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Anmälan om  
PCB-sanering av fogmassor

Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas.
Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. 

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning                Byggnad enligt situationsplan 

               
Byggnadens adress

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till miljöförvaltningen? 
Om nej, bifoga dokumentation från PCB-inventering 

Ja Nej

 Situationsplan (om det finns flera byggnader på fastigheten)  Ritning som visar de fogar ni sanerar

bifogas bifogas

Fastighetsägare
Juridisk ägare av byggnaden 
               

Organisationsnummer 
               

Utdelningsadress 
               

Postnummer och ort Telefon

Kontaktperson E-post

Fakturaadress

Namn Adress

Byggnadens användning

Lägenheter Annat:

Saneringens omfattning
Saneringen omfattar fogmassa på följande ställen

Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras Antal löpmeter fog med 50-499 mg/kg PCB som saneras

inomhus utomhus inomhus utomhus

Saneringen omfattar samtliga PCB-fogar över 500 mg/kg?

Ja  Nej, återstår (markera i ritningen): 
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Entreprenör
Företag
               

Organisationsnummer 
               

Utdelningsadress Postnummer och ort

De som sanerar har gått utbildningen ”sanering enligt metod i handledning från Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR), Sanera PCB-haltiga fogar”?

Ja Nej, vilken utbildning:

Tidplan och uppföljning
När startar saneringen (åååå-mm-dd) Planerad att avslutas (åååå-mm-dd)

Saneringen och slipdjupet kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant          

 Ja Hur ofta och av vem?

Information till hyresgäster lämnas före sanering
Ja Nej

Vid sanering inomhus
Typ av ventilation i berört utrymme 
               

Beskriv åtgärder som ni gör för att skydda hyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot damm 

Vid sanering utomhus
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 20 m från byggnaden som ska saneras? Odlingslott eller kolonilott inom 20 m från byggnaden som ska saneras?

Ja NejJa Nej

Är marken intill utomhusfogen hårdgjord?

Ja     Nej                  Delvis

Miljöteknisk markundersökning med avseende på PCB

 Är gjord Kommer göras Kommer inte göras

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

Ja     Nej, kommentar:

Beskriv hur ni skyddar hyresgäster och omgivningen från damm (exempelvis tejpning fönster, sommarväv)?

Tätning mellan ställning och fasad?

Dammsugare/stoftavskiljare
Ange dammsugarens fabrikat, modell och friflödeskapacitet

Ange maximal längd på dammsugarslangar
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Vem transporterar PCB-avfallet
Företag                                            
               

Organisationsnummer

Utdelningsadress 
               

Postnummer och ort

Vem tar emot PCB-avfallet
Företag                                            
               

Organisationsnummer

Utdelningsadress 
               

Postnummer och ort

Transportdokument och mottagningskvitton från lämnat farligt avfall redovisas till Miljöförvaltningen efter avslutad sanering.

Fastighetsägarens namnteckning
Ort och datum                                      
               

Namnteckning 
               

Namnförtydligande

PuL – så behandlas dina personuppgifterna
Dina personliga uppgifter registreras enligt Personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att dina uppgifter lagras, sparas och bearbetas 
i miljöförvaltningens register. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med 
miljöförvaltningen.
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