
	Invent mängdkg
	Tillverkare
	Placering
	Fönsternr
	Summa
	     

	Anteckningar angående borttagande av isolerrutor
	Datum
	Sanerad mängdkg
	Invent mängdkg
	Antal
	Placering
	Etikettnr
	Summa
	     

	Anteckningar angående borttagande av kondensatorer
	Datum
	Sanerad mängdkg
	Invent mängdkg
	Inbyggd/exponerad
	Placering
	Provnr
	Summa
	     

	Anteckningar angående sanering av golvmassor
	Dataskyddsförordningen GDPR

	Gatuadress: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Sanerade av: 
	Blanketten ifylld av: 
	Foglängd m500 mgkg: 
	Inventerad mängd kg500 mgkg: 
	Sanerad mängd kg500 mgkg: 
	Datum för sanering500 mgkg: 
	Foglängd m50499 mgkg: 
	Inventerad mängd kg50499 mgkg: 
	Sanerad mängd kg50499 mgkg: 
	Datum för sanering50499 mgkg: 
	Foglängd mSumma: 
	Inventerad mängd kgSumma: 
	Sanerad mängd kgSumma: 
	Datum för saneringSumma: 
	Anteckningar angående sanering av fogmassor: 
	Gatuadress_2: 
	Fastighetsbeteckning_2: 
	Borttagna av: 
	Blanketten ifylld av_2: 
	FönsternrRow1: 
	PlaceringRow1: 
	TillverkareRow1: 
	Invent mängd kgRow1: 
	Sanerad mängd kgRow1: 
	DatumRow1: 
	FönsternrRow2: 
	PlaceringRow2: 
	TillverkareRow2: 
	Invent mängd kgRow2: 
	Sanerad mängd kgRow2: 
	DatumRow2: 
	FönsternrRow3: 
	PlaceringRow3: 
	TillverkareRow3: 
	Invent mängd kgRow3: 
	Sanerad mängd kgRow3: 
	DatumRow3: 
	FönsternrRow4: 
	PlaceringRow4: 
	TillverkareRow4: 
	Invent mängd kgRow4: 
	Sanerad mängd kgRow4: 
	DatumRow4: 
	FönsternrRow5: 
	PlaceringRow5: 
	TillverkareRow5: 
	Invent mängd kgRow5: 
	Sanerad mängd kgRow5: 
	DatumRow5: 
	FönsternrRow6: 
	PlaceringRow6: 
	TillverkareRow6: 
	Invent mängd kgRow6: 
	Sanerad mängd kgRow6: 
	DatumRow6: 
	FönsternrRow7: 
	PlaceringRow7: 
	TillverkareRow7: 
	Invent mängd kgRow7: 
	Sanerad mängd kgRow7: 
	DatumRow7: 
	FönsternrRow8: 
	PlaceringRow8: 
	TillverkareRow8: 
	Invent mängd kgRow8: 
	Sanerad mängd kgRow8: 
	DatumRow8: 
	FönsternrRow9: 
	PlaceringRow9: 
	TillverkareRow9: 
	Invent mängd kgRow9: 
	Sanerad mängd kgRow9: 
	DatumRow9: 
	FönsternrRow10: 
	PlaceringRow10: 
	TillverkareRow10: 
	Invent mängd kgRow10: 
	Sanerad mängd kgRow10: 
	DatumRow10: 
	FönsternrRow11: 
	PlaceringRow11: 
	TillverkareRow11: 
	Invent mängd kgRow11: 
	Sanerad mängd kgRow11: 
	DatumRow11: 
	FönsternrRow12: 
	PlaceringRow12: 
	TillverkareRow12: 
	Invent mängd kgRow12: 
	Sanerad mängd kgRow12: 
	DatumRow12: 
	FönsternrRow13: 
	PlaceringRow13: 
	TillverkareRow13: 
	Invent mängd kgRow13: 
	Sanerad mängd kgRow13: 
