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Abstract
Polychlorinated biphenyls, PCBs, were used in elastic sealants in buildings during the years 

1956-1973.  Studies  of  PCB  have  revealed  that  it  is  harmful  for  humans  and  animals, 

especially  water-living  predators  and  other  top-predators.  It  is  also  a  persistent  organic 

pollutant and remains in the environment for a very long time. To reduce the levels of PCB in 

the environment, it has to be removed from the buildings. According to Swedish law, the 

property holder has to decontaminate sealants with a PCB level of 500 mg/kg or above. The 

municipalities are the supervising authority and they shall follow up the decontaminations to 

assure  that  the  PCB  has  been  properly  removed  from  the  buildings.  The  PCB-

decontamination in Eskilstuna municipality has not been a prioritised work, hence, there is 

PCB left in the buildings which need to be removed. To facilitate the decontamination-work, 

a plan of action has been developed. This plan will assist the inspector in prioritising the 

different cases.

Keywords: buildings, decontaminate, polychlorinated biphenyl, sealant,

2



Förord
Rapporten  är  resultatet  från  ett  examensarbete  på  15  högskolepoäng  inom  magister-

programmet i miljö- och hälsoskydd vid Mälardalens högskola, Västerås. Arbetet har utförts i 

samarbete med miljöavdelningen på Eskilstuna kommun. Det har varit roligt att få komma i 

kontakt med verkligheten och fått utföra ett praktiskt arbete som kommer att vara till nytta för 

miljöavdelning i deras fortsatta handläggning av de aktuella ärendena.

Ett tack vill jag rikta till alla medarbetare på miljöavdelningen som har behandlat mig väl och 

sett till  att  jag har känt mig välkommen och behövd. Ett  extra tack är min handledare på 

kontoret, Jeanette Häggroth, väl värd. Hon har bidragit med värdefull information och nyttiga 

tips  under  arbetets  gång  och  har  alltid  ställt  upp  när  jag  har  kommit  med  frågor  eller 

funderingar kring arbetet.

Eric Zetterman

Uddeholm, juni 2009
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Sammanfattning
Rapporten  omfattar  PCB,  polyklorerade  bifenyler,  i  byggnader  och  är  koncentrerat  kring 

arbetet  med  PCB-sanering  i  Eskilstuna  kommun.  Syftet  har  varit  att  sammanställa  det 

underlag som har kommit in till kommunen för att få kontroll över hur många fastigheter som 

kräver sanering. Med hjälp av detta underlag har en handlingsplan för saneringsarbetet tagits 

fram. Arbetet har begränsats till att gälla de fastigheter som har fog- eller golvmassor med 

PCB-halter över 500 mg/kg.

PCB är ett kemiskt ämne som inte finns naturligt utan kan endast skapas av människan. Det är 

svårnedbrytbart och blir därför långlivat i miljön och ackumuleras i näringskedjan. Eftersom 

PCB  är  fettlösligt,  ansamlas  det  i  fettvävnaden  hos  både  landlevande  och  vattenlevande 

organismer.

Flera  av  de  egenskaper  som  PCB  har  gör  det  lämpligt  inom  många  olika  användnings-

områden. Ett område som det har använts flitigt inom är byggbranschen. PCB ingick i en rad 

olika byggprodukter. I Sverige förekommer det främst i fog- och golvmassor, isolerrutor och 

kondensatorer i lysrörsarmaturer. Det användes från mitten av femtiotalet fram till början av 

sjuttiotalet då PCB började förbjudas.

Studier har visat att PCB sprids från byggnader och förorenar miljön. För att komma tillrätta 

med problemet  har  ett  inventerings-  och  saneringskrav  lagts  till  i  PCB-förordningen.  Det 

innebär att fastighetsägare måste inventera de byggnader som uppfördes under den tidsperiod 

som PCB användes och sanera de fog- eller golvmassor som har en PCB-halt över 500 mg/kg.

Resultatet visar att det finns en hel del PCB inbyggd i fogmassor i byggnader i Eskilstuna 

kommun. Mängden PCB är en grov uppskattning som bygger på de uppgifter som finns i 

inventeringsprotokollet.  Dessutom  saknas  uppgifter  om  mängden  PCB  från  ungefär  en 

tredjedel av fastigheterna vilket innebär att den uppskattade mängden troligen ligger betydligt 

högre än vad som framkommit i sammanställningen.

Den sortering som har gjorts av inventeringarna tillsammans med den handlingsplan som har 

tagits fram kommer att underlätta arbetet med PCB-saneringen i Eskilstuna kommun. Det är 

viktigt att säkerställa att de fastigheter som behöver saneras verkligen blir sanerade och att 

avfallet tas omhand på rätt sätt.  Dessa åtgärder krävs för att mängden PCB som hamnar i 

naturen ska minska.

Nyckelord: fogmassor, inventering, miljö- och hälsoskydd, polyklorerade bifenyler, sanering
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1 Inledning
Under  åren  1956-1973  användes  PCB  som  mjukgörare  i  fogmassor  och  golvmassor  i 

flerbostadshus,  kontors-  och  industrilokaler.  Även  i  allmänna  byggnader  som skolor  och 

sjukhus användes PCB. Som med många andra ämnen förbjöds PCB efter att forskningen 

kunde påvisa att det är ett långlivat, persistent ämne som kan skada biologiska organismer, 

inklusive människan.  Studier visar på att  PCB finns i  omgivningen kring byggnader  med 

PCB-haltigt material vilket indikerar att PCB läcker från de platser där det förekommer. Detta 

har  lett  till  att  fastighetsägare  till  denna typ  av byggnader  måste inventera  sitt  fastighets-

bestånd  för  att  ta  reda  på  om  det  förekommer  PCB  i  byggnadsmaterialet.  Detta  krav 

fastställdes i förordningen (2007:19) om PCB m.m. som anger att inventeringarna skulle ha 

varit avklarade till den 30 juni 2008. Inventeringarna ska vara utförda av kompetenta personer 

och  proverna  analyseras  på  laboratorier.  Om  PCB-halter  över  500  mg/kg  påträffas,  ska 

massorna saneras senast den 30 juni 2011 eller 2013, beroende på vilken typ av byggnad det 

rör sig om och när den uppfördes. Det är viktigt att avfallet tas om hand på rätt sätt så att 

saneringen verkligen innebär att PCB tas bort från miljön och inte bara flyttas från en plats till 

en annan. Om avfallet placeras på deponi finns det stora risker att PCB läcker ut i naturen och 

forstsätter att skapa problem.

1.1 Problemformulering

Arbetet  med  PCB-inventeringarna  i  Eskilstuna  kommun  har  av  prioriteringsskäl  blivit 

eftersatt.  Eftersom  det  saknas  struktur  på  PCB-arbetet  finns  det  ett  behov  av  att  få  en 

överblick och riktning på det fortsatta arbetet för att säkerställa att den PCB som förekommer 

i byggnaderna tas om hand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att strukturera upp arbetet med PCB-saneringen i Eskilstuna 

kommun och få en överblick av PCB-problematiken i kommunen.

