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  Ansökan om dispens för kvarlämnade fogar med 
PCB och/eller golvmassor med PCB 
I enlighet med 17b § förordningen (2007:19) om PCB m.m 

Fastighetsdata 
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress 

Fastighetsägare Fastighetsägarens adress Organisationsnummer 

Fakturaadress Fakturareferens 

Har byggnaden inventerats? 

☐Ja, datum: ……………………… ☐ Nej 

Kortfattad beskrivning av inventering 

Har byggnaden sanerats? 

☐Ja, datum: ……………………… ☐ Nej 

Kortfattad beskrivning av sanering 

Byggnad Byggt år Ombyggnadsår 

Kontaktperson 
Namn Telefon 

E-postadress

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ) 
☐Skola

☐Förskola

☐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 
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, vilka: ……………………………………………. 
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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 

 
Övriga bilagor som bifogas: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Information 
Innan ni skickar in er anmälan så ska ni gå igenom den noga och kontrollera så att alla uppgifter är korrekta. Om 
uppgifter saknas eller om uppgifter är otillräckliga kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden komma att förelägga er 
om att komplettera anmälan.  
 
Avgift 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift på 1 100 kr/h för handläggning av anmälan. Avgiften är 
fastställd av Kommunfullmäktige i Eslövs kommun den 12 januari 2021. 
 
Fastighetsägarens underskrift 
Namnteckning, ort och datum 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
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Personuppgiftshantering, GDPR 

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret för att kunna hantera ditt 
ärende.  
 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina 
uppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av 
personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras, sparas eller 
raderas, enligt de lagar och regler som gäller för kommunen. Detta framgår av något som 
kallas dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.  
Dina personuppgifter kan vi komma att dela med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 
göra så enligt lag.  
 
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 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, för att göra invändningar eller begära 
radering av dina uppgifter.  

Ovanstående rättigheter begränsas ibland. Det finns flera lagar som bestämmer hur en 
kommun ska hantera uppgifter/handlingar i förhållande till dataskyddsförordningen och dessa 
regler går före, till exempel hanteringen av allmänna handlingar. 
 
Du når oss enklast genom att kontakta oss på: 
Telefon: 0413-620 00 (växel) 
E-post: miljoochsamhallsbyggnad@eslov.se 
Du når vårt dataskyddsombud på: 
E-post: dataskyddsombud@eslov.se  
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

På eslov.se/gdpr hittar du mer information om hur Eslövs kommun behandlar 
personuppgifter. 
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