	DatumRow13: 
	FönsternrRow14: 
	PlaceringRow14: 
	TillverkareRow14: 
	Invent mängd kgRow14: 
	Sanerad mängd kgRow14: 
	DatumRow14: 
	FönsternrRow15: 
	PlaceringRow15: 
	TillverkareRow15: 
	Invent mängd kgRow15: 
	Sanerad mängd kgRow15: 
	DatumRow15: 
	FönsternrRow16: 
	PlaceringRow16: 
	TillverkareRow16: 
	Invent mängd kgRow16: 
	Sanerad mängd kgRow16: 
	DatumRow16: 
	FönsternrRow17: 
	PlaceringRow17: 
	TillverkareRow17: 
	Invent mängd kgRow17: 
	Sanerad mängd kgRow17: 
	DatumRow17: 
	FönsternrRow18: 
	PlaceringRow18: 
	TillverkareRow18: 
	Invent mängd kgRow18: 
	Sanerad mängd kgRow18: 
	DatumRow18: 
	FönsternrRow19: 
	PlaceringRow19: 
	TillverkareRow19: 
	Invent mängd kgRow19: 
	Sanerad mängd kgRow19: 
	DatumRow19: 
	FönsternrRow20: 
	PlaceringRow20: 
	TillverkareRow20: 
	Invent mängd kgRow20: 
	Sanerad mängd kgRow20: 
	DatumRow20: 
	FönsternrRow21: 
	PlaceringRow21: 
	TillverkareRow21: 
	Invent mängd kgRow21: 
	Sanerad mängd kgRow21: 
	DatumRow21: 
	FönsternrRow22: 
	PlaceringRow22: 
	TillverkareRow22: 
	Invent mängd kgRow22: 
	Sanerad mängd kgRow22: 
	DatumRow22: 
	FönsternrRow23: 
	PlaceringRow23: 
	TillverkareRow23: 
	Invent mängd kgRow23: 
	Sanerad mängd kgRow23: 
	DatumRow23: 
	Summa: 
	Anteckningar angående borttagande av isolerrutor: 
	Gatuadress_3: 
	Fastighetsbeteckning_3: 
	Borttagna av_2: 
	Blanketten ifylld av_3: 
	EtikettnrRow1: 
	PlaceringRow1_2: 
	AntalRow1: 
	Invent mängd kgRow1_2: 
	Sanerad mängd kgRow1_2: 
	DatumRow1_2: 
	EtikettnrRow2: 
	PlaceringRow2_2: 
	AntalRow2: 
	Invent mängd kgRow2_2: 
	Sanerad mängd kgRow2_2: 
	DatumRow2_2: 
	EtikettnrRow3: 
	PlaceringRow3_2: 
	AntalRow3: 
	Invent mängd kgRow3_2: 
	Sanerad mängd kgRow3_2: 
	DatumRow3_2: 
	EtikettnrRow4: 
	PlaceringRow4_2: 
	AntalRow4: 
	Invent mängd kgRow4_2: 
	Sanerad mängd kgRow4_2: 
	DatumRow4_2: 
	EtikettnrRow5: 
	PlaceringRow5_2: 
	AntalRow5: 
	Invent mängd kgRow5_2: 
	Sanerad mängd kgRow5_2: 
	DatumRow5_2: 
	EtikettnrRow6: 
	PlaceringRow6_2: 
	AntalRow6: 
	Invent mängd kgRow6_2: 
	Sanerad mängd kgRow6_2: 
	DatumRow6_2: 
	EtikettnrRow7: 
	PlaceringRow7_2: 
	AntalRow7: 
	Invent mängd kgRow7_2: 
	Sanerad mängd kgRow7_2: 
	DatumRow7_2: 
	EtikettnrRow8: 
	PlaceringRow8_2: 
	AntalRow8: 
	Invent mängd kgRow8_2: 
	Sanerad mängd kgRow8_2: 
	DatumRow8_2: 
	EtikettnrRow9: 
	PlaceringRow9_2: 
	AntalRow9: 
	Invent mängd kgRow9_2: 
	Sanerad mängd kgRow9_2: 
	DatumRow9_2: 
	EtikettnrRow10: 
	PlaceringRow10_2: 
	AntalRow10: 
	Invent mängd kgRow10_2: 