1.3 Mål

Målet  med  arbetet  är  att  utarbeta  en  handlingsplan  för  att  komma  till  rätta  med  PCB  i 

byggnader i Eskilstuna kommun.

En  sammanställning  och  utvärdering  av  det  underlag  som har  kommit  in  till  kommunen 

kommer att utföras för att återge hur stort problem som PCB utgör i Eskilstuna kommun.
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1.4 Avgränsning

Arbetet begränsas till behandling av de inventeringar som påvisar att det finns en eller flera 

byggnader på fastigheten som har fog- eller golvmassor med en PCB-halt som överstiger 500 

mg/kg. Dessa byggnader omfattas därmed av saneringskravet och kommunen kan kontrollera 

dem i samband med saneringen för att säkerställa att massorna tas om hand på ett korrekt sätt. 

Handlingsplanen  tar  enbart  hänsyn  till  de  inventeringar  som  har  kommit  in  och  där  det 

föreligger  ett  saneringsbehov.  Den PCB som förekommer  i  kondensatorer  och  isolerrutor 

kommer inte att behandlas i arbetet.

De lagar som jag har valt att ta upp i arbetet är kopplade till miljöarbetet på olika sätt. Jag har 

inte tagit med de lagar som berör arbetsmiljön i samband med saneringen eftersom det inte 

ligger inom miljöavdelnings ansvarsområde.

Av de sexton nationella miljömålen är det inget som specifikt berör PCB, utan de är mer 

allmänt hållna för att täcka in fler ämnen. De två miljömålen som behandlas i arbetet berör 

giftiga och främmande ämnen och dit räknas PCB.

1.5 Metod

Litteratursökningen  genomfördes  via  högskolebibliotekets  databaser.  De  sökord  som 

användes var PCB, buildings och health. Den databas som var mest framgångsrik i sökandet 

var ELIN, Electronic Library Information Navigator. Via några artiklar kunde gemensamma 

referensartiklar hittas som också har tagits upp i arbetet. En sökning efter böcker i högskolans 

bibliotek gjordes med sökorden PCB och byggnader varvid två relevanta böcker hittades. En 

okulär sökning i hyllan med kemiböcker utfördes för att hitta litteratur med grundläggande 

kunskaper om egenskaperna hos PCB.

I rapportens andra kapitel behandlas grundläggande kunskaper om PCB. Då det finns många 

olika källor som innehåller samma information har inte källan angivits i texten. Den bok som 

jag använde var Environmental Chemistry som är skriven av Colin Baird, 1995.

Arbetet som utfördes på miljökontoret i Eskilstuna utgjordes till stor del av praktiskt arbete 

för att få grepp om PCB-problematiken i kommunen. Detta beskrivs mer utförligt i kapitel 5. 

Den inledande  texten  om hur  kommunen  har  arbetat  tidigare  med PCB-ärendena  har  jag 

baserat på en sammanställning som min handledare Jeanette Häggroth har gjort. Jag fick även 

lite information från Lisbet Skärstam, informatör och nämndsekreterare, som hjälpte till med 

sorteringen av de inkomna handlingarna under 2004.
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2 Polyklorerade bifenyler

Polyklorerade  bifenyler,  som förkortas  PCB,  förekommer  inte  naturligt  i  miljön utan  kan 

endast  skapas  utav  människan.  Det  innebär  att  alla  fynd  av PCB i  miljön kan spåras  till 

människans aktiviteter.

2.1 Kemisk struktur

Totalt finns det 209 möjliga former av PCB. Molekylerna byggs upp av bifenyler som har 

blivit klorerade, se figur 1. Bifenyler består av två sammankopplade bensenringar som bildas 

när bensen värms upp till ungefär 750°C med bly som katalysator. En väteatom från varje 

bensenring avlägsnas för att bensenringarna ska kunna förenas med varandra och det bildas 

vätgas  som  en  sidoprodukt.  Tillsammans  med  klorgas  och  en  järnkloridkatalysator  kan 

väteatomerna  hos  bifenylerna  bytas  ut  mot  kloratomer  och  då  bildas  PCB.  Antalet 

atomutbyten  som sker  beror  på  hur  lång  tid  som  reaktionen  tillåts  fortgå.  Många  av  de 

individuella formerna av PCB är fasta medan blandningarna normalt sett är i vätskeform.

Figur 1. Allmän strukturformel för PCB.

2.2 Egenskaper och användningsområden

PCB är stabila föreningar med låg flyktighet och mycket låg vattenlöslighet. Däremot har de 

hög löslighet i oljor och organiska lösningar med låg polaritet. Deras stabilitet och kemiska 

reaktionströghet gör att de blir svårnedbrytbara i naturen och ackumuleras i organismer. Detta 

leder i sin tur till att koncentrationen ökar i näringskedjan och resulterar i höga halter hos 

toppredatorerna. Dessa egenskaper karakteriserar de kemikalier som ingår i den grupp som 

kallas  för  långlivade  organiska  föroreningar  och  brukar  förkortas  POP  efter  engelskans 

persistent organic pollutants.
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Flamsäkerhet och dålig elektrisk ledningsförmåga gör PCB till en utmärkt isolator i elektriska 

apparater,  transformatorer  och kondensatorer.  Några andra användningsområden där  dessa 

egenskaper  kommer  till  användning  är  som  hydraulolja,  värmeöverföringsmedium  och 

mjukgörare i plast. PCB ingick också som mjukgörare i tätningsmedel, även kallat fogmassor, 

som användes för att täta husfasader. Även isolerrutor förseglades med PCB-haltiga material.

2.3 Användning i byggnader i Sverige

Från mitten av femtiotalet  användes fogmassor med PCB som tätning i  byggnader.  Dessa 

användes i bostadshus, industribyggnader samt offentliga byggnader, till exempel sjukhus och 

skolor.  Under  miljonprogrammet  byggdes  många  bostäder  där  PCB-haltiga  fogmassor 

användes. Ända fram till 1972 användes denna typ av fogmassor då användningen av PCB i 

öppna system, såsom fogmassor, förbjöds.

Även isolerrutor med PCB började sättas in vid den här tiden. Svensktillverkade isolerrutor 

innehöll PCB fram till 1973 men ingick i importerade rutor fram till 1980. Lysrörsarmaturer 

innehåller  kondensatorer  och  dessa  kan  innehålla  PCB-haltig  olja.  Förbud  mot  PCB-

användning i slutna system, till exempel kondensatorer, infördes 1978 men armaturer med 

PCB-kondensatorer  kan  ha  importerats  en  bit  in  på  1980-talet.  Ett  totalförbud  mot  PCB 

infördes 1995.

2.4 Miljö- och hälsorisker

Den ackumulering som sker av PCB i naturen kan ge tillräckligt höga halter i organismerna 

för att orsaka reproduktionsstörningar. Effekter har observerats hos vattenlevande organismer, 

till exempel sälar. Långvariga exponeringar kan även påverka immun- och nervsystemet.

