Anmälan om PCB-sanering
Enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Fastighetsbeteckning

Byggnadens adress

Fastighetsägare (namn/firmanamn)

Adress till fastighetsägare

Organisationsnummer

Datum

Inventerad av

Ev byggnadsnummer

Bruttoarea (m²)

Byggnadsår

Ombyggnadsår

”Sammanställningsblankett B – Inventerad PCB” har skickats till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden? ☐Ja
(Om nej, bifoga ifylld sammanställningsblankett)

Kontaktperson
Namn

Telefon dagtid

E-post

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

☐Skola
☐Daghem
☐Bostäder, ange antal lägenheter:
☐Sjukhus eller vårdcentral
☐Kontor

☐Handel och service
☐Industrilokal eller lager
☐Pumpstation eller transformatorstation
☐Garage eller P-hus
☐Annat, ange vad

Konstruktion

☐ Betong

☐ Lättbetong ☐ Tegel

☐ Panel

☐ Annat, ange vilken

Omgivning
Lekplats inom 20 m från byggnaden? ☐Ja

☐Nej
Odlingslott/kolonilott inom 20 m från byggnaden? ☐Ja ☐Nej
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☐Nej

Entreprenör
Firmanamn

Telefon

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnummer

Postort

Saneringsteknik

☐Enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR
Omfattning

☐Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning

Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som ska saneras

Antal löpmeter fog med 50-500 mg/kg PCB som ska saneras

Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)

Tidigare sanerad mängd PCB (kg)

Beräknad mängd PCB som ska saneras senare (kg)

Tidplan och uppföljning
När startar saneringen (åååå-mm-dd)?

Planerad att avslutas (åååå-mm-dd):

Saneringen kommer att kontrolleras av byggkontrollant

☐Dagligen ☐2 ggr/v

☐1ggr/v

☐1 ggr/2v

☐Annat, ange vad

Försiktighetsmått
Saneringsfirman har relevant kunskap och utbildning om sanering av fogmassor med PCB?

☐Ja

☐Nej

Kommentar:

Hyresgäster informeras om saneringen?

☐Ja

☐Nej

Kommentar:

Dammsugare för sugning av PCB-damm används vid saneringsarbetet samt spill vid saneringen avlägsnas efter varje arbetsdag?

☐Ja

☐Nej

Kommentar:

Marken intill byggnaden skyddas genom täckning samt uppsamling av avfallet görs efter varje arbetsdag?

☐Ja

☐Nej

Kommentar:

Fönster och ventilationsöppningar är förseglade under saneringen?

☐Ja

☐Nej

Kommentar:

Balkonger och fönster är inte tillgängliga under saneringen och städas efter saneringen?

☐Ja

☐Nej

Kommentar:

Under slipningsmomentet är ventilationen avstängd och hyresgästerna informeras om detta?

☐Ja

☐Nej

Kommentar:

Övriga försiktighetsmått och kommentarer:
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Transportör för avfallet
Firmanamn
Gatuadress/Box

Organisationsnummer
Postnummer

Postort

Avfallsmottagare
Firmanamn
Gatuadress/Box

Organisationsnummer
Postnummer

Postort

Bilagor

Underskrift
Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna
anmälan.
Datum ............................

Namnteckning ............................. ........................................................
Namnförtydligande.................................................................................

Personuppgifter
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag medger att mitt ärende med personuppgifter får registreras av kommunen för diarium, handläggning och
arkivering. Mer information finns på www.eslov.se/gdpr.
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