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Information om 
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. 

OBS! Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används 
en blankett per byggnad.  

Fastighets-
uppgifter 

Adress 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Byggnadsnummer Bruttoarea (m2) 
 

Byggnadsår 
 

Ombyggnadsår 
 

Fastighetsägare   Firmanamn/Namn Organisations-/personnummer 
 

Kontaktperson Utdelningsadress 
 

Telefonnummer 
 

E-post 
 

Inventerare Företag Adress 

Namn Telefon E-post 

Beskriv hur inventeraren har erhållit sin kompetens 

Byggnadens 
användning 

Ange ett eller flera alternativ 

 Bostäder 

 Skola, daghem 

 Sjukhus eller vårdcentral 

 Industrilokal eller lager (byggnad som taxeras som industribyggnad) 

 Annat: ange vilken/vilka användningsområden 

Byggnadens 
omgivning 

Hus med fasadelement av betong 

 Ja  

 Nej 

Byggnaden har fogats om 

 Ja 

 Nej 

Om ja, ange år: 

Finns lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 
50 m från huset? 

 Ja 

 Nej 

Finns odlingslott eller kolonilott inom 50 m från 
huset? 

 Ja 

 Nej 
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Uppgifter om 
inventeringen 

Inventering av fogmassor har utförts 

 Ja 

Hittades PCB? 

 Ja 

 Nej  Nej 

Inomhus 
Antal typer av fogmassa som hittats:………………. 
Antal prover som tagits för analys:………………… 

Utomhus 
Antal typer av fogmassa som 
hittats:………………. 
Antal prover som tagits för 
analys:………………… 

OBS! Om provtagning av mark planeras bör samråd med bygg- och miljöförvaltningen ske innan 

Inventering av golvmassor har utförts Hittades PCB? 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Antal typer av golvmassa som hittats: 

 

Antal prover som tagits för analys: 

 
Inventering av isolerrutor har utförts Hittades PCB? 

 Ja  Ja 

 Nej  Nej 
Inventering av kondensatorer har utförts Hittades PCB? 

 Ja  Ja 

 Nej  Nej 

Fogmassor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prov nr. Provtagningsplats1  
(markeras ut på planritning) 

Halt (mg/kg) Foglängd (m) PCB2 
(kg) 

     

     

     

     

                                                                           Summa >= 500 mg/kg:  

                                                           
1 Exempelvis: element fog i fasad, vid fasadstenplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel 
etc.  
2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln halt (mg/kg) / 1 000 000 x foglängd (m) x 0,25 (kg/m). 
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Golvmassor 

                                                                          Summa 50- 499 mg/kg:  

                                                                               Summa < 50 mg/kg:  

Summa TOTALT:  

Kommentarer:  

  
Yta (m2) 

 
Mängd PCB (kg) 

Mängd PCB TOTALT:   

Kommentarer:  

Isolerrutor    
Yta (m2) 

 
Mängd PCB (kg) 

Mängd PCB TOTALT:   

Kommentarer:  

Kondensatorer  
Typ 

 
Antal 

 
Mängd PCB (kg)                                                                     

Lysrörsarmaturer   

Övrigt   

Mängd PCB TOTALT:   

Kommentarer:  

Övriga 
upplysningar 
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BILAGA 1 
INFORMATION  
 

För rapportering till kommunens miljöenhet. Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns 

flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad. Till blanketten ska 

följande dokument bifogas: 

• En planritning där provtagningsplatser markerats ut 

• Analysresultat där provnummer framgår 

• Hur utförd sanering ska redovisas 

 

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

eller via post: 

 

Gislaveds kommun 

332 80 Gislaved 

 

För mer information om PCB, se vår hemsida https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-

miljo/miljoskydd/sanering-av-pcb  

 

 
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
https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/sanering-av-pcb
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