Människors intag av långlivade organiska föroreningar sker i första hand indirekt via födan 

och i Sverige är den största källan fet fisk från Östersjön (Björndal et al. 1996). PCB är inte 

särskilt  akut  toxiskt  för  människor  utan  har  höga  LOD50 värden,  Lethal  Oral  Dose.  Det 

normala intag och lagring av PCB som sker hos människan har inte kunnat kopplas ihop med 

några specifika effekter. Vid exponering av stora mängder PCB är den vanligaste reaktionen 

klorakne. Denna reaktion gäller för de flesta klororganiska föreningar, till exempel dioxiner. 

Studier i Nordamerika har visat att barn till mödrar, som har ätit mycket fisk från de stora 

sjöarna, har uppvisat vissa inlärningssvårigheter redan vid exponeringar som ligger strax över 

den normala exponeringsnivån för PCB (Jacobson & Jacobson, 1996).

Studier i Finland har genomförts för att reda ut sambandet mellan PCB i byggnader och PCB-

halten i blodet hos de boende. Studierna visade inte på något samband. De förhöjda värden 

som  kunde  observeras  i  kontrollgruppen  berodde  på  extra  exponering  i  samband  med 
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fritidsaktiviteter.  En  riskanalys  med  avseende  på  cancer  utfördes  också  under  studien. 

Analysen tog hänsyn till kroppskontakt med och intag av kontaminerad jord. Barn i åldrarna 

ett till  sex år är den grupp som utsätts för störst exponering via jorden eftersom de vistas 

mycket utomhus och barn i de lägre åldrarna har en vana att stoppa sina fingrar och andra 

saker i munnen. Trots det extra intaget av PCB  via jorden ligger deras exponering fortfarande 

under den rekommenderade dosen för dagligt intag. (Priha et al. 2005)

2.5 Spridning från byggnader

PCB har påträffats i miljöprover ända sedan mitten av 1960-talet. Som tidigare har nämnts 

kan inte föreningarna bildas naturligt,  vilket  innebär att  den PCB som påträffas  i  naturen 

härstammar från människans tillverkning och användning. Flera undersökningar visar att det 

finns förhöjda halter av PCB i marken runt byggnader (Jansson et al. 1997; Priha et al. 2005). 

PCB  i  fogmassor  har  en  tendens  att  sprida  sig  in  i  närliggande  betongelement  men 

koncentrationen sjunker snabbt med det ökande avståndet till fogmassan (Jansson et al. 1997; 

Sundahl  et  al.  1999).  Priha  et  al.  (2005)  fann  i  sin  undersökning  att  halterna  i  marken 

varierade beroende på vilket väderstreck som provet togs ifrån och resultatet blev att halterna 

var störst på södersidan av huset. Den främsta orsaken till att PCB sprids till marken runt 

byggnader är naturlig vittring av fogarna (Herrick et al. 2007). Halterna i jorden är som störst 

alldeles intill  byggnaderna och avtar sedan kraftigt  med avståndet för att  till  sist  plana ut 

(Jansson et al. 1997).
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3 Lagar, miljömål och konventioner
Det finns  flera  sätt  att  uppnå resultat  inom miljöområdet.  Genom lagstiftning  kan ämnen 

förbjudas eller omgärdas av restriktioner för att minska användningen och eventuella miljö- 

och hälsorisker som är kopplade till dem.

Miljömål är oftast nationella överenskommelser och har ingen lagstiftning som stöder dem 

och om de inte uppfylls, finns det inga straff eller avgifter kopplade till dem. De är mest ett 

sätt att uttrycka mål och ambitioner och kan verka som stöd vid ny lagstiftning.

Konventioner  eller  fördrag  är  internationella,  bindande  överenskommelser.  Inom  miljö-

området handlar de ofta om att fasa ut eller kraftigt minska användningen av ett ämne eller en 

grupp av ämnen.

3.1 Lagar

När det gäller lagstiftningen finns det en rad olika lagar och förordningar som kan komma till 

användning inom PCB-området.  De tre  mest  aktuella  för  arbetet  med PCB-saneringen  är 

miljöbalken, PCB-förordningen och avfallsförordningen.

3.1.1 Miljöbalk (1998:808)

För att  få  en mer gemensam bedömning i  miljöfrågor  infördes  miljöbalken den 1 januari 

1999. I balken samlades en rad olika lagar som behandlade olika områden med kopplingar till 

miljö och hälsa. Enligt första paragrafen i första kapitlet är syftet med balken att främja en 

hållbar  utveckling  för  att  nuvarande  och  kommande  generationer  ska  få  tillgång  till  en 

hälsosam och god miljö.  Balkens  andra  kapitel  innefattar  allmänna hänsynsregler  som är 

rättsligt bindande och gäller alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller en 

åtgärd. Dessa regler innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap 

som  behövs  och  vidta  de  försiktighetsmått  som  krävs  för  att  minimera  sin  påverkan  på 

människors hälsa och miljön.

Nionde kapitlet behandlar områdena miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Till miljöfarlig 

verksamhet räknas användningen av byggnader som kan medföra olägenhet för människors 

hälsa  eller  miljön.  Här  är  det  lite  oklart  om PCB-byggnader  ska  räknas  som  miljöfarlig 

verksamhet. Sedan införandet av förordningen om PCB m.m. är det inte längre nödvändigt att 

använda  nionde  kapitlet  eftersom  förordningen  tar  upp  hur  byggnader  med  PCB  ska 

behandlas.
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Miljöbalkens  tionde  kapitel  reglerar  verksamheter  som  orsakar  miljöskador.  Tidigare 

benämning på kapitlet var förorenade områden. Eftersom PCB i öppen användning sprids från 

byggnader, kan fastighetsägaren bli tvungen att sanera marken kring byggnaden om mängden 

PCB i  jorden är  tillräcklig  hög för  att  klassas  som en föroreningsskada eller  en  allvarlig 

miljöskada. Vid sanering av PCB-haltiga fogmassor kan PCB spridas till marken (Sundahl et 

al.  1999).  I  så  fall  blir  det  fråga  om en  direkt  förorening  som verksamhetsutövaren  blir 

tvungen att åtgärda.

I tjugosjätte kapitlet finns de lagar som styr tillsynsmyndighetens möjligheter att utöva tillsyn 

för  att  syftet  med  balken  samt  de  föreskrifter  som  meddelats  med  stöd  av  balken  ska 

uppfyllas. Enligt nionde paragrafen får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden eller 

förbud som krävs i det enskilda fallet för att balken och de föreskrifter som är utfärdade med 

stöd av balken ska efterlevas.

3.1.2 Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2007 och ersatte förordning (1985:837) om PCB m.m. 

och förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.  Under  paragraferna 16 till  19 

anges vilka byggnader som omfattas av inventeringskravet och vilka åtgärder fastighetsägaren 

är  skyldig  att  vidta  om  det  föreligger  saneringsbehov.  Byggnader  som  uppfördes  eller 

renoverades  under  åren  1956-1973  och  som  inte  är  indelade  som  småhus  enligt 

fastighetstaxeringslagen  ska  inventeras  med  avseende  på  PCB.  Inventeringarna  ska  vara 

avklarade och redovisade till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008. Om PCB påträffas 

i byggnaden ska en åtgärdsplan, som anger hur PCB-produkterna kommer att tas om hand när 

de blir avfall, skickas in tillsammans med inventeringen.

