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Anmälan om PCB-sanering av fogmassor
Enligt 18 § Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Ärendeprocessen för PCB-sanering går till på följande vis:
1. Fastighetsägaren skickar in anmälningsblankett korrekt ifylld till Miljökontoret.
2. Miljökontoret skickar beslut om föreläggande vad gäller villkor för arbetets utförande.
3. Efter sanering skickar fastighetsägaren in slutrapport till Miljökontoret över utförd sanering, däribland uppgifter
som styrker att PCB-fogar avlägsnats och lämnats in till behörig avfallshanterare.
4. Miljökontoret meddelar fastighetsägaren att ärendet kan avslutas och fastighetsägaren debiteras för tiden som
Miljökontoret lagt ned på ärendet.

.

Blanketten skickas in av
fastighetsägaren när
saneringen planlagts, dock
senast två veckor innan
saneringen påbörjas.

Ifylld blankett skickas till:
Miljökontoret
Box 33200
701 35 Örebro

Område
Byggnadens adress

Fastighetsbeteckning

Har PCB-inventering skickats till kommunens miljökontor eller motsvarande (sammanställning, Blankett B)?

 Ja

 Nej

Om nej, bifoga PCB-inventering

Fastighetsägare
Företag/ namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon mobil

Kontaktperson

E-postadress

Fakturaadress om annan än ovanstående

Postnr och ort

Fakturareferens

Beskrivning av området och fastigheten
Är fastigheten tidigare omfogad?

 Ja, utfördes år:

 Nej

Fastigheten används till:

2017-08-17

Fogmassa förekommer på följande ställen

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Antal löpmeter fogmassa

Mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)

Mängd PCB som saneras senare (kg)

Entreprenör
Företag

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Sanering
Saneringsmetod

 SP MET 2555*

 Enligt Svenska fogbranschen, SFR

 Annan likvärdig metod
enligt bifogad beskrivning

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

Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga varuinformationsblad)

Startdatum för sanering

Planerat slutdatum för sanering

Vid invändig sanering
Typ av ventilation i det berörda utrymmet

Åtgärder som vidtas för att skydda hyresgäster, patienter eller andra brukare av fastigheten under sanering

Vid utvändig sanering
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset

 Ja

 Ja

 Nej

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

 Nej

Tel 019-21 10 00

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten

Uppföljning – fastighetsägarens kontroll
Sanering kontrolleras av byggkontrollant:

Namn

Hur ofta?

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall (kg)

Förvaringsplats för farligt avfall:

Är entreprenör godkänd för transport av farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar

Kommunikation
Jag godkänner kommunikation via e-post
(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna anmälan.
Transportdokument från avlämnat farligt avfall kommer redovisas till Miljökontoret efter avslutad sanering.
Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Avgift

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige (2013)
Information om personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i
register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

