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Anmälan om sanering av PCB
Inlämnas senast 3 veckor innan saneringsstart
Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Fastighetens gatuadress

Fastighetens postnummer och ort

Fastighetsägare
Namn

Telefon dagtid

Adress

Postnummer och ort

Organisationsnummer

E-postadress

Fakturamottagare
Namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Referensnummer

E-postadress

Entreprenör
Namn

Telefon dagtid

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-postadress

PCB- inventering
Har PCB-inventering skickats till
samhällsbyggnadsförvaltningen

Ja

Nej Om nej, bifoga PCB-inventering

Beskrivning av området eller fastigheten
Är fastigheten
tidigare omfogad?

Ja, utfördes år ____________________

Nej

Fogmassa förekommer på följande ställen (kan även markeras på bifogade ritningar)

Antal löpmeter fogmassa

Mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)

Sanering
Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga varuinformationsblad)
När startar saneringen? (datum)

När beräknas saneringen avslutas? (datum)

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

Telefon

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67

2 (4)

Anmälan om sanering av PCB
Inlämnas senast 3 veckor innan saneringsstart
Saneringsmetod
Enligt Svenska fogbranschens riksförbund, SFR

Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning

Vid invändig sanering
Typ av ventilation i aktuella utrymmen
Åtgärder som vidtas för att skydda hyresgäster, patienter eller andra brukare av fastigheten mot damm/buller (kan
anges i bifogad miljöskyddsplan)

Vid utvändig sanering
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset

Ja

Nej

Odlingslott eller kolonilott inom
50 m från huset

Ja

Nej

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten (kan anges i bifogad miljöskyddsplan)

Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontroll
Saneringsarbetet kommer att
kontrolleras av fastighetsägaren

dagligen

2 ggr/v

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall (kg)

1 ggr/v

1 ggr/2v

Annat:_________________

Förvaringsplats för farligt avfall

Är entreprenören godkänd för transport av farligt avfall, PCB avfall

Ja

Nej

Om nej, vilken entreprenör kommer att anlitas för transport av farligt avfall (företagsnamn, kontaktperson, telefon)?

Bifogade handlingar
Miljöskyddsplan

Situationsplan över området med ev.
lekplatser och odlingar markerade

Ritning över byggnaden med
markerade PCB-fogar

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

Telefon

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67
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Anmälan om sanering av PCB
Inlämnas senast 3 veckor innan saneringsstart
Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet
med denna anmälan. Transportdokument från avlämnat farligt avfall kommer att redovisas till
samhällsbyggnadsförvaltningen efter avslutad sanering.
Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL)
Datum
Ort
Namnunderskrift sökande/behörig firmatecknare

Jag vill ta emot skrivelser/beslut i ärendet via:

Namnförtydligande

E-post

Brev

E-postadress/er

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

Telefon

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67
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Anmälan om sanering av PCB
Inlämnas senast 3 veckor innan saneringsstart
Information om anmälan om sanering av PCB
Senast 3 veckor innan en sanering av PCB-haltigt material påbörjas ska en anmälan om detta inkomma
till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsägaren har huvudansvaret för att anmälan görs. Normalt
medverkar entreprenören med att upprätta handlingarna.
Anmälan görs enligt förordningen (2007:19) om PCB m.m. och ska innehålla minst följande uppgifter:
•
Fastighetens beteckning och adress
•
Fastighetsägare eller förvaltare med adressuppgifter
•
Vad entreprenaden omfattar
•
Beräknad mängd fog och PCB enligt inventeringsrapport
•
Entreprenör med adressuppgifter och uppgift om kontaktperson
•
Tidpunkt för arbetets start och beräknat färdigdatum
•
Miljöskyddsplan
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller blankett för anmälan.
Fastighetsägaren kan kräva att entreprenören redan i sitt anbud anger en miljöskyddsplan. Den ska
beskriva entreprenörens förslag om hantering av de miljöskyddsfrågor som uppkommer.
Miljöskyddsplanen bör innehålla minst följande uppgifter men kan anpassas till den aktuella
entreprenaden:
•
Åtgärder för skydd av omgivande mark
•
Åtgärder för att minimera dammspridning vid verktyg
•
Utformning av arbetsställningar, särskilt med tanke på att minimera spridning av avfall
•
Hantering och förvaring av uppkommande avfall
•
Avtal eller plan för borttransport av uppkommande avfall
•
Åtgärder för skydd av boende, arbetande, patienter eller andra personer som berörs
•
Åtgärder för avspärrning av arbetsområde
•
Dagliga städrutiner
•
Skriftlig information till hyresgäster och andra berörda
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen vid frågor och funderingar.
Avgift
Prövningsavgiften i anmälningsärendet debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För
handläggande av denna anmälan gäller timtaxa. Då debiteras avgift för varje timme nedlagd
handläggningstid i ärendet. Handläggningstiden omfattar såväl förberedelser och resor, som besök på
plats.
Anmälan skickas till: Örnsköldsviks kommun
Bygg- och miljöavdelningen
891 88 Örnsköldsvik
Lämnas i:

Receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

E-post:

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

Telefon

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67