Saneringskrav ställs på de fastigheter som har fog- eller golvmassor med en PCB-halt som 

överstiger 0,050 viktprocent, 500 vikt-ppm, vilket motsvarar 500 mg PCB per kg fog- eller 

golvmassa.  Tidpunkten  för  när  saneringen  ska  vara  avklarad,  skiljer  sig  lite  beroende  på 

vilken typ av byggnad det handlar om och när den byggdes. Industribyggnader som uppfördes 

eller  renoverades  under  åren  1956-1973  ska  saneras  senast  den  30  april  2013.  Samma 

slutdatum gäller för övriga byggnader som uppfördes eller renoverades under åren 1970-1973. 

Byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1969, som inte är industribyggnader, 

ska saneras senast  den 30 juni  2011. Senast  tre  veckor innan saneringen påbörjas  ska en 

saneringsanmälan skickas in till tillsynsmyndigheten.
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3.1.3 Avfallsförordning (2001:1063)

Enligt avfallsförordningen klassas bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB som farligt 

avfall. Det innebär att den som transporterar eller tar emot avfallet måste ha tillstånd för detta. 

Den som lämnar ifrån sig farligt avfall har en skyldighet att kontrollera att transportören och 

mottagaren  har  de tillstånd som krävs.  För  transport  av farligt  avfall  måste  ett  transport-

dokument upprättas som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfalls-

slag  och  avfallsmängd  samt  vara  undertecknad  av  avsändaren  och  mottagaren.  Det  är 

avsändarens ansvar att upprätta och spara ett transportdokument. Transportörer och mottagare 

ska dessutom föra anteckningar om varifrån avfallet kommer och vart det har transporterats. 

Dessa anteckningar eller transportdokument ska lämnas till tillsynsmyndigheten om den begär 

det.

3.2 Miljömål

I april 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål och ett sextonde mål antogs i november 

2005. Syftet med målen är att främja människors hälsa och värna den biologiska mångfalden 

och naturmiljön. Även den kulturella miljön ska vårdas, ekosystemens produktionsförmåga 

bevaras och naturresurserna ska hushållas på ett hållbart sätt. Det långsiktiga målet är att de 

stora  miljöproblemen  ska  vara  lösta  till  nästa  generation,  vilket  innebär  att  de  viktigaste 

åtgärderna  ska  vara  genomförda  till  år  2020.  För  klimatmålet  gäller  2050  som  slutår. 

(Miljömålsrådet, 2009a)

Av de 16 miljökvalitetsmålen berör två av dem problematiken med PCB. Dessa två mål är 

Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Inget av målen tar upp något specifikt om PCB utan är 

mer allmänt hållna för att kunna kopplas ihop med fler ämnen. Enligt målet Giftfri miljö ska 

miljön:

”vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och  

som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.” (Miljömålsrådet, 

2009b)

Det innebär bland annat att  PCB måste saneras både från byggnader och från marken om 

målet ska nås. Som situationen ser ut idag kommer inte målet att uppfyllas inom tidsramen 

(Miljömålsrådet, 2009c).

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö tar upp flera olika problemområden som ska leda till 

ett  bättre  samhälle  och en bättre  miljö.  I  samband med PCB-saneringen  blir  generations-

perspektivet  ”Mark-  och  vattenområden  är  fria  från  gifter,  skadliga  ämnen  och  andra 
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föroreningar” aktuellt (Miljömålsrådet, 2009d). Även detta mål blir mycket svårt att leva upp 

till inom den utsatta tiden (Miljömålsrådet, 2009e).

3.3 Konventioner

Inom  kemikalieområdet  finns  det  flera  internationella  konventioner  som  strävar  efter  en 

minskad  användning  och  en  bättre  hantering  av  kemikalier.  Sverige  har  ratificerat  tre 

konventioner som i olika grad omfattar  hantering och användning av PCB. Det är  Basel-

konventionen,  Rotterdamkonventionen  och  Stockholmskonventionen  (Regeringskansliet, 

2008).

Baselkonventionen infördes 1989 som en följd av att de industrialiserade länderna började 

dumpa sitt farliga avfall i Östeuropa och i utvecklingsländerna för att minska kostnaderna för 

hanteringen av avfallet (Baselkonventionen, 2009a). Tre år senare trädde konventionen i kraft 

och  idag  har  172  parter  skrivit  under  avtalet  (Baselkonventionen,  2009b).  Syftet  med 

konventionen är att komma tillrätta med hanteringen av farligt avfall och se till att det tas 

omhand på bästa möjliga sätt, för att minska dess miljöpåverkan (Baselkonventionen 2009a).

Vid en konferens i Rotterdam 1998 antogs det protokoll som kom att kallas för Rotterdam-

konventionen. Under 2004 hade tillräckligt många parter ratificerat fördraget och det kunde 

träda  i  kraft.  Konventionen  kom  till  för  att  öka  samarbetet  mellan  parterna  i  den 

internationella  handeln  med  farliga  kemikalier  och  bidra  med  en  mer  miljöanpassad 

användning av dessa. (Rotterdamkonventionen, 2009)

Arbetet  med  att  begränsa  spridningen  av  POPs,  som  är  svårnedbrytbara  organiska 

föroreningar som ackumuleras i fettvävnaden hos organismer och sprids över stora områden, 

startade 2001 vid en konferens i Stockholm (Stockholmskonventionen, 2009). Dessa ämnen 

utgör ett stort problem eftersom de är långlivade och transporteras långt från utsläppspunkten. 

Konventionen,  som trädde i  kraft  2004,  kräver  att  parterna  arbetar  för  att  eliminera  eller 

minska utsläppen av POPs (Stockholmskonventionen, 2009).
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4 PCB-arbetet i Sverige
För  att  komma  tillrätta  med  PCB-problematiken  måste  alla  inblandade  parter  arbeta 

tillsammans. Enligt PCB-förordningen är det fastighetsägarna som har det juridiska ansvaret 

att se till att byggnaderna inventeras och saneras om det finns höga PCB-halter i fog- eller 

golvmassor.  Tillsynsmyndigheten,  som  i  det  här  fallet  är  kommunerna,  ska  övervaka 

processen och se till att fastighetsägarna tar sitt ansvar och utför inventeringar och eventuella 

saneringar. De byggföretag som får i uppdrag att utföra inventeringarna och saneringarna har 

också ett stort ansvar för att åtgärda PCB-problemet. De måste se till att deras personal får rätt 

utbildning och bra utrustning för att  kunna föra bort PCBn från byggnaderna utan att  den 

sprids till miljön. Byggbolagen måste även se till att det avfall som uppstår tas omhand på rätt 

sätt och transporteras till SAKAB AB i Kumla. Där finns den enda godkända anläggningen i 

Sverige för destruering av PCB (Miljökonsultgruppen, 2009a).

