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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

Postadress: Besöksadress: Telefon/fax: E-post/webb: Organisationsnr: Bankgiro: 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved 0371-940 79 gislaved.se   
 

 

 

Saneringsdokumentation 
Ifylld blankett skickas in tillsammans med blanketten Slutrapport – sanerad 
PCB senast två månader efter slutförd sanering. Uppgifterna redovisas 
byggnadsvis. Har flera byggnader på samma fastighet sanerats används en 
blankett per byggnad.  

 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du 
lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade 
handlingar, se bilaga 1. 

 

Ifylld blankett skickas till kommunens miljökontor via e-post 
kommunen@gislaved.se eller via post: 

 
Gislaveds kommun 

332 80 Gislaved 

 

 

 

  

mailto:kommunen@gislaved.se
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Gatuadress Fastighetsbeteckning 
 

Sanerad av firma 
 

Blanketten ifylld av 
 

 
 

Saneringsdokumentation 
Fogmassor 

 

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 
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Saneringsdokumentation 
Golvmassor 

 

Prov nr 
 

Placering Inbyggd/ 
exponerad 

Inventerad 
mängd 

kg 

Sanerad 
mängd 

kg 

Datum 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Summa   

 
Anteckningar angående borttagande av golvmassor 
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Saneringsdokumentation 
Isolerrutor 

 

Fönster nr 
 

Placering Tillverkare Inventerad 
mängd 

kg 

Sanerad 
mängd 

kg 

Datum 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Summa   

 
Anteckningar angående borttagande av isolerrutor 
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Saneringsdokumentation 
Kondensatorer 

 

Etikett nr 
 

Placering Antal Inventerad 
mängd 

kg 

Sanerad 
mängd 

kg 

Datum 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Summa   

 
Anteckningar angående borttagande av kondensatorer 
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Hjälp att beräkna PCB-mängder 
Fogmassor 
Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln 
Halt (mg/kg)  x Foglängd (m) x 0,25 (kg/m)     I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m. 
1.000.000 
Isolerrutor 
Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln Omkrets (m) x 0,04 (kg/m). 
Kondensatorer 
PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då: 
Antal x 0,05 (kg/st). Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln. 

Golvmassor 
Mängden PCB (kg) beräknas med formeln   

Halt (mg/kg)  x Yta (m2) x 2,2 (kg/m2)     
1.000.000 
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