Rapport
Sammanställning inventerad
PCB
10 kap 9 § miljöbalken
Blankett B
Upplysningsskyldighet enligt miljöbalken 10 kap 9 §
Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.
Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad inventeringen gäller.
Skriv ut tom blankett

Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna, som ska bifogas denna rapport.

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Byggnadsnummer

Byggnadens adress

Bruttoarea (m2)

Byggnadsår

Ombyggnadsår

Fastighetsägare
Firmanamn/Namn

Person-/Organisationsnummer

C/o

Gatuadress/Box

Postnummer

Postadress

Kontaktperson

Telefon

E-post

Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnummer

Telefon

E-post

Postadress

Beskrivning av byggnad/omgivning
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
☐ Annat, ange vad ……………………………………………..

☐ Kontor

Hus med fasadelement av betong

Byggnaden har fogats om

☐ Ja

☐ Ja, ange år ………………………………….

☐ Nej

☐ Nej

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

☐ Nej
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Fogmassor (uppgifter från blankett A1)
Halt

Foglängd (m)

Mängd PCB (kg)

Överstigande 500 mg/kg
Understigande 500 mg/kg
Totalt

Isolerrutor (uppgifter från blankett A2)
Total omkrets (m)

Mängd PCB (kg)

Totalt

Kondensatorer (uppgifter från blankett A3)
Antal

Mängd PCB (kg)

Totalt

Golvmassor (uppgifter från blankett A4)
Yta (m2)

Mängd PCB (kg)

Totalt

PCB ej påträffat
☐ Vid inventering hittades inte fogmassor med PCB
☐ Vid inventering hittades inte isolerrutor från den aktuella tidsperioden
☐ Vid inventering hittades inte kondensatorer från den aktuella tidsperioden
☐ Vid inventering hittades inte golvmassor med PCB

Övriga upplysningar

Bilagor
☐ Inventeringsprotokoll - fogmassor (Blankett A1)

☐ Inventeringsprotokoll - isolerrutor (Blankett A2)

☐ Inventeringsprotokoll - kondensatorer (Blankett A3)

☐ Inventeringsprotokoll - golvmassor (Blankett A4)

☐ Situationsplan med byggnadsnummer

Tidplan för sanering (gäller när PCB över 500 mg/kg påträffats)
Sanering planeras att påbörjas (åååå-mm-dd)

Sanering planeras att avslutas (åååå-mm-dd)

OBS! Anmälan om PCB-sanering ska lämnas till Miljö- och byggenheten senast 6 veckor innan saneringsarbetet inleds. Sanering får
inte påbörjas förrän Miljöenheten granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.
Skriv ut

Rensa formulär

Fastighetsägarens underskrift
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till Miljö och hållbarhet, Östra Göinge kommun,
Storgatan 4, 289 41 Broby.
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se kommunens hemsida.
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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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