4.1 Inventering av PCB i byggnader

Byggsektorns  Kretsloppsråd  startade  1998  projektet  ”PCB  i  byggnader”  som  innebar  att 

byggsektorn frivilligt skulle sanera all PCB ”som innebär stor risk för hälsa och miljö” till 

2002/2003  (Miljökonsultgruppen,  2009b).  Åtagandet  innefattade  inventering  av  fog-  och 

golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i hus som uppförts eller byggts om mellan 1956-

1973. Sanering av fog- eller golvmassor skulle ske om halten översteg 0,050 viktprocent. 

Frivilliga åtaganden kan resultera i att för lite arbete utförs vilket blev utgången i det här 

fallet.  För  att  ändå  komma  tillrätta  med  PCB  i  byggnader,  lades  inventerings-  och 

saneringskravet  till  i  förordningen  om PCB  m.m.  som uppdaterades  2007  (Miljökonsult-

gruppen, 2009b). Nivån som finns angiven i förordningen om PCB vad gäller sanering av 

fogmassor är densamma som under det frivilliga projektet.

4.2 Jämförelse med övriga nordiska länder

PCB har  använts  i  byggnader  i  alla  de  nordiska  länderna.  Fördelningen  på  användnings-

områden skiljer sig något men det som förekommer i alla länderna är fogmassor, isolerrutor 

och kondensatorer (Nordiska ministerrådet, 2007). Arbetet med att sanera PCB pågår i hela 

Norden och genom att arbeta tillsammans kan mer effektiva lösningar och metoder utvecklas 

för att komma tillrätta med problemet.

Kartläggningar av kvarvarande mängder PCB i byggnader har genomförts i olika grad och 

värdena är grova uppskattningar.  I  tabell  I  framkommer  de uppgifter  som finns angående 

mängden PCB som återstår i byggnader. Trots att det rör sig om ungefärliga värden, ger det i 

alla fall en uppfattning om fördelningen mellan olika användningsområden och var problemet 
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kan tänkas vara som störst.  För Sveriges del  förekommer  det mest  PCB i fogmassor och 

behovet av att sanera dessa är stort eftersom spridningen till miljön är störst från dessa.

Totalt sett förekommer det mycket PCB i isolerrutor och kondensatorer i Norden. Då den 

PCB som finns i dessa installationer är inbyggd, sker endast ett minimalt läckage från dem. 

Det gör i sin tur att de inte kräver någon omedelbar åtgärd om de påträffas men de ska tas 

omhand vid en ombyggnad eller rivning av byggnaden och behandlas som farligt avfall.

Tabell I. Mängden återstående PCB i byggnader i de nordiska länderna. Mängderna är angivna i ton. (Efter 

Nordiska ministerrådet, 2007)

Land Fogmassor Golvmassor,
golvlim

Betong- 
och 
murbruk-
tillsats

Färg Isolerruto
r

Konden-
satorer  i 
lysrör

Övriga 
små 
konden-
satorer

Ström-
genom-
föring

Sverige Ca 100 Ca 20-30 Ca 35 Ca 20
Norge 34 56 50 50 123 4 4
Island Ca 0,1 Ca 0,5 Ca 0,1
Danmark Ca 13*
Finland

 Uppgifter saknas * Mycket osäkra uppgifter
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5 PCB-arbetet i Eskilstuna
I samband med Kretsloppsrådets projekt kom en del inventeringar in till  kommunen kring 

millenniumskiftet. För att få kontroll över hur många fastigheter som behöver genomföra en 

inventering  gjorde  bygg-  och  miljöavdelningen  en  gemensam  genomgång  av  fastighets-

registret för att se på vilka fastigheter det finns byggnader som har uppförts eller byggts om 

mellan 1956-1973. Totalt rörde det sig om ungefär 330 fastigheter.

Under 2004 uppmanades de berörda fastighetsägarna av miljöavdelningen att utföra en PCB-

inventering  genom  information  i  ett  massutskick.  De  inkomna  handlingarna  samlades  i 

pärmar och på en separat lista bockades fastigheterna av för att hålla reda på vilka som har 

kommit in eller ej. De flesta ärendena som kommer in diariefördes inte utan tilldelades endast 

ett  löpnummer.  Varför  handlingarna  inte  diareifördes  från  början  berodde  på  att  arbetet 

inleddes med ett massutskick vilket innebar att det inte registrerades och när inventeringarna 

kom in i stora volymer blev arbetsbelastningen mycket stor och de inte hade tid att diarieföra 

ärendena (L. Skärstam, personlig kommunikation, 11 maj, 2009).

För att förmå fler fastighetsägare att komma in med inventeringar skickades föreläggande ut 

2006 till dem som enligt listan ännu inte kommit in med några handlingar. De inventeringar 

som kom in blev diarieförda eftersom de hade föregåtts av ett föreläggande och då var ärendet 

redan inlagt i systemet.

Den nya förordningen om PCB innebar att kommunen kunde kräva in inventeringar med stöd 

av lagstiftningen. Under 2008 gjorde miljöinspektören med PCB på sitt ansvarsområde en 

genomgång  av  alla  inkomna  inventeringar  och  de  sorterades  i  olika  kategorier. 

Inventeringarna granskades i avseende på vem som har utfört inventeringen och om resultatet 

är rimligt. Som tidigare nämnts krävs det särskild kompetens för att utföra en inventering med 

syftet  att  ta reda på var PCB förekommer.  Om inventeraren saknar den kompetensen kan 

inventeringen  behöva  göras  om  eller  kompletteras.  De  fastigheter  där  ingen  PCB  har 

påträffats  fick  information  om  att  inventeringen  är  godkänd  men  att  dolda  fogar  kan 

förekomma  som  måste  analyseras  med  avseende  på  PCB  innan  de  avlägsnas.  Ärendena 

diariefördes i samband med utskicket och arbetet tar mycket tid eftersom det var länge sedan 

som många  av  inventeringarna  utfördes  och en  del  fastigheter  har  nya  ägare.  Ett  Excel-

dokument skapades  av miljöinspektören för  att  hålla  reda på vilka åtgärder  som de olika 

fastigheterna är i behov av. En del fastighetsägare fick förlängd tid på sig att komma in med 

inventeringarna  då  de  laboratorier  som  utför  analyserna  på  fogmassorna  hade  långa 
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väntetider. Det berodde på att många prover hade skickats in under kort tid, när tidsfristen för 

att lämna in inventeringarna löpte mot sitt slut.

Enligt förordningen om PCB skulle en åtgärdsplan ha skickats in senast den 30 juni 2008 för 

de  fastigheter  som  har  höga  halter  av  PCB  i  fog-  eller  golvmassor  och  därmed  kräver 

sanering. Ett tjugotal fastighetsägare har missat detta och därför har miljöavdelningen under 

2008-2009  skickat  ut  en  begäran  om  att  berörda  fastighetsägare  ska  komma  in  med  en 

åtgärdsplan.

