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Redovisning av PCB inventering  
Uppgifterna redovisas byggnadsvis 
 
Administrativa uppgifter 
Byggnadens adress 

      

Fastighetsbeteckning 

      

Byggnadsnummer* 

      

Bruttoarea (m2)* 

      

Byggnadsår 

      

Ombyggnadsår 

      

Kommun 

      

Fastighetens mittpunktkoordinater* 
X                                 Y        

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 

* Frivillig uppgift 
 
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       
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  2(2) 
 
Fogmassor 

Halt  Foglängd (m) Mängd PCB (kg) 

>500 mg/kg             

50-499 mg/kg             

2-49 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 noterat 

 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 
      

 

 
Redovisningen skickar till 
Kalix Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, 952 81 Kalix, 
när inventeringen är klar 
 
 
 
 

Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen(PUL) 
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