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Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas. 

Version 2021-06-16 

Anmälan om PCB-sanering 
av fogmassor 
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Fastighets-
ägare

Namn Organisations-/personnummer

Adress Postnummer och ort 

Fakturamottagare om annan än fastighetsägare (Namn, organisations-/personnummer, adress, ev. ref.) 

Uppgifter om 
fastigheten 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress och ort 

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund? 

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webbsida 
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se www.smohf.se 

Ja  Nej Om nej, bifoga dokumentation från PCB-inventering

Kontaktperson Namn Företag

Telefon E-post

Beskrivning 
av området 
eller 
fastigheten

Är fastigheten tidigare omfogad? 

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

Fogmassa förekommer på följande ställen

Ja, utfördes år Nej

Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)

Tidigare sanerad mängd PCB (kg) Beräknad mängd PCB som saneras senare (kg)

Entreprenör Firmanamn Organisationsnummer

Adress Postnummer och ort



Ort och datum 

Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande 
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Sanering

När startar saneringen? I det fall datumet ändras ska detta meddelas
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Saneringsmetod (arbetsmetod, verktyg och utrustning m m):

Planerad att avslutas?

Vid invändig
sanering

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

Typ av ventilation i berört utrymme

Vid utvändig
sanering

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset? Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset? 

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark och luft 

Uppföljning
fastighets-
ägarens
egenkontroll

Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant
      Ja  Annat, ange vad

Hur ofta och av vem?

Avfalls-
hantering

Beräknad mängd farligt avfall (kg) Förvaringsplats för farligt avfall

Farligt avfall transporteras av   

     Saneringsentreprenören Annan transportör:

Undertecknad 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 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund efter avslutad sanering.

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 
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