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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.  
Fastighetsuppgifter 
Byggnadens adress Fastighetsbeteckning 

Har dokumentationen från PCB-inventering skickats till miljö- och byggnadsförvaltningen? 
 Ja  Nej 

Om nej, bifoga dokumentationen från PCB-inventeringen.

Fastighetsägare 
Juridisk ägare av byggnaden Organisationsnummer 

Gatuadress eller box 

Postnummer Postort 

Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer) 

Kontaktperson 
Namn Företag 

Telefon E-post

Godkänner ni kommunikation och beslut via e-post? 
 Ja  Nej 

Beskrivning av området eller fastigheten 
Är fastigheten tidigare omfogad? 

 Ja, utfördes år  Nej 
Fogmassa finns på följande ställen: 

Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras Antal löpmeter fog med 50-500 mg/kg PCB som saneras 

Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (anges i kg) 

Tidigare sanerad mängd PCB (anges i kg) 

Beräknad mängd PCB som saneras senare (anges i kg) 

Entreprenör 
Firmanamn Organisationsnummer 

Gatuadress eller box Postnummer Postort 

Sanering 
Saneringsmetod (arbetsmetod, verktyg och utrustning, med mera) 

När startar saneringen? Om datumet ändras ska du meddela miljö- och byggnadsförvaltningen. 

När är saneringen planerad att avslutas? 

mailto:miljo.bygg@hultsfred.se


Anmälan om PCB-sanering 
av fogmassor 

2 (3) 

Version 2, 2021-11-25 

Vid invändig sanering 
Typ av ventilation i berört utrymme 

Åtgärder som vidtas för att skydda boende, lokalhyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot damm eller buller 

Vid utvändig sanering 
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 meter från huset? 

 Ja  Nej 
Odlingslott eller kolonilott inom 50 meter från huset? 

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

Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontroll 
Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant 

 Ja  Annat ange vad: 
Hur ofta och av vem? 

Avfallshantering 
Beräknad mängd farligt avfall (anges i kg) 

Förvaringsplats för farligt avfall 

Farligt avfall transporteras av 
 Saneringsentreprenören  Annan transportör: 

Information 
Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas. Under-
tecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet 
med denna anmälan. Transportdokument och mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall 
kommer på begäran att redovisas till miljö- och byggnadsförvaltningen efter avslutad sanering.  

Avgift 
Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan om PCB-sanering. Avgiften tas ut enligt taxan för 
tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige. Läs mer om 
våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller 
www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.  

Underskrift
Datum Namnteckning (fastighetsägaren) Namnförtydligande 
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Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din 
anmälan om PCB-sanering.  

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  

Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att bevaras.  

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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