bygg – livsmedel – miljö

Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS

Anmälan om PCB-sanering
Skickas in av fastighetsägaren när saneringen planlagts och i god tid innan sanering påbörjas.

Allmänna uppgifter
Fastighetsägare

Fastighetsförvaltare

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Ansvarig

Ansvarig

Telefonnummer

Telefonnummer

E-post

E-post

Beskrivning av området eller fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Byggandens/områdets benämning (anges om saneringen exempelvis endast avser en viss byggnad
inom en fastighet med flera byggnader)
För bostadshus, antal lägenheter totalt samt per trapphus
Fogmassa förekommer på följande ställen

Antal löpmeter fogmassa

Är fastigheten tidigare omfogad
Ja, årtal:

Genomsnittlig PCB-halt (bifoga analysprotokoll)

Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Nej

Saneringsmetod
Saneringsmetod
Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga säkerhetsdatablad)
Tidsplan för saneringen

Vid invändig sanering
Typ av ventilation inomhus
Skyddsåtgärder för att skydda hyresgäster och andra brukare av fastigheten mot damm och buller

Vid utvändig sanering
Avstånd till lekplats, odling et cetera, samt beskrivning av marken kring byggnaden (till exempel
asfalt, grus, gräs)

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall

Förvaringsplats för farligt avfall

Transportör, firmanamn

Transportör, organisationsnummer

Slutmottagare, firmanamn

Slutmottagare, organisationsnummer

Övriga skyddsåtgärder (till exempel täckning av mark)

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter – se nedan)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Bilagor som du ska bifoga
 Analysprotokoll från utförd PCB-analys,
 Situationsplan över området med eventuella lekplatser och odlingar markerade (vid utvändig
sanering),
 Säkerhetsdatablad på ersättningsfogmassor.
Upplysningar
Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i
enlighet med denna plan.
Kopia på transportdokument från avlämnat farligt avfall ska skickas in till bygg- och miljönämnden efter avslutad sanering.
Avgift
Vi tar ut en avgift för handläggning av anmälan, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
(KF § 299, 2016-12-05):
 Anmälan enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB med mera: 3H (för närvarande
2 640 kronor).
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas
för ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
om någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter,
borr-/gräventreprenörer och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS.
För ytterligare upplysningar kontakta bygg- och miljöavdelningen, telefon 0140-683 84
(expedition).

