Anmälan om PCB-sanering
Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
Skriv ut tom blankett

Fastighetsdata
Uppgifterna redovisasbyggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.
Fastighetsbeteckning

Byggnadens adress

Fastighetsägare (namn/firmanamn)

Adress till fastighetsägare

Person-/Organisationsnr.

Inventerad av

Datum

Ev. byggnadsnummer

Bruttoarea (m2)

Byggnadsår

Ombyggnadsår

Har ”Sammanställningsblankett - Inventerad PCB” skickats till Miljö- och Byggenh.

Byggnadens lokala koordinater

☐ Ja

X:

☐ Nej (om nej, bifoga ifylld sammanställningsblankett)

Y:

Kontaktperson
Namn

Telefon

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)
☐ Bostäder, ange antal lägenheter ……………………...

☐ Handel och service

☐ Skola

☐ Industrilokal eller lager

☐ Daghem

☐ Pumpstation eller transformatorstation

☐ Sjukhus eller vårdcentral

☐ Garage eller P-hus

☐ Kontor

☐ Annat, ange vad …………………………………………………

Konstruktion
☐ Betong

☐ Lättbetong

☐ Tegel

☐ Panel

☐ Annat, ange vilken ……………………………………………………….

Omgivning
Lekplats inom 50 m från byggnaden

Odlingslott eller koloni inom 50 m från byggnaden

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

☐ Nej

SANERING
Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnummer

Postadress

Saneringsteknik
☐ SP MET 2555*

☐ Enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR

☐ Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning

*Enligt SP-rapport 1999:07 Utveckling och utvärdering av metoder för byte av PCB-haltiga fogmassor.

Tidplan och uppföljning
När startar saneringen (åååå-mm-dd)?

Planerad att avslutas (åååå-mm-dd)

Saneringen kommer att kontrolleras av byggkontrollant
☐ Dagligen

☐ 2 ggr/v

☐ 1 ggr/v

☐ 1 ggr/2 v

☐ Annat, ange vad …………………………………………………….

Blanketten fortsätter på nästa sida
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Anmälan om PCB-sanering
Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
Försiktighetsmått
Saneringsfirman har relevant kunskap och utbildning om sanering av fogmassor med PCB?
☐ Ja

☐ Nej

Kommentar:

Hyresgäster informeras om saneringen?
☐ Ja

☐ Nej

Kommentar:

Dammsugare för sugning av PCB-damm används vid saneringsarbetet samt spill vid saneringen avlägsnas efter varje arbetsdag?
☐ Ja

☐ Nej

Kommentar:

Marken intill byggnaden skyddas genom täckning samt uppsamling av avfallet görs efter varje arbetsdag?
☐ Ja

☐ Nej

Kommentar:

Fönster och ventilationsöppningar är förseglade under saneringen?
☐ Ja

☐ Nej

Kommentar:

Balkonger och fönster är inte tillgängliga under saneringen och städas efter saneringen?
☐ Ja

☐ Nej

Kommentar:

Under slipningsmomentet är ventilationen avstängd och hyresgästerna informeras om detta?
☐ Ja

☐ Nej

Kommentar:

Övriga försiktighetsmått och kommentarer:

AVFALLSHANTERINGEN
Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnummer

Postadress

Avfallsmottagare
Firmanamn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnummer

Postadress

Bilagor

Underskrift
Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna anmälan
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas till Miljö och hållbarhet i Östra Göinge kommun senast 3
veckor innan saneringen påbörjas.

Skriv ut

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen. För ytterligare information se kommunens hemsida

Blanketten fortsätter på nästa sida
Östra Göinge Kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Rensa formulär

Anmälan om PCB-sanering
Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Information

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att
handlägga din ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en
bedömning i ditt ärende.
Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. Under hela den tid vi behandlar
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter
samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det
här fallet myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens
informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi
ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är Tillsyns- och tillståndsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens hemsida
och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på kommunhuset,
medtag giltig legitimation.
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun,
Storgatan 4, 289 41 Broby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ .
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