	Sanerad mängd kgRow10_2: 
	DatumRow10_2: 
	EtikettnrRow11: 
	PlaceringRow11_2: 
	AntalRow11: 
	Invent mängd kgRow11_2: 
	Sanerad mängd kgRow11_2: 
	DatumRow11_2: 
	EtikettnrRow12: 
	PlaceringRow12_2: 
	AntalRow12: 
	Invent mängd kgRow12_2: 
	Sanerad mängd kgRow12_2: 
	DatumRow12_2: 
	EtikettnrRow13: 
	PlaceringRow13_2: 
	AntalRow13: 
	Invent mängd kgRow13_2: 
	Sanerad mängd kgRow13_2: 
	DatumRow13_2: 
	EtikettnrRow14: 
	PlaceringRow14_2: 
	AntalRow14: 
	Invent mängd kgRow14_2: 
	Sanerad mängd kgRow14_2: 
	DatumRow14_2: 
	EtikettnrRow15: 
	PlaceringRow15_2: 
	AntalRow15: 
	Invent mängd kgRow15_2: 
	Sanerad mängd kgRow15_2: 
	DatumRow15_2: 
	EtikettnrRow16: 
	PlaceringRow16_2: 
	AntalRow16: 
	Invent mängd kgRow16_2: 
	Sanerad mängd kgRow16_2: 
	DatumRow16_2: 
	EtikettnrRow17: 
	PlaceringRow17_2: 
	AntalRow17: 
	Invent mängd kgRow17_2: 
	Sanerad mängd kgRow17_2: 
	DatumRow17_2: 
	EtikettnrRow18: 
	PlaceringRow18_2: 
	AntalRow18: 
	Invent mängd kgRow18_2: 
	Sanerad mängd kgRow18_2: 
	DatumRow18_2: 
	EtikettnrRow19: 
	PlaceringRow19_2: 
	AntalRow19: 
	Invent mängd kgRow19_2: 
	Sanerad mängd kgRow19_2: 
	DatumRow19_2: 
	EtikettnrRow20: 
	PlaceringRow20_2: 
	AntalRow20: 
	Invent mängd kgRow20_2: 
	Sanerad mängd kgRow20_2: 
	DatumRow20_2: 
	EtikettnrRow21: 
	PlaceringRow21_2: 
	AntalRow21: 
	Invent mängd kgRow21_2: 
	Sanerad mängd kgRow21_2: 
	DatumRow21_2: 
	EtikettnrRow22: 
	PlaceringRow22_2: 
	AntalRow22: 
	Invent mängd kgRow22_2: 
	Sanerad mängd kgRow22_2: 
	DatumRow22_2: 
	EtikettnrRow23: 
	PlaceringRow23_2: 
	AntalRow23: 
	Invent mängd kgRow23_2: 
	Sanerad mängd kgRow23_2: 
	DatumRow23_2: 
	Summa_2: 
	Anteckningar angående borttagande av kondensatorer: 
	Gatuadress_4: 
	Fastighetsbeteckning_4: 
	Sanerade av_2: 
	Blanketten ifylld av_4: 
	ProvnrRow1: 
	PlaceringRow1_3: 
	Inbyggd exponeradRow1: 
	Invent mängd kgRow1_3: 
	Sanerad mängd kgRow1_3: 
	DatumRow1_3: 
	ProvnrRow2: 
	PlaceringRow2_3: 
	Inbyggd exponeradRow2: 
	Invent mängd kgRow2_3: 
	Sanerad mängd kgRow2_3: 
	DatumRow2_3: 
	ProvnrRow3: 
	PlaceringRow3_3: 
	Inbyggd exponeradRow3: 
	Invent mängd kgRow3_3: 
	Sanerad mängd kgRow3_3: 
	DatumRow3_3: 
	ProvnrRow4: 
	PlaceringRow4_3: 
	Inbyggd exponeradRow4: 
	Invent mängd kgRow4_3: 
	Sanerad mängd kgRow4_3: 
	DatumRow4_3: 
	ProvnrRow5: 
	PlaceringRow5_3: 
	Inbyggd exponeradRow5: 
	Invent mängd kgRow5_3: 
	Sanerad mängd kgRow5_3: 
	DatumRow5_3: 
	ProvnrRow6: 
	PlaceringRow6_3: 
	Inbyggd exponeradRow6: 