5.1 Handläggning av inventeringarna

Den inventeringsblankett som fastighetsägarna kan använda sig av för att rapportera resultaten 

är utarbetad av Byggsektorns Kretsloppsråd i samarbete med Miljöförvaltningen i Stockholm 

under hösten 1999. Den har sedan reviderats av Miljökonsultgruppen vid två tillfällen, 2005 

och 2008. Blanketten består av två sidor, se bilaga 1. På den första sidan fylls administrativa 

uppgifter  i  angående  fastigheten  och  dess  ägare.  En  kortare  beskrivning  i  form  av 

kryssrutealternativ finns för att ge en uppfattning om vad det är för typ av byggnad som har 

inventerats. På den andra sidan fylls resultatet i och undertecknas i regel av den som har utfört 

inventeringen.

Den miljöinspektör som har PCB som sitt ansvarsområde, granskar inventeringsblanketterna i 

två steg. Först kontrolleras vem som har genomfört inventeringen. I de flesta fallen är den 

utförd  av  ett  konsultföretag  som  har  utbildad  och  kompetent  personal  och  då  kan 

inventeringen  godkännas.  Om  inventeringen  har  gjorts  av  någon  som  inte  har  en 

dokumenterad  kunskap för  utförandet,  görs  en närmare  kontroll  av  vad det  är  för  typ  av 

byggnad. Om byggnaden inte har några fog- eller golvmassor, behövs inga prover tas och 

inventeringen kan godkännas. I de fall där byggnaden innehåller fog- eller golvmassor men 

har inventerats av en icke godkänd person, kontrolleras resultatet. Har inga prover tagits och 

skickats till ett laboratorium för analys, får inventeringen göras om. Om prover har tagits och 

analyserats med avseende på PCB, gör miljöinspektören en individuell bedömning från fall 

till fall.

Kan inventeraren godkännas blir nästa steg att kontrollera resultatet. De byggnader som har 

en PCB-halt över 500 mg/kg i fog- eller golvmassor ska saneras enligt förordningen och dessa 

blanketter sorteras ut för vidare handläggning. Övriga fastigheter, som alltså inte omfattas av 

saneringskravet,  kan avslutas  genom ett  brev till  fastighetsägaren med information om att 

inventeringen är godkänd och ärendet avlutas. Har PCB påträffats i mindre halter i fog- eller 

golvmassor eller i kondensatorer eller isolerrutor, informeras fastighetsägaren om att det ska 

tas omhand och behandlas som farligt avfall vid en eventuell rivning eller ombyggnation.
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5.2 Genomgång av inventeringarna

Jag utförde mitt arbete på miljöavdelningen i Eskilstuna kommun. Alla inventeringar ingick i 

mitt arbete men då de var delvis sorterade underlättades arbetet. De inventeringar som visade 

på halter över 500 mg/kg i fog- eller golvmassor togs ut och sorterades in i fem olika grupper 

beroende på vilka uppgifter som har inkommit angående fastigheten. De olika grupperna var: 

sanering godkänd,  sanering pågår,  transportdokument  saknas,  åtgärdsplan inkommen samt 

åtgärdsplan saknas. I gruppen transportdokument saknas, har fastighetsägaren skickat in en 

åtgärdsplan  eller  en  saneringsanmälan  där  det  anges  att  sanering  har  skett  före  2009. 

Kommunen har därefter inte fått in någon dokumentation som styrker att en sanering har ägt 

rum. Transportdokument är en tillförlitlig handling som styrker att avfallet från saneringen har 

transporterats till SAKAB för destruktion.

För att få en sammanställning av materialet och en överblick av antalet fastigheter som berörs 

av  saneringskravet  skapade  jag  ett  Excel-dokument,  se  bilaga  2.  Den  information  som 

lagrades  i  dokumentet  var:  uppgifter  om  fastighetsbeteckning  och  eventuell  byggnads-

beteckning, årtal för genomförd eller planerad sanering, årtal för när sanering senast ska ske, 

beräknad  mängd  borttagen  PCB samt  beräknad  mängd  PCB i  de  byggnader  som inte  är 

sanerade. I de fall där uppgifter saknades, fylldes rutan med i.u. som står för inga uppgifter. 

De fastigheter som har lämnat in en åtgärdsplan eller en saneringsanmälan om att sanering har 

skett  före  2009 men som inte  har  skickat  in  några  transportdokument  som styrker  att  en 

sanering har ägt rum, sorterades in under rubriken sanering planeras.

På två rader i tabellen finns flera fastigheter angivna på samma rad. Detta eftersom det är 

samma fastighetsägare och denna har låtit utföra en gemensam inventering för fastigheterna. 

Resultaten från inventeringarna är sammanslagna vilket gör det omöjligt att skilja de olika 

fastigheterna från varandra. Därför har det antagits att det finns byggnader med PCB i fog-

massorna på alla dessa fastigheter.

Antalet byggnader med en PCB-halt som överstiger 500 mg/kg är mycket svårt att uppskatta 

eftersom vissa fastigheter är stora och har flera byggnader uppförda inom sina gränser. Till 

det ska läggas att i flertalet av inventeringarna redovisas inte alla byggnader separat utan som 

en enhet.

Den beräknade mängden PCB baseras på PCB-halten i fogmassorna och på foglängden samt 

på det genomsnittliga värdet att fogmassorna väger 0,25 kg per meter. I de flesta inventerings-

blanketterna har inventeraren angivit den beräknade mängden PCB. I några fall har jag räknat 

ut  den om alla uppgifter som behövs har funnits tillgängliga.  Formeln för uträkningen av 

mängden PCB i kilogram, ser ut på följande sätt:
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I  vissa  inventeringar  saknas  fullständiga  uppgifter  angående PCB-halten  i  fogmassan  och 

antalet löpmeter fogmassa som behöver saneras. I andra inventeringar anges en totalsumma 

för längden fogmassa men i byggnaden finns olika typer av fogmassor med olika halter PCB. 

Dessa  knapphändiga  uppgifter  gör  det  omöjligt  att  beräkna  mängden  PCB på  de  berörda 

fastigheterna.

5.3 Utarbetning av handlingsplan

För att få en struktur på arbetet och underlätta den framtida handläggningen av ärendena för 

de fastigheter som har ett saneringskrav på sig, har en handlingsplan utarbetats. Den sortering 

som ägde rum för att sammanställa inventeringarna med saneringskrav ligger till grund för 

handlingsplanen. De olika åtgärderna har lagts upp utifrån vilket år som fastighetsägaren har 

angett att en sanering ska ske samt när saneringen senast måste vara avklarad enligt PCB-

förordningen. Excel-dokumentet som har skapats under arbetet kan användas parallellt med 

handlingsplanen och fungera som en hjälpreda för att hålla reda på vilka fastigheter som är 

sanerade och vilka som återstår att sanera. Handlingsplanen redovisas i avsnitt 6.1.
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6 Mängd PCB i fogmassor
Totalt berörs 57 fastigheter i Eskilstuna kommun av saneringskravet. Ingen av fastigheterna 

har  golvmassor  utan  det  är  höga  halter  PCB  i  fogmassor  som  ligger  till  grund  för 

saneringskravet. På dessa fastigheter finns ett okänt antal byggnader med en PCB-halt som 

överstiger 500 mg/kg.

