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ANSÖKAN OM DISPENS PÅ KVARLÄMNADE FOGAR MED PCB 
OCH/ELLER GOLVMASSOR MED PCB 
I enlighet med 17b § Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

Fastighetsdata*   
Fastighetsbeteckning: 
      

Byggnadens adress: 
      

Fastighetsägare: 
      

Adress till fastighetsägare: 
      

Organisationsnummer: 
      

 
Har byggnaden inventerats?  
ja    om ja, av vem:       
 
nej  
 

Datum: 
      

 
Har byggnaden sanerats? 
ja    om ja, av vem:       
 
nej  

Byggnadsnummer: 
      

Bruttoarea (m²) 
      

Byggnadsår: 
      

Ombyggnadsår: 
      

 
Kontaktperson 
Namn: 
      

Telefon: 
      

Fax: 
      

 
Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ) 
 

 Skola 
 Daghem 
 Bostäder, ange antal lägenheter:       
Sjukhus eller vårdcentral 
 Kontor  

 
 Handel och service 
 Industrilokal eller lager 
 Pumpstation eller transformatorstation 
Garage eller P-hus 
Annat, ange vad:       

 
DISPENS 
Golvmassor och fogar 
Om det gäller fog, ange foglängd:           
                                                    

Om det gäller golv, ange golvyta:               
                                                

 
Enligt vilken punkt rör sig dispensen om: 
  

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

 2. massan sitter mycket svåråtkomligt, 
 

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

 4. det finns andra särskilda skäl       
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Tidpunkt för renovering (om dispensen rör sig om punkt 1)  
Ange tidpunkt för kommande sanering eller saneringar (ska minst anges med årtal men gärna kvartal 
eller månadsvis): 
       

 
Motivering 
Beskriv tydligt varför ni vill ha dispens 
 
      

 
Bilagor  
Till ansökan ska följande bilagor bifogas: 

• Ritning på var aktuella fogar finns och analysprotokoll från provtagning 
• om det rör sig om dispens enligt punkt 1 ska en plan lämnas in för när 

renovering/ombyggnation/rivning ska ske  
 

 
Underskrift* 
 
Namnteckning:  .............................................................  Telefon:      ...............................................  
 
Namnförtydligande:       ...........................................  Ort och datum:       ...................................  
 
 
 
 
*I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att miljönämnden i Lunds kommun behandlar 
dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt 
att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
      Rev 2014-06-05 
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