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Ansökan om dispens från sanering  
av fogar/golvmassor med PCB 

enligt 17 b § Förordning (2007:19)  
om PCB med mera 

 

Februari 2023/KK 
 

 

Sökande 
Namn/organisationsnamn  

 
Person-/Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Referensnummer 

Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
 
Fakturamottagare 

 

Fakturamottagare om annan än ovan 

  
Personnummer eller organisationsnummer 

 
Referensnummer 

Fakturaadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Fastighet 

 

Fastighetsbeteckning 

 
Besöksadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Fastighetsägare om annan än ovan 

 
Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Byggnaderna 
Har byggnaderna inventerats? 

 Ja. Av vem: _________________________________________________    Datum: ________________________ 

 Nej 

Har byggnaderna sanerats? 

 Ja. Av vem: _________________________________________________    Datum: ________________________ 

 Nej 

Byggnadsnummer 

 
Bruttoarea (m2) Byggnadsår Ombyggnadsår 
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Byggnadens användning 
 Skola 

 Daghem 

 Sjukhus eller vårdcentral 

 Kontor 

 Bostäder, ange antal lägenheter: _________ 

 Handel och service 

 Industrilokal eller lager 

 Pumpstation eller transformatorstation 

 Garage eller P-hus  

 Annat, ange vad: __________________________ 

 
Dispens  
Om det gäller fog, ange foglängd 

 
Om det gäller golvmassa, ange golvyta 

Enligt vilken punkt söker ni dispens: 
 

 1. En ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de följande åren 
 

 2. Massan sitter mycket svåråtkomligt 
 

 3. Det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt 
 

 4. Det finns andra särskilda skäl: ________________________________________________________ 

 
Tidpunkt för renovering (om dispens söks utifrån punkt 1 ovan) 
Ange tidpunkt för kommande sanering eller saneringar (ange minst årtal men gärna månad eller kvartal) 

 
 
Motivering 
Beskriv tydligt varför ni vill ha dispens 

 
 
 
 
 

 

Bilagor: 

 Ritning över var aktuella fogar finns samt analysprotokoll från provtagning 
 Om dispens enligt punkt 1 ska plan lämnas in för när renovering/ombyggnad/rivning ska ske 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Avgift 
Söderåsens miljöförbund tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Ni hittar taxan på 
www.smfo.se/avgifter-och-taxor/. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, 
inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut.  

Avgiften i detta ärende är beroende på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det viktigt 
att du fyller i blanketten korrekt. Om vi behöver begära in kompletteringar så tar handläggningen längre tid vilket innebär 
en högre kostnad. Avgiften blir antalet timmar handläggning multiplicerat med gällande timtaxa.  

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

 
 

  

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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