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Ansökan om dispens för
kvarlämnade fogar med PCB
och/eller golvmassor med PCB
Enligt 17b § Förordning (2007:19) om PCB
med mera.

Fastighetsdata
Fastighetsbeteckning

Byggnadens adress

Fastighetsägare

Fastighetsägarens adress

Organisationsnummer

Fakturaadress

Fakturareferens

Har byggnaden inventerats?

Kortfattad beskrivning av inventering

Ja
Om ja,av vem och vilket datum?
..............................................................................................................
Nej
Har byggnaden sanerats?

Kortfattad beskrivning av sanering

Ja
Om ja,av vem och vilket datum?
..............................................................................................................
Nej
Byggnad

Byggd år

Omyggnadsår

Kontaktperson
Namn

Telefon

E-postadress

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)
Skola

Handel och service

Daghem

Industrilokal eller lager

Bostäder, ange antal lägenheter

Pumpstation eller transformatorstation

Sjukhus eller vårdcentral

Garage eller P-hus

Kontor

Annat, ange vad:
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Dispens
Golvmassor och fogar
Om det gäller fog, ange foglängd

Om det gäller golvmassa, ange golvyta

Vad handlar 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.
4. Det finns andra särskilda skäl.

Tidpunkt för sanering/saneringar
Ange tidpunkt och tidplan för kommande sanering eller saneringar (ange årtal och kvartal eller månad).

Motivering
Beskriv tydligt varför ni vill ha dispens.

Bilagor
Till ansökan ska följande bilagor bifogas:
• Ritning på var aktuella fogar finns.
• Analysprotokoll från provtagning.
Eventuellt övriga bilagor som bifogas:
Fastighetsägarens underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Så behandlas dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då
personuppgiftslagen (PUL). Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och
annan tillämplig lagstiftning. Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen
är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.
Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här goteborg.se/dinapersonuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg
Besöksadress: Karl Johansgatan 23
Telefon: 031-365 00 00
www.goteborg.se

RA9117 Göteborgs Stad 20180518

Underskrift

