
 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Blankett B 
  

 

Postadress  
Strängnäs kommun 
645 80  STRÄNGNÄS 

Besöksadress 
Nygatan 10 

Telefon 
0152-291 00 
Telefax 
0152-290 00 

E-post 
msn@strangnas.se 
Webbplats 
www.strangnas.se 

 

 

Sammanställningsblankett – inventerad PCB 
För rapportering till kommunens miljöenhet 

 
Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna.  
Skicka en kopia av denna blankett till kommunens miljöenhet när inventeringen är klar.  

 

Administrativa uppgifter 

Byggnadens adress 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Byggnadsnummer* 
      

Bruttoarea (m2)* 
      

Byggnadsår 
      

Ombyggnadsår 
      

Kommun 
      

Fastighetens mittpunktkoordinater* 

X           Y        

*Frivillig uppgift 

 

Fastighetsägare 

Firmanamn/Namn 
      

Organisationsnummer 
      

Gatuadress/Box 
      

Postnr 
      

Postort 
      

Kontaktperson, namn 
      

Telefon 
      

E-post 
      

 

Inventerare 

Företag 
      

Adress 
      

Namn 
      

Telefon 
      

E-post 
      

 

Beskrivning av byggnad/omgivning 

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ) 

 Bostäder, antal lägenheter        

 Skola  

 Daghem 

 Sjukhus eller vårdcentral 

 Kontor 

 Handel och service 

 Industrilokal eller lager 

 Pumpstation eller transformatorstation 

 Garage eller P-hus 

 Annat, ange vad        

Hus med fasadelement av betong   Byggnaden har fogats om  Om ja, ange år 

 Ja     Nej  Ja     Nej       

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från 
huset         

 Ja     Nej  

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset 

 Ja     Nej 

 



 

Uppgifter om inventeringen 

Inventering av fogmassor har utförts 

 Utomhus, antal prover tagna för analys:       

 Inomhus, antal prover tagna för analys:       

Ev provtagning av mark 

Antal prover som tagits för analys       

Kort beskrivning markprover:       

Inventering av golvmassor har utförts 

 Ja, antal prover som tagits för analys       

 

 

 

Fogmassor 

Halt  Foglängd (m) Mängd PCB (kg) 

>500 mg/kg             

50-499 mg/kg             

             

Totalt             

 

Golvmassor  

 Yta (m2) Mängd PCB (kg) 

Totalt             

 

Isolerrutor 

 Total omkrets (m) Mängd PCB (kg) 

Totalt             

 

Kondensatorer 

Typ Antal Mängd PCB (kg) 

Lysrörsarmaturer             

Övrigt             

Totalt             

 

PCB onoterat 

 Vid inventering hittades inte fogmassor med PCB. 

 Vid inventering hittades inte golvmassor med PCB. 

 Vid inventering hittades inte isolerrutor från den aktuella tidsperioden. 

 Vid inventering hittades inte kondensatorer från den aktuella tidsperioden. 

 

Övriga upplysningar 

      

 

Underskrifter 

Fastighetsägare 

 

 

 

Datum 

      

Namnförtydligande 
      

Inventerare 

 

 

 

Datum 

      

Namnförtydligande 

      

 
  



 

GDPR-information 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnr /organisationsnr, för- 

och efternamn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Syftet med 

behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt miljöbalken. 

 

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Du 

har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 

begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina 

uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se. Du når vårt Dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 

mailto:dataskyddsombud@strangnas.se