	Invent mängd kgRow6_3: 
	Sanerad mängd kgRow6_3: 
	DatumRow6_3: 
	ProvnrRow7: 
	PlaceringRow7_3: 
	Inbyggd exponeradRow7: 
	Invent mängd kgRow7_3: 
	Sanerad mängd kgRow7_3: 
	DatumRow7_3: 
	ProvnrRow8: 
	PlaceringRow8_3: 
	Inbyggd exponeradRow8: 
	Invent mängd kgRow8_3: 
	Sanerad mängd kgRow8_3: 
	DatumRow8_3: 
	ProvnrRow9: 
	PlaceringRow9_3: 
	Inbyggd exponeradRow9: 
	Invent mängd kgRow9_3: 
	Sanerad mängd kgRow9_3: 
	DatumRow9_3: 
	ProvnrRow10: 
	PlaceringRow10_3: 
	Inbyggd exponeradRow10: 
	Invent mängd kgRow10_3: 
	Sanerad mängd kgRow10_3: 
	DatumRow10_3: 
	ProvnrRow11: 
	PlaceringRow11_3: 
	Inbyggd exponeradRow11: 
	Invent mängd kgRow11_3: 
	Sanerad mängd kgRow11_3: 
	DatumRow11_3: 
	ProvnrRow12: 
	PlaceringRow12_3: 
	Inbyggd exponeradRow12: 
	Invent mängd kgRow12_3: 
	Sanerad mängd kgRow12_3: 
	DatumRow12_3: 
	ProvnrRow13: 
	PlaceringRow13_3: 
	Inbyggd exponeradRow13: 
	Invent mängd kgRow13_3: 
	Sanerad mängd kgRow13_3: 
	DatumRow13_3: 
	ProvnrRow14: 
	PlaceringRow14_3: 
	Inbyggd exponeradRow14: 
	Invent mängd kgRow14_3: 
	Sanerad mängd kgRow14_3: 
	DatumRow14_3: 
	ProvnrRow15: 
	PlaceringRow15_3: 
	Inbyggd exponeradRow15: 
	Invent mängd kgRow15_3: 
	Sanerad mängd kgRow15_3: 
	DatumRow15_3: 
	ProvnrRow16: 
	PlaceringRow16_3: 
	Inbyggd exponeradRow16: 
	Invent mängd kgRow16_3: 
	Sanerad mängd kgRow16_3: 
	DatumRow16_3: 
	ProvnrRow17: 
	PlaceringRow17_3: 
	Inbyggd exponeradRow17: 
	Invent mängd kgRow17_3: 
	Sanerad mängd kgRow17_3: 
	DatumRow17_3: 
	ProvnrRow18: 
	PlaceringRow18_3: 
	Inbyggd exponeradRow18: 
	Invent mängd kgRow18_3: 
	Sanerad mängd kgRow18_3: 
	DatumRow18_3: 
	ProvnrRow19: 
	PlaceringRow19_3: 
	Inbyggd exponeradRow19: 
	Invent mängd kgRow19_3: 
	Sanerad mängd kgRow19_3: 
	DatumRow19_3: 
	ProvnrRow20: 
	PlaceringRow20_3: 
	Inbyggd exponeradRow20: 
	Invent mängd kgRow20_3: 
	Sanerad mängd kgRow20_3: 
	DatumRow20_3: 
	ProvnrRow21: 
	PlaceringRow21_3: 
	Inbyggd exponeradRow21: 
	Invent mängd kgRow21_3: 
	Sanerad mängd kgRow21_3: 
	DatumRow21_3: 
	ProvnrRow22: 
	PlaceringRow22_3: 
	Inbyggd exponeradRow22: 
	Invent mängd kgRow22_3: 
	Sanerad mängd kgRow22_3: 
	DatumRow22_3: 
	ProvnrRow23: 
	PlaceringRow23_3: 
	Inbyggd exponeradRow23: 
	Invent mängd kgRow23_3: 
	Sanerad mängd kgRow23_3: 
	DatumRow23_3: 
	ProvnrRow24: 
	PlaceringRow24: 
	Inbyggd exponeradRow24: 
	Invent mängd kgRow24: 
	Sanerad mängd kgRow24: 
	DatumRow24: 
	Summa_3: 
	Anteckningar angående sanering av golvmassor: 
	SummaA: 
	SummaB: 
	SummaC: 


