
 
Bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

RAPPORT 
10 kap 9 § miljöbalken 

 

Sammanställning– inventerad PCB 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 fram går vilken byggnad inventeringen gäller. 

 

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

 

Administrativa uppgifter 

Byggnadens adress 

 

Fastighetsbeteckning 

      

Byggnadsnummer 

      

Bruttoarea (m2) 

      

Byggnadsår 

      

Ombyggnadsår 

      

 

Fastighetsägare 

Firmanamn/Namn 

      

Organisationsnummer 

      

c/o 

      

Gatuadress/Box 

      

Postnr 

      

Postort 

      

Kontaktperson 

      

Telefon 

      

Fax 

      

 

Entreprenör 

Firmanamn 

      

Organisationsnummer 

      

Gatuadress/Box 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

 

Beskrivning av byggnad/omgivning 

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ) 

 Bostäder, ange antal lägenheter: 

 Skola 

 Daghem 

 Sjukhus eller vårdcentral 

 Kontor 

 Handel och service 

 Industrilokal eller lager 

 Pumpstation eller transformatorstation 

 Garage eller P-hus 

 Annat, ange vad: 

Hus med fasadelement av betong   Byggnaden har fogats om Om ja, ange år: 

 Ja     Nej  Ja     Nej       

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset:          

 Ja     Nej  

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset: 

 ja     Nej 

  

Blanketten fortsätter på nästa sida 



 

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 Miljöförvaltningen senast 6 veckor innan saneringsarbetet inleds. Sanering får 

inte påbörjas förrän Miljöförvaltningen granskat anmälan och fattat beslut i ärendet. 

 

Fastighetsägarens underskrift 

Datum 

      

Underskrift 

      

Namnförtydligande 

 

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till Bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn. 

Frågor angående PCB  besvaras av Ann-Katrin Forsström, tel 0270-751 39, ann-katrin.forsstrom@soderhamn.se  
 

Information om behandling av personuppgifter.  

Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar 

används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna 

handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har 

möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära 

rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt 

dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se. För mer information se www.soderhamn.se  

mailto:ann-katrin.forsstrom@soderhamn.se
mailto:kommun@soderhamn.se
mailto:dataskyddsombud@kfsh.se
http://www.soderhamn.se/

