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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
start.stockholm/miljoforvaltningen 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.  
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på 
start.stockholm/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur  
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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Miljöförvaltningen Anmälan av sanering av PCB 

Fyll i hela blanketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se 
Saneringen skall anmälas till miljöförvaltningen senast 3 veckor före start.  

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

Byggnadens, adress Postadress 

Har PCB-inventering skickats till Miljöförvaltningen (sammanställning, Blankett B) 

 Ja  Nej (om nej, bifoga PCB-inventering) 

Fastighetsägare 
Fastighetsägare, namn Organisationsnummer/Personnummer 

c/o 

Utdelningsadress Postadress 

Kontaktperson 
Namn Telefon 

Befattning/Funktion E-postadress 

Planerad sanering 
Beskrivning av var fogen finns samt vilken typ av material fogen fäster mot (t ex fogen sitter runt fönster och fäster mot tegel) 

Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som ska saneras Antal löpmeter fog med 50-499 mg/kg PCB som saneras 

Saneringsmetod 

 Svenska fogbranschen, SFR  Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning 
Ev. avvikelser från standard 

Saneringsstart (åååå-mm-dd)  Om datumet ändras ska detta meddelas Miljöförvaltningen 

Saneringen avslutas (åååå-mm-dd)  

Entreprenör 
Firma, namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postadress 

https://start.stockholm/miljoforvaltningen
https://start.stockholm/dataskydd
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Vid invändig sanering 
Ventilation där sanering sker 

      
Särskilda åtgärder som vidtas för att skydda hyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot damm 

      

Vid utvändig sanering 
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset 

            
Särskilda skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB (t ex tejpning av fönster, avstängning av frånluftsventilation) 

      

Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontroll 
Sanering kommer att kontrolleras Hur ofta och av vem 

 Ja  Annat:             

Avfallshantering 
Uppskattad mängd farligt avfall (kg) 

      
Förvaringsplats för farligt avfall 

      
Farligt avfall transporteras av  

 Fogentreprenören  Annan transportör       
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