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Ifylld blankett skickas till

Miljö- och byggnadskontoret

Blankett B

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor
Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas.

Fastighetsuppgifter
Byggnadens adress

Fastighetsbeteckning

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till
kommunens miljökontor?

Om nej, bifoga dokumentation från PCB-inventering

Ja

Nej

Fastighetsägare
Juridisk ägare av byggnaden

Organisationsnummer

Gatuadress/Box
Postnr

Postort

Kontaktperson
Namn
Telefon

Företag
Fax

E-post

Beskrivning av området eller fastigheten
Är fastigheten tidigare omfogad?

Ja, utfördes år

Nej

Fogmassa förekommer på följande ställen

Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras

Antal löpmeter fog med 50-500 mg/kg PCB som
saneras

Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)
Tidigare sanerad mängd PCB (kg)
Beräknad mängd PCB som saneras senare (kg)

Blanketten fortsätter på nästa sida!
Blanketten utarbetad av Miljöförvaltningen i Stockholm 2000-09-04, rev av Miljökonsultgruppen 2005-06-23.
Senaste revidering 08-03-16, Miljökonsultgruppen i Stockholm.
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Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnr

Postort

Sanering
Saneringsmetod (arbetsmetod, verktyg och utrustning m m):

I det fall datumet ändras ska detta meddelas
Miljökontoret.

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?

Ja

Nej

Nej

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark och luft

Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontroll
Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant

Ja
Annat, ange vad
Hur ofta och av vem?
Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall (kg)
Förvaringsplats för farligt avfall
Farligt avfall transporteras av

Saneringsentreprenören

Annan transportör:

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 på begäran att
redovisas till Miljökontoret efter avslutad sanering.
Datum

Fastighetsägare, namnteckning ………………………………………………
Namnförtydligande
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Information om avgift för handläggning och tillsyn
En avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom
miljöbalkens (1998:808) område, antagen av kommunfullmäktige. Läs mer på https://
www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/sfst/
Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Undertecknande innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens
ärendesystem i syfte att bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk.
Kontaktuppgifter
Om du behöver ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter.
Telefon- och besökstid 08.00-17.00. Ring 579 210 00 och begär Kontaktcenter, eller skicka
via e-post till mbn@sollentuna.se.
Skicka underskriven blankett till:
mbn@sollentuna.se
eller
Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadskontoret
191 86 Sollentuna

