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Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Telefon växel: 08-580 285 00

Anmälan om PCB-sanering 

Insändes till adressen längst ner på sidan. 

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.  
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens ärenden. För 
information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ned på 
blanketten. Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se 

Område 
Fastighetsbeteckning 

Byggnadens adress Postadress 

Har en PCB-inventering skickats till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning 
Ja  Nej Om nej, bifoga PCB-inventering med provtagningsprotokoll

Fastighetsägare 
Firmanamn/Namn Organisationsnummer 

C/o adress 

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

E-postadress

Kontaktperson 
För- och efternamn 

Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

E-postadress

Beskrivning av området eller fastigheten 
Är fastigheten tidigare omfogad 

Ja, utfördes år Nej
Fogmassa förekommer på följande ställen 

Antal löpmeter fogmassa Mängd PCB som saneras enligt denna anmälan, kg 

Mängd PCB som saneras senare, kg 

Entreprenör 
Firmanamn Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

E-postadress

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 
Postadress: 177 80 Järfälla 
Organisationsnummer: 212000-0043

E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
Webbplats: www.jarfalla.se

https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/hanteringavpersonuppgifter.4.6835195e1641249152313a94.html
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Sanering 
Saneringsmetod 

2555 (enligt SP rapport 1999:07 Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCB-haltiga fogmassor)

Enligt Svenska fogbranschen, SFR Annan likvärdig metod, bifogar beskrivning

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

Startdatum för sanering Planerat avslutsdatum för sanering 

Vid invändig sanering 
Typ av ventilation i trapphus 

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

Vid utvändig sanering 
Lekplats inom 50 meter från huset Odlingslott eller kolonilott inom 50 meter från huset 

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

Uppföljning – fastighetsägarens egenkontroll 
Sanering kommer att kontrolleras av byggkontrollant 

Dagligen 2 gånger/vecka 1 gång/vecka 1 gång/2 veckor
Specificera 

Annat, specificera

Avfallshantering 
Beräknad mängd farligt avfall 

Förvaringsplats för farligt avfall 

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

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna 
anmälan. Transportdokument från avlämnat farligt avfall kommer att redovisas till bygg- och miljöförvaltningens miljö- och 
hälsoskyddsavdelning efter avslutad sanering. 

Namnteckning 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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