Det  finns  58  ärenden  som  rör  sanering  av  PCB  i  fogmassor.  Det  saknas  uppgifter  om 

mängden PCB på fastigheterna i 21 av dessa ärenden.

Den  uppskattade  redovisade  mängden  PCB  som  finns  i  fogmassorna  hos  de  undersökta 

byggnaderna är 270 kg. Av dessa är 57 kg från 13 fastigheter dokumenterat sanerade, 124 kg 

från 25 fastigheter uppges vara sanerade men är ännu inte redovisade till kommunen, medan 

89 kg finns kvar  på 25 fastigheter  som ska saneras inom de närmaste åren.  En samman-

ställning av resultatet finns i tabell II. Några fastigheter har sanerats i omgångar och före-

kommer på flera platser i statistiken.

Tabell II. Beräknad mängd PCB som har sanerats eller ska saneras i Eskilstuna kommun.

Saneringsstatus PCB-mängd, kg Antal fastigheter

Dokumenterat sanerade 57 13

Sanering obekräftad 124 25

Ska saneras 89 25

Summa 270 63

6.1 Handlingsplan för Eskilstuna kommun

Det  fortsatta  arbetet  med de  fastigheter  som kräver  sanering  kommer  att  ske  fortlöpande 

efterhand som byggnaderna saneras. Jag anser att den miljöinspektör som har PCB som sitt 

arbetsområde ska utföra följande åtgärder:

2009

• Förelägga de fastighetsägare som ännu inte kommit in med en åtgärdsplan att göra det.

• Begära in transportdokument som kan styrka att sanering har skett på de fastigheter 

som enligt uppgifter till kommunen ska vara sanerade. Om ingen sanering har skett 

ska en åtgärdsplan skickas in till kommunen.
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• Kontrollera att de fem fastigheter som enligt uppgifterna i åtgärdsplanerna ska saneras 

under året, verkligen blir sanerade. När den angivna tidpunkten för sanering närmar 

sig men ingen saneringsanmälan har inkommit till kommunen, ska kontakt tas med 

fastighetsägaren för  att  påminna denne om att  en saneringsanmälan  ska skickas  in 

minst  tre  veckor  innan  saneringen  startar.  För  att  hålla  reda  på  tiderna  görs  en 

bevakning i ärendesystemet Castor.

• Begära in transportdokument från de saneringar som görs under året om dessa inte 

kommer in när saneringarna är slutförda.

2010 → 2011-06-30

• Fortlöpande kontrollera att sanering sker enligt de tider som anges i åtgärdsplanerna. 

Om ingen saneringsanmälan kommer in i tid ska fastighetsägaren kontaktas för att bli 

påmind om att en sådan ska skickas in innan saneringen påbörjas. Ärendebevakning i 

Castor.

• Begära in transportdokument från de saneringar som görs under åren om dessa inte 

kommer in när saneringarna är slutförda.

2011-07-01 → 2013-06-30

• Om ingen sanering har skett på de fastigheter som enligt förordningen om PCB m.m. 

skulle ha varit sanerade till 2011-06-30, ska kommunen förelägga fastighetsägarna om 

att utföra en sanering och redovisa transportdokumenten när saneringen är utförd.

• Fortlöpande kontrollera att sanering sker enligt de tider som anges i åtgärdsplanerna. 

Om ingen saneringsanmälan kommer in i tid ska fastighetsägaren kontaktas för att bli 

påmind om att en sådan ska skickas in innan saneringen påbörjas. Ärendebevakning i 

Castor.

• Begära in transportdokument från de saneringar som görs under åren om dessa inte 

kommer in när saneringarna är slutförda.

2013-07-01 → 2013-12-31

• Om ingen sanering har skett på de fastigheter som enligt förordningen om PCB m.m. 

skulle ha varit sanerade till 2013-06-30, ska kommunen förelägga fastighetsägarna om 

att utföra en sanering och redovisa transportdokumenten när saneringen är utförd.
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7 Diskussion
Syftet  med  examensjobbet  har  varit  att  strukturera  upp  arbetet  med  PCB-saneringen  i 

Eskilstuna kommun. Med hjälp av den sortering och sammanställning i Excel som jag har 

gjort har jag även utarbetat den handlingsplan som har varit själva målet med arbetet.

Mängden PCB i fogmassor, som enligt PCB-förordningen måste saneras, uppgår till 270 kg i 

Eskilstuna kommun. Denna siffra är dock mycket osäker då det förekommer flera faktorer 

som  påverkar  resultatet.  Den  faktor  som  har  störst  inverkan  är  bristen  på  uppgifter  i 

inventeringarna. Med tanke på att 21 av 58 ärenden saknar uppgifter för uträkning av PCB-

mängden blir osäkerheten i  resultatet mycket  stor.  Om ett antagande görs att  alla  ärenden 

innehåller lika mycket PCB, skulle den totala mängden PCB komma upp i storleken 370 kg. 

Detta är givetvis en grov generalisering som kan visa sig vara i överkant men möjligheten 

finns att det i själva verket rör sig om ännu större mängder.

För att få en uppfattning om huruvida denna mängd PCB i fogmassor är rimlig kan det ställas 

i relation till den totala mängden PCB som finns i fogmassor i Sverige. Som framgår av tabell 

I (sidan 16), uppskattas mängden PCB i fogmassor till 100 ton. Fördelas denna mängd lika 

mellan Sveriges 290 kommuner innebär det att det finns ungefär 345 kg PCB i varje kommun. 

Om fördelningen istället  baseras på befolkningsmängden,  innebär det att  det  borde finnas 

ungefär ett ton PCB i Eskilstuna kommun eftersom det bor ca 90 000 personer i kommunen, 

vilket  är  ungefär  en  procent  av  Sveriges  befolkning.  Med  den  beräkningen  ligger  mitt 

framtagna värde på PCB-mängden för lågt. För att få en bra bild av om mängden stämmer 

överens med verkligheten krävs mer detaljerade uppgifter om hur byggsituationen såg ut i 

kommunen under den tid som PCB användes i byggnader.

