LAN PCB--sanering
ANMÄL

Miljöfö
örvaltningen

Enligt 28 § förordningeen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskkydd (SFS 199
98:899)

Adminisstrativa upp
pgifter
Byggnaden
ns adress

Fastighetsbeteckning
Bruttoare
ea (m2)

Byggnadsn
nummer

Byggn
nadsår

Ombbyggnadsår

Fastigheetsägare
Firmanamn
n/Namn

Orgaanisationsnumm
mer

c/o
Gatuadresss/Box
Postnr

Postort

Kontaktperrson

Telefon

Fax

Entreprrenör
Firmanamn
n

Organisaationsnummer

Gatuadresss/Box

Postnu
ummer

Postort

Saneringstteknik
*

SP M
MET 2555
*

Enlig
gt Svenska Fogbranschens
Rikssförbund, SFR

Annnan likvärdig metod enligt bifog
gad
beskkrivning

Enligt SP-ra
apport 1999:07 Uttveckling och utvärdering av metodeer för byte av PCB
B-haltiga fogmasso
or.

Beskrivnning av byg
ggnad/omg
givning
Byggnaden
ns användning (ange
(
ett eller fle
era alternativ)
Bostäd
der, ange antal lägenheter:

Handel och service

Skola

Industrilokal elle
er lager

Daghe
em

Pumpstation eller transformatoorstation

Sjukhu
us eller vårdcen
ntral

Garage eller P-hus

Kontorr

Annat, ange vad:

Hus med ffasadelement avv betong
Ja

Nej

Byggnaden h
har fogats om
Ja

Nej

Lekplats m
med sandlåda elller lekredskap in
nom 50 m från h
huset:
Ja

Nej

Om ja, ange år:

Odlin
ngslott eller kolo
onilott inom 50 m från huset:
Ja

Nej

Har samma
anställningsblan
nkett – inventering av PCB skicckats till miljöförv
valtningen?
Ja

Nej (om nej biffoga ifylld samm
manställningsbla
ankett!)

Landskro
ona kommun
n
261 80 La
andskrona
Besöksa
adress Drottninggatan 7
www.land
dskrona.se

T
Tfn 0418-47 06
6 00 exp.
Fa
ax 0418-47 06
6 03
m
miljo@landskro
ona.se

Bankkgiro 868-612
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Posttgiro 12345-5
Org.n
nr 212000-1140

2(2)

Tidplan och uppföljning
När startade saneringen? (åååå-mm-dd)

Planerad att avslutas (åååå-mm-dd)

I det fall datumet ändras skall Landskrona miljöförvaltning meddelas.
Saneringen kommer att kontrolleras av byggkontrollant
Dagligen

2ggr/v

1ggr/v

1ggr/2v

Annat, ange frekvens

Försiktighetsmått
Saneringsfirman har relevant kunskap om sanering av fogmassor av
PCB?
Ja

Nej
Kommentarer

Hyresgäster informeras om saneringen?
Ja

Nej

Dammsugare för sugning av PCB-damm används vid
saneringsarbetet samt spill vid saneringen avlägsnas efter varje
arbetsdag?
Ja

Kommentarer

Nej

Under slipningsarbetet är ventilationen avstängd och hyresgästerna
informeras om detta?
Ja

Kommentarer

Nej

Balkonger och fönster är inte tillgängliga under saneringen och
städas efter saneringen?
Ja

Kommentarer

Nej

Fönster och ventilationsanläggningar är förseglade under
saneringen?
Ja

Kommentarer

Nej

Marken intill byggnaden skyddas genom täckning samt uppsamling
av utfallning sker efter varje arbetsdag?
Ja

Kommentarer

Kommentarer

Nej

Övriga försiktighetsmått och kommentarer

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall

Transportör

Förvaringsplats för farligt avfall

Org.nr

Bilagor

Fastighetsägarens underskrift
Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna
anmälan.
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till: Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona

Anmälan skickas till Miljöförvaltningen senast 3 veckor innan saneringen påbörjas.

