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Information om Anmälan,
Blanketten skickas in av
fastighetsägaren minst tre veckor
innan saneringen påbörjas.

Samhällsförvaltningen
Datum ............................

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor
enligt 18 § förordningen 2007:19 om PCB
Område

Byggnadens adress

Fastighetsbeteckning

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

Ja

Nej

Om nej, bifoga dokumentation från PCB-inventering

(Använd t ex sammanställningsblankett, blankett B, från www.sanerapcb.nu)

Fastighetsägare
Firmanamn/Namn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box
Postnr

Postort

Kontaktperson
Namn

Företag

Telefon

Fax

E-post

Beskrivning av området eller fastigheten
Är fastigheten tidigare omfogad?

Ja, utfördes år

Fogmassa förekommer på följande ställen

Nej

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)

Blanketten utarbetad av Miljöförvaltningen i Stockholm 2000-09-04, rev av Miljökonsultgruppen 2005-06-23.
Senaste revidering 07-10-29, Miljökonsultgruppen i Stockholm.

Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress
Norra Kyrkogatan 3

Fax
0611-34 81 65

Organisationsnr
212000-2403

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se
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Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnr

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

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

Nej

Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontroll
Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant

dagligen
ange vad

2 ggr/v

1 ggr/v

1 ggr/2 v

Annat,
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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 denna anmälan. Transportdokument och mottagningskvitton från avlämnat
farligt avfall kommer att redovisas till Samhällsförvaltningen efter avslutad sanering.
När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

Underskrift
.............................
Datum

..........................................................................
Namnunderskrift

.......................................................................
Namnförtydligande

Anmälan insändes till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand

