ANMÄLAN OM PCB-SANERING AV FOGMASSOR.
ENL. 28 § FÖRORDNING (1998:899) OM
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Bygg- och miljöförvaltningen

Fastighetsägare
Namn

Personnr/orgnr

Utdelningsadress
Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

Har inventeringsuppgifter skickats till bygg- och miljökontoret

ja

nej

Beskrivning av området eller fastigheten
Fastighetsbeteckning:
Fogmassa förekommer på följande ställen:

Är fastigheten tidigare omfogad?
Antal löpmeter fogmassa:

ja

nej

m

PCB som saneras enligt denna anmälan:

kg

PCB som saneras senare:

kg

Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnr

Adress

Telefon

Postnr

Ort

Mobil

Saneringsmetod
SP MET 2555

Enligt Svenska fogbranschen, SFR

Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning

Postadress
Bygg- och miljöavdelningen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Besöksadress
Kungsgatan 6
Söderhamn

Telefon
0270/750 00
Telefax
0270/752 25

Bankgiro
192-3473

E-post
bygg.miljonamnden@soderhamn.se
Org. nr
212000-2353

Vid invändig sanering
Typ av ventilation i trapphus
Vilka åtgärder vidtas för att skydda hyresgäster, patienter och andra brukare av fastigheten mot
damm/buller?

Vid utvändig sanering
Finns lekplats/odling inom 50 m fram till huset?

ja

nej

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten; saneringsmetod
SP metod 2555

Annan likvärdig dokumenterad metod

Intäckning används

Verktyg enligt rekommendation från SFR

Marktäckning

Personlig skyddsutrustning

Uppföljning – Egenkontroll
Saneringen kommer att kontrolleras av byggkontrollant:
Namn
Adress

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

1 ggr/varannan vecka

1 ggr/månad

annat:

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall:

Förvaringsplats för farligt avfall:

Är entreprenören godkänd för transport av farligt avfall, PCB-avfall?

ja

nej

Till anmälan bifogas
Situationsplan som visar vilka huskroppar som kommer att saneras.
Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet
med denna plan.
Transportdokument från avlämnat farligt avfall kommer att redovisas till bygg- och miljöavdelningen efter
avslutad sanering.
Underskrift
Datum
Namnförtydligande

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

