Anmälan om PCB-sanering av
fogmassor

Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00
Fax 0476-151 72

Blanketten skickas in till Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen, av fastighetsägaren minst tre
veckor innan sanering påbörjas.
Fastighetsuppgifter
Byggnadens adress

Fastighetsbeteckning

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens miljökontor eller motsvarande?

Ja

Nej

Om nej, bifoga PCB-inventering (Använd t ex sammanställningsblankett inventering PCB)

Fastighetsägare
Firmanamn/Namn
Gatuadress/Box

Organisationsnummer/Personnummer
Postnummer

Kontaktperson
Namn

Postort

Företag

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Beskrivning av området eller fastigheten
Är fastigheten tidigare omfogad?

Ja, utfördes år

Nej

Fogmassa förekommer på följande ställen

Bedömt antal löpmeter fogmassa
Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)
Tidigare sanerad mängd PCB (kg)
Beräknad mängd PCB som saneras senare (kg)

Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnummer

Postort

Sanering

Saneringsmetod (arbetsmetod, verktyg och utrustning m m)

När startar saneringen?
Planerad att avslutas?

Vid invändig sanering

Typ av ventilation i berört utrymme
Åtgärder som vidtas för att skydda boende, lokalhyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot damm/buller

Vid utvändig sanering

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset?

Ja

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset?

Nej

Ja

Nej

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten

Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontroll

Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant

dagligen

2 ggr/v

1 ggr/v

1 ggr/2v

Annat, ange vad

Avfallshantering

Beräknad mängd farligt avfall (kg)
Förvaringsplats för farligt avfall
Har entreprenören tillstånd för transport av farligt avfall med PCB?

Ja

Nej

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med
anmälan. Transportdokument och mottagningskvitto från avlämnat farligt avfall kommer att redovisas till miljö- och
byggförvaltningen efter avslutad sanering.
Ort och datum
Fastighetsägare, namnteckning

Namnförtydligande

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt
ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt
register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.
Avgift
En avgift kan komma att tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterföljande
revideringar.
Rev. 210112

