ANMÄLAN
om PCB-sanering
enligt förordningen om PCB (2007:19)

PCB-sanering ska enligt förordningen om PCB (2007:19) anmälas till miljöförvaltningen minst tre veckor
innan saneringen påbörjas. Miljöförvaltningen granskar anmälan och besvarar den. Eventuellt med ett beslut
om vilka försiktighetsmått som ska iakttas vid saneringen. Se till att saneringsföretaget tar del av
miljöförvaltningens svar och följer försiktighetsmåtten vid saneringen. Sammanställ sedan en slutrapport till
miljöförvaltningen.

Anmälare
Fastighetsägare

Fastighetsförvaltare

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Telefon

Telefon

Ansvarig

Ansvarig

Ort

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?

Genomsnittlig PCB-halt (bifoga analysprotokoll)

Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Saneringsmetod (i enlighet med SFR:s metod eller annan dokumenterat likvärdig metod)
Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga informationsblad)
Tidsplan

Fortsättning på nästa sida.
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Vid invändig sanering
Typ av ventilation inomhus
Vilka åtgärder vidtas för att skydda hyresgäster och andra brukare av fastigheten mot damm och buller?

Vid utvändig sanering
Avstånd till lekplats/odling samt beskrivning av marken (asfalt, gräs m.m.)

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

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall
Förvaringsplats för farligt avfall
Övriga skyddsåtgärder (t.ex. täckning av mark)

Med anmälan ska följande bilagor lämnas:
– Analysprotokoll över utförd PCB-analys.
– Situationsplan över området med ev. lekplatser och odlingar markerade (utvändig sanering).
Jag förbinder mig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna plan.
Transportdokument från avlämnat farligt avfall kommer att redovisas till miljöförvaltningen.

Underskrift

…………………………………………………………………………………………………………
Datum
Namn
Namnförtydligande
Uppgifterna du lämnar via denna blankett kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen av miljönämnden i Habo och Mullsjö
kommuner. Du avgör själv om du vill lämna uppgifterna till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för handläggningen av ditt ärende.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad
ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
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