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Anmälan om PCB-sanering

Skickas in av fastighetsägaren när saneringen
planlagts, men i dock senast tre veckor innan
åtgärden påbörjats.
Myndighetsnämnden

Allmänna uppgifter
Fastighetsägare

Fastighetsförvaltare (om ej är samma som fastighetsägare)

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Telefon

Telefon

Ansvarig

Ansvarig

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens miljökontor?

Ja

Om nej, bifoga dokumentationen från PCB-inventeringen.

Nej

Beskrivning av området eller fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

För bostadshus: Antal lägenheter totalt samt per trapphus

Fogmassa förekommer på följande ställen:

Antal löpmeter fogmassa

Är fastigheten tidigare omfogad?

Ja, år ___________

Nej

Genomsnittlig PCB-halt (bifoga analysprotokoll)

Entreprenör för saneringen
Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Kontaktperson

Telefon

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

2(3)

Sanering
Saneringsmetod

Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga informationsblad)

När startar saneringen?

Planerad att avslutas?

Vid invändig sanering
Typ av ventilation inomhus

Vilka åtgärder vidtas för att skydda hyresgäster och andra brukare av fastigheten mot damm och buller?

Hur informeras hyresgäster och andra brukare av fastigheten?

Vid utvändig sanering
Avstånd i meter till lekplats/odling samt beskrivning av marken (asfalt, gräs med mera)

Åtgärder för att hindra spridningen av PCB till mark, luft och vatten

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall

Förvaringsplats för farligt avfall

Övriga skyddsåtgärder (till exempel av mark)

Farligt avfall transporteras av

Saneringsentreprenören

Annan transportör, ange vilken

Uppföljning – fastighetsägarens egenkontroll (frivillig uppgift)
Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägaren kontrollant

Ja

Nej

Hur ofta och av vem?

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se
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Jag förbinder mig att se till att saneringsarbetet kommer utföras i enlighet med denna plan.
Transportdokument och mottagningskvitto från avlämnat farligt avfall kommer på begäran att redovisas till
miljö- och byggförvaltningen.

Underskrift
Datum

Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Blanketten sändes till Miljö- och byggförvaltningen, 576 80 Sävsjö

Bilagor
Med anmälan ska följande bilagor lämnas:
- Analysprotokoll över utförd PCB-analys
- Situationsplan över området med eventuella lekplatser och odlingar markerade (utvändig sanering).

För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.
De uppgifter som ni har lämnat på denna blankett kommer att registreras, lagras och behandlas automatiskt. Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig och
ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

