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Information 
personuppgifts-
behandling 

Information om hur du fyller i blanketten och vart du skickar den, se bilaga 1 
Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in 
till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2.  

Byggnaden Adress 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsägare   Namn 
 

Organisations-/personnummer 
 

Utdelningsadress 
 

Kontaktperson 
 

Namn 
 

Företag 
 

Telefonnummer E-post 
 

Beskrivning av 
byggnad & PCB- 
mängd 

Har byggnaden tidigare fogats om? 

 Ja: ange vilket år det skedde. 

 Nej  
 

Fogmassa förekommer på följande ställen: 
 
 
Antal löpmeter fog med > 500 mg/kg PCB som saneras (gör en uppskattning):  

 
 

Antal löpmeter fog med 50- 500 mg/kg PCB som saneras (gör en uppskattning): 
 

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

 
Beräknad mängd PCB som saneras senare (anges i kg) 
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Entreprenör Firmanamn Organisationsnummer 

Gatuadress 

Kontaktperson (namn) Telefonnummer E-post 

Sanering Till anmälan bifogas separat dokument med utförlig beskrivning av: 
 

 saneringsmetod (arbetsmetod, skyddsåtgärder, verktyg och utrustning)  

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

 vilka skyddsåtgärder som vidtas för att hindra spridning av PCB till mark och luft 

 typ av ventilation i berört utrymme vid invändig sanering 
Hur informerar ni om sanering till boende, lokalhyresgäster eller andra brukare av fastigheten. 
 
 
 
 

Kommer inventerat material kunna saneras utan att rester lämnas kvar? 

 Ja 

 Nej 
Finns det lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 meter från huset?  

 Ja 

 Nej 
Finns det odlingslott eller kolonilott inom 50 meter från huset? 

 Ja 

 Nej 

Startdatum OBS! Om datumet ändras ska detta meddelas bygg- och 
miljöförvaltningen 

Slutdatum 
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Uppföljning Fastighetsägarens egenkontroll.  
Sanering kommer att kontrolleras 

 Dagligen 

 2 gånger per vecka 

 1 gång per vecka 

 1 gång varannan vecka 

 Annat intervall: ange med vilket intervall kontroll sker: 

Avfallshantering Beräknad mängd farligt avfall (kg) Förvaringsplats för farligt avfall 
 

Farligt avfall transporteras av:  
 Saneringsentreprenören 
 Annan transportör: 

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

 Ja 

 Nej 

Ange mottagaren för PCB-avfallet: 

Bifogade 
dokument 

Följande dokument bifogas till anmälan: 
 Planritning där platserna har markerats ut 
 Beskrivning av saneringen 
 Hur utförd sanering ska redovisas 
 Utbildningsintyg för personerna som utför saneringen 
 Tillstånd för transport av farligt avfall 
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BILAGA 1 
INFORMATION  
 

Ifylld blankett skickas in i god tid innan saneringen påbörjas, dock senast tre veckor innan start. Uppgifterna redovisas 
byggnadsvis. Ska flera byggnader på samma fastighet saneras används en blankett per byggnad.  
 
Ifylld blankett skickas till kommunens miljöenhet via e-post kommunen@gislaved.se, eller via post: 
 
Gislaveds kommun 
332 80 Gislaved 

 

 
BILAGA 2 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, 
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din anmälan. 
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta kommunen om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen 
dataskyddsombud@gislaved.se  

mailto:kommunen@gislaved.se
mailto:dataskyddsombud@gislaved.se

	Adress: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Namn: 
	Organisationspersonnummer: 
	Utdelningsadress: 
	Namn_2: 
	Företag: 
	Telefonnummer: 
	Epost: 
	Ja ange vilket år det skedde: Off
	Nej: Off
	Har byggnaden tidigare fogats om Ja ange vilket år det skedde Nej: 
	Fogmassa förekommer på följande ställen: 
	Antal löpmeter fog med  500 mgkg PCB som saneras gör en uppskattning: 
	Antal löpmeter fog med 50500 mgkg PCB som saneras gör en uppskattning: 
	Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan anges i kg: 
	Beräknad mängd PCB som saneras senare anges i kg: 
	Firmanamn: 
	Organisationsnummer: 
	Gatuadress: 
	Kontaktperson namn: 
	Telefonnummer_2: 
	Epost_2: 
	saneringsmetod arbetsmetod skyddsåtgärder verktyg och utrustning: Off
	åtgärder som vidtas för att skydda boende lokalhyresgäster eller andra brukare av fastigheten: Off
	vilka skyddsåtgärder som vidtas för att hindra spridning av PCB till mark och luft: Off
	typ av ventilation i berört utrymme vid invändig sanering: Off
	Hur informerar ni om sanering till boende lokalhyresgäster eller andra brukare av fastigheten: 
	Ja: Off
	Nej_2: Off
	Ja_2: Off
	Nej_3: Off
	Ja_3: Off
	Nej_4: Off
	Startdatum: 
	Slutdatum: 
	Fastighetsägarens egenkontroll Sanering kommer att kontrolleras Dagligen 2 gånger per vecka 1 gång per vecka 1 gång varannan vecka Annat intervall ange med vilket intervall kontroll sker: 
	Dagligen: Off
	2 gånger per vecka: Off
	1 gång per vecka: Off
	1 gång varannan vecka: Off
	Annat intervall ange med vilket intervall kontroll sker: Off
	Beräknad mängd farligt avfall kg: 
	Förvaringsplats för farligt avfall: 
	Farligt avfall transporteras av Saneringsentreprenören Annan transportör: 
	Saneringsentreprenören: Off
	Annan transportör: Off
	Ja_4: Off
	Nej_5: Off
	Ange mottagaren för PCBavfallet: 
	Följande dokument bifogas till anmälan Planritning där platserna har markerats ut Beskrivning av saneringen Hur utförd sanering ska redovisas Utbildningsintyg för personerna som utför saneringen Tillstånd för transport av farligt avfall: 
	Planritning där platserna har markerats ut: Off
	Beskrivning av saneringen: Off
	Hur utförd sanering ska redovisas: Off
	Utbildningsintyg för personerna som utför saneringen: Off
	Tillstånd för transport av farligt avfall: Off


