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Fastighet/fastigheter:      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Påminnelse om sanering och inventering mm av PCB  
 
Det finns olika anledningar till att miljökontoret skriver till er:  
 

1. PCB-förorening har identifierats men kanske inte har åtgärdats 
2. PCB-föroreningen har varken identifierats eller åtgärdats 
3. För att informera om märkning och hantering av PCB-massor med lägre 

halter, isolerglas och lysrörsarmaturer 
4. För att informera om vilka datum som gäller för att sanera PCB-

föroreningar beroende på typ av fastighet 
 
PCB-haltiga massor med en halt över 500 mg/kg 
Sanering av PCB-haltiga fogmassor med högre halt än 500 ppm (mg/kg) ska enligt lag 
vara utförd före den 30 juni 2014. Om fastigheten eller anläggningen byggdes eller 
renoverades 1970-1973 eller om PCB fog har använts inomhus ska saneringen vara 
genomförd senast 30 Juni 2016. Sanering av PCB är anmälningspliktig. Anmälan 
ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 3 veckor innan arbetena påbörjas. 
Ni som redan utfört inventering/sanering/märkning kan bortse från den här 
påminnelsen.  
 
Vid utebliven sanering kan fastighetsägaren föreläggas att sanera. Ägaren till en 
fastighet där PCB konstaterats har skyldighet att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas 
för att avlägsna ämnet. Har inte en sanering redan gjorts, bör en sådan enligt PCB 
förordningen (2007:19) göras senast 30 Juni 2014. Detta gäller fastigheter eller 
anläggningar byggda mellan 1956-1969 med undantag av industrifastigheter som ska 
vara sanerade senast 30 juni 2016.   
 
Övriga PCB föroreningar 
Massor med halter mellan 50- 500 ppm (mg/kg) ska tas bort senast i samband med 
renovering/ombyggnad/rivning.  
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Lysrörsarmaturer och isolerglasrutor som innehåller PCB ska vara tydligt märkta och 
ska vid renovering/ombyggnad/rivning omhändertas som farligt avfall. Byte av PCB-
innehållande isolerglasrutor ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
  
Miljökontoret konstaterar att det saknas uppgifter om att sanering skett inom en del 
fastigheter där PCB påträffats. Miljökontoret saknar också i vissa fall redovisning av 
utförd PCB-inventering. Syftet med detta utskick är att påminna om att utföra sanering 
men även i vissa fall redovisa resultat av utförda undersökningar.  
 
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss: 
Alexandra Zamparas tel 018-7274315 eller Mats Dahlén 018-7274383.  
Det går även bra att ringa miljökontorets servicetelefon 018-727 43 04 måndag till 
torsdag 9-11 eller skicka e-post miljökontoret@uppsala.se. Det finns också 
information på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se (sök på PCB, 
sanera byggnader). 
 
 
För miljökontoret 
 
 
Alexandra Zamparas och Mats Dahlén 
 
 
 
 


