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ANMÄLAN
PCB-sanering av fogmassor
Bygg- och miljönämnden
Anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 10 kap miljöbalken.
Handläggning av anmälan är avgiftsbelagd
Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister
Område
Byggnadens adress

Fastighetsbeteckning

Har PCB-inventering skickats till kommunens miljökontor eller motsvarande (sammanställning)

Ja

Nej

Om nej, bifoga PCB-inventering

Fastighetsägare
Firmanamn/Namn

Organisationsnummer

c/o
Adress

Postadress
Postnummer och ort

Faktureringsadress om annan än ovanstående
Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering

Kontaktperson
Namn

Telefon

Fax

Beskrivning av området eller fastigheten
Är fastigheten tidigare omfogad

Ja, utfördes år

Nej

Fogmassa förekommer på följande ställen

Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (Kg)
Beräknad mängd PCB som saneras senare (Kg)

Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Sanering
Saneringsmetod

SP MET 2555*)

Enl Sv fogbranschen, SFR

Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning

*) Enligt SP rapport 1999:07 Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCB-haltiga fogmassor.
Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga säkerhetsdatablad)
När planeras saneringen starta (åååå-mm-dd)

Planerad att avslutas (åååå-mm-dd)

Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping Postadress: Linköpings kommun, Miljökontoret, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 60 E-postadress: miljokontoret@linkoping.se
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Vid invändig sanering
Typ av ventilation i trapphus
Åtgärder som vidtas för att skydda hyresgäster, patienter 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; Saneringsmetod

Uppföljning - Fastighetsägarens egenkontroll
Sanering kommer att kontrolleras av byggkontrollant

Dagligen

2 ggr/v

1 gg/v

1 gg/2 v

Annat, ange

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall (Kg)
Förvaringsplats för farligt avfall
Är entreprenören godkänd för transport av farligt avfall, PCB-avfall

Ja

Nej

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna
anmälan. En saneringsrapport med transportdokument från avlämnat farligt avfall och saneringsrapport kommer att
redovisas till Miljökontoret efter avslutad sanering.
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))
Personuppgifter som lämnas i blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder
som behövs för att handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas
av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.
Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av
uppgifter.
För frågor kontakta bygg- och miljönämndens förvaltning enligt följande: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
e-post: moskundtjanst@linkoping.se telefonnummer: 013-20 64 00