Det svåraste med att ta fram ett värde på PCB-mängden i Eskilstuna som ligger så nära det 

verkliga värdet som möjligt är alla osäkerheter som finns. Det är många faktorer som påverkar 

resultatet i slutändan. Första osäkerheten uppstår redan vid uppskattningen att alla fogmassor 

väger 0,25 kg/m. Det kan vara ett bra värde för fogmassor generellt  sett men kanske inte 

stämmer överens med verkligheten i Eskilstuna. Alla fogar har inte samma bredd och djup 

vilket leder till att det i realiteten kan skilja mycket i mängden PCB mellan två byggnader 

som  har  samma  PCB-halt  i  fogmassorna  och  lika  långa  fogar.  Den  analys  som  sker  i 

laboratorierna för bestämning av halten PCB i fogmassorna kan, precis som alla typer  av 

analyser, ge ett felaktigt resultat. Till sist finns det en osäkerhet vid själva inventeringen. Det 

är inte helt säkert att alla fogmassorna som finns i byggnaden har upptäckts och beräkningen 

av den totala längden fog kanske inte stämmer helt och hållet.
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Alla dessa faktorer som kan bli fel innebär att resultatet är mycket osäkert och bör inte tas för 

att vara den absoluta sanningen. Däremot kan det ge en uppfattning om i vilken utsträckning 

som PCB har förekommit  vid uppförandet  av byggnader  i  Eskilstuna kommun.  Resultatet 

visar mängden ren PCB som finns i fogmassorna och inte mängden fogmassa som innehåller 

PCB.

Ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv är det inte speciellt intressant att se hur mycket PCB 

som finns eller som har sanerats. Det väsentliga är att den PCB som finns tas omhand och 

destrueras för att mängden som når miljön ska minska och allra helst upphöra helt.

Den handlingsplan och det Excel-dokument som jag har utarbetat  för Eskilstuna kommun 

kommer att ligga som grund för deras fortsatta arbete med PCB-saneringen. Med dessa båda 

dokument får den ansvarige miljöinspektören lättare att överblicka problemet och kan enklare 

ta upp arbetet  varje  gång det  blir  aktuellt  igen.  Ett  problem med sådana här projekt  som 

sträcker sig över lång tid är att arbetet sker i etapper under olika tidsperioder. Det innebär att 

en hel del tid går åt att sätta sig in i problematiken varje gång det är dags att arbeta med 

projektet.  Handlingsplanen  och  Excel-dokumentet  kommer  därför  att  spara  in  en  hel  del 

arbetstid för miljöinspektören eftersom materialet är strukturerat.
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9 Bilaga 1
Blankett B

Ifylld blankett skickas till

          
          
          
          

Sammanställningsblankett – inventerad PCB
För rapportering till kommunens miljökontor

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna. 
Skicka en kopia av denna blankett till kommunens miljökontor när inventeringen är klar. 

Fastighetsuppgifter
Byggnadens adress
          

Fastighetsbeteckning
          

Byggnadsnummer*
          

Bruttoarea (m2)*
          

Byggnadsår
          

Ombyggnadsår
          

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
 Skola, daghem
 Sjukhus eller vårdcentral

 Industribyggnad (byggnad som taxeras som 
industribyggnad)

 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
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Uppgifter om inventeringen
Inventering av fogmassor har utförts

 Utomhus, antal typer av fogmassa  som hittats:           
      Antal prover som tagits för analys:           

 Inomhus, antal typer av fogmassa  som hittats:           
      Antal prover som tagits för analys:           

Ev provtagning av mark

Antal prover som tagits för analys:           
Kort beskrivning markprover:           

Inventering av golvmassor har utförts

 Ja, antal typer av golvmassa som hittats:           
      Antal prover som tagits för analys:           
Observera att 
på tillsynsmyndighetens begäran ska även kunna redovisas var proverna har tagits samt analysprotokoll där 
fastighetsbeteckning och provnummer framgår.

Fogmassor
Halt Foglängd (m) Mängd PCB (kg)
>500 mg/kg                     
50-500 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 onoterat
 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             
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10 Bilaga 2
Sammanställningen som gjordes  i  Excel.  Fastigheterna är  sorterade efter  när  sanering har 

utförts, när den ska utföras och som tredje sorteringsalternativ valdes när den senast ska vara 

sanerad. De rödmarkerade objekten har angivit att sanering har utförts men ingen redovisning 

som styrker saneringen har skickats in till kommunen.

Fastighet
Sanering 
utförd

Sanering 
planeras

Saneras 
senast

Beräknad 
mängd PCB 
borttaget, kg

Beräknad 
PCB-mängd, 
kg

Byggnads-
nummer

Våghalsen 5 2002 2011 i.u.
Spiken 25 2002 2013 0,000141
Löparen 1 2003 2011 i.u.
Torshälla 5:16 2003 2011 4
Lärkan 16 2003 2013 i.u.
Brunanden 1 2004 2011 i.u.
Sländan 11 2004 2011 40
Tegelslagaren 1 2004 2011 1,41
Saxen 36 2005 2011 1,35
Skräddaren 23 2005 2011 0,308
Templet 1 2005 2011 2,7
Vågskålen 22 2005 2011 7
Höjdhopparen 2 2005 2013 i.u.
Hövdingen 2 2002 2011 i.u.
Hövdingen 3 2002 2011 i.u.
Lagbalken 1 2002 2011 i.u.
Lagbalken 2 2002 2011 i.u.
Lagboken 2 2002 2011 i.u.
Lagboken 3 2002 2011 i.u.
Trasten 1 2002 2011 i.u.
Törnsångaren 1 2002 2011 i.u.
Samariten 10 2003 2011 i.u. E37
Samariten 8 2003 2011 i.u. E19
Samariten 9 2003 2011 i.u. E36
Sundbyholm 2:19 2004 i.u. 9
Löddret 3 2005 2013 7,652
Vintergatan 19 2005 2013 0,406162
Diplomaten 1,2 2006 2011 0,9112
Sundbyholm 2:19 2006 i.u. 30
Dovhjorten 1,2 & Duvan 1,2 2007 2011 3,97992
Förmågan 2 2008 2011 7,263
Samariten 13 2008 2011 64,04
Talangen 1 2008 2011 0,735
Ärligheten 1 2008 2011 0,0089
Tegelslagaren 1 i.u. 2011 i.u.
Notarien 10 2009 2011 1,04
Skickligheten 1 2009 2011 35,7
Specialisten 1 2009 2011 3,142
Våghalsen 5 2009 2011 i.u.
Önskemålet 2 2009 2013 i.u.
Vapnet 1 2010 2011 0,4
Visheten 15 2010 2011 5,6
Vårblomman 8 2010 2011 i.u.

Ekeby 2:5 2010 2013 0,041 Slutsedimen-
teringen

Samariten 8 2010 - 2011 0,2059 E19
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2011
Kunskapen 1 2011 2011 1,5
Lagmannen 1,2,3,4 2011 2011 11,3784
Notarien 10 2012 2011 1,95
Torshälla 4:29 2012 2013 0,073
Fakiren 7 2013 2013 2,6
Lien 1 2013 2013 5,8

Samariten 8 2010 - 
2013 2013 0,2116 E40

Väpnaren 6 2010 - 
2013 2013 7,8115 VC City

Brunanden 1 i.u. 2011 8,55
Floretten 9 i.u. 2011 0,122
Noggrannheten 1 i.u. 2013 i.u.
Poppeln 1 i.u. 2013 0,003

Vattumannen 10 i.u. 2013 2,942 Hetvatten-
central

Total mängd 
PCB, kg 269,834723
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