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Anmälan om PCB-sanering av
fogmassor
Östhammars kommun

* = Obligatorisk uppgift

Box 66, 742 21 Östhammar
osthammardirekt@osthammar.se
Telefon: 0173-860 00

Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning*

Postnummer*

Utdelningsadress*

Postort*

Antal byggnader på fastigheten*

Vad används fastigheten till?*

Om fastigheten används till lägenheter, lämnas information till boende
innan sanering?

Lägenheter

Ja

Annat, ange vad ............................................................................................

Nej

Sanering
Saneringsmetod*
Enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR)
Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning
Startdatum för saneringen*

Planerat slutdatum för saneringen*

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens miljökontor?*
Ja
Nej (Bifoga dokumentation från PCB-inventering)
Är fastigheten tidigare omfogad?*
Ja, ange år ......................................
Nej
Saneringen omfattar fogmassa på följande ställen

Sanering kommer att ske inomhus
Antal löpmeter fog med 50-499 mg/kg PCB som saneras inomhus

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

Omfattar saneringen samtliga PCB-fogar?
Ja
Nej. Ange beräknad mängd PCB som återstår, löpmeter .........................................
Om saneringen inte omfattar samtliga PCB-fogar, markera den mängd PCB som återstår i ritningen över de fogar som ska saneras.
Typ av ventilation i berört utrymme

Hur skyddar ni boende eller andra brukare av fastigheten mot damm?

Sanering kommer att ske utomhus
Antal löpmeter fog med 50-499 mg/kg PCB som saneras utomhus

Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras utomhus
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Omfattar saneringen samtliga PCB-fogar?
Ja
Nej. Ange beräknad mängd PCB som återstår, löpmeter .........................................
Om saneringen inte omfattar samtliga PCB-fogar, markera den mängd PCB som återstår i ritningen över de fogar som ska saneras.
Tätning mellan ställning och fasad

Hur skyddar ni boende/omgivning från damm (t.ex. tejpning av fönster, sommarväv)?

Finns lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 20 meter från byggnaden som ska saneras?
Ja
Nej
Finns odlingslott eller kolonilott inom 20 meter från byggnaden som ska saneras?
Ja
Nej
Är marken intill utomhusfogen hårdgjord?
Ja
Nej
Delvis
Är miljöteknisk markundersökning med avseende på PCB gjord?
Ja
Nej, men kommer göras
Nej och kommer inte göras
Skyddas marken intill byggnaden genom täckning och samlas avfallet upp efter varje arbetsdag?
Ja
Nej, ange varför .................................................................................................................................

Dammsugare/stoftavskiljare
Fabrikat*

Friflödeskapacitet*

Modell*

Maximal längd på dammsugarslangar, meter*

Fastighetsägare
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations-/personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress
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Saneringsföretag
Företag*

Postort*

Organisationsnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Utbildning
Vilken utbildning har de som sanerar gått?*
Utbildningen ”sanering enligt metod i handledning från Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR), Sanera PCB-haltiga fogar”
Annan utbildning, ange vilken ..................................................................................................................................................................................................................

Fakturaadress och fakturareferens

Fastighetsägarens kontrollant
Företag*

Postort*

Organisationsnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Uppföljning - fastighetsägarens egenkontroll
Hur ofta kommer saneringen kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant?*
Dagligen

Varannan vecka

2 gånger i veckan

Annat tidsintervall, ange vilket ..............................................................

1 gång i veckan

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall (kg)*

Förvaringsplats för farligt avfall*
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Transportör av PCB-avfallet
Saneringsföretaget transporterar avfallet
Nedanstående företag transporterar avfallet
Företag*

Postort*

Organisationsnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Mottagare av PCB-avfallet
Mottagningskvitton från lämnat farligt avfall redovisas till kommunens miljökontor efter avslutad sanering.
Företag*

Postort*

Organisationsnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Eventuella övriga upplysningar

Bilagor
Ritning som visar de fogar ni sanerar
Situationsplan (om det finns flera byggnader på fastigheten)
Dokumentation från PCB-inventering
Saneringsmetod
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrift
Datum och fastighetsägarens underskrift*

Namnförtydligande*

Östhammars kommun

Hantering av personuppgifter:
För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter.
När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning kap. II
art. 6 1e myndighetsutövning.
Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på
http://www.osthammar.se/gdpr

