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Utskriven, ifylld och undertecknad blankett inklusive bilagor skickas till:
Miljöförvaltningen - Landskrona stad - 261 80 Landskrona

Blankett B
Sammanställning, inventerad PCB

Miljöförvaltningen
2018-09-04

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per
byggnad. Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad inventeringen gäller.
Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna, som ska bifogas denna rapport.

Administrativa uppgifter
Byggnadens adress

Fastighetsbeteckning

Byggnadsnummer (enligt karta) Bruttoarea m2

Byggnadsår

Antal byggnader på fastigheten

Ombyggnadsår

Antalet inventerade byggnader

Fastighetsägare / Uppdragsgivare
Firmanamn / Namn

Organisationsnummer / Personnummer

Adress

Kontaktperson

Postnr

Ort

Telefonnummer

E-post

Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Kontaktperson

Postnr

Ort

Telefonnummer

E-post

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)
Bostäder, ange antal lägenheter:

Kontor

Garage eller P-hus

Skola

Handel och service

Annat, ange vad:

Förskola

Industrilokal eller lager

Sjukhus eller vårdcentral

Pump- eller transformatorst.

Konstruktion
Hus med fasadelement av betong:

Ja

Byggnaden har fogats om:

Nej

Ja

Om ja, ange år:

Nej

Omgivning
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset:

Ja

Nej

Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset:

Ja

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Nej

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140
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Fogmassor (uppgifter från blankett A1)
Miljöförvaltningen

Halt

Foglängd (m)

Mängd PCB (kg)

Total omkrets (m)

Mängd PCB (kg)

Överstigande 500 mg/kg
Understigande 500 mg/kg
Totalt

Isolerrutor (uppgifter från blankett A2)

Totalt

Kondensatorer (uppgifter från blankett A3)
Antal

Mängd PCB (kg)

Totalt

Golvmassor (uppgifter från blankett A4)
Yta (m2)

Mängd PCB (kg)

Totalt

Hjälp att beräkna PCB-mängder
Fogmassor
Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:
Halt (mg/kg) x Foglängd (m) x 0,25 (kg/m)
1 000 000
I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

Isolerrutor
Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:
Omkrets (m) x 0,04 (kg/m)

Kondensatorer
PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då:
Antal x 0,05 (kg/st)
Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

Golvmassor
Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:
Halt (mg/kg) x yta (m2) x 2,2 (kg/m2)
1 000 000
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PCB ej påträffat
Miljöförvaltningen

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 (ska bifogas)
Inventeringsprotokoll - fogmassor (Blankett A1)
Inventeringsprotokoll - isolerrutor (Blankett A2)
Inventeringsprotokoll - kondensatorer (Blankett A3)

Inventeringsprotokoll - golvmassor (Blankett A4)
Situationsplan med byggnadsnummer

Åtgärdsplan (gäller när PCB påträffats)
Vid påträffande av PCB ska även en åtgärdsplan inlämnas. Åtgärdsplanen behöver innehålla information om hur fastighetsägaren avser
säkerställa att den PCB som påträffats sorteras ut och hanteras som farligt avfall när den blir avfall. Beskriv i ord vilka åtgärder som
planeras och under vilken tidsrymd detta ska ske. Observera att det finns en tidsgräns för när fogar innehållande PCB i högre halter än
500 mg/kg senast ska vara sanerade. Sanering av fogar och golv är förenat med anmälningsplikt, se separat blankett för anmälan om
PCB-sanering.

Fastighetsägarens underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter

