Inventering av PCB i byggnad
Sammanställningsblankett

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.
Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad det gäller.

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Byggnadens adress

Byggnadsår

Ombyggnadsår

Byggnadsnummer

Telefon, dagtid

Bruttoarea (m2)

Uppgiftslämnare

Fastighetsägare
Firmanamn/Namn

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Inventerare
Företag

Adress

Namn

Telefon

E-postadress

Beskrivning av byggnad/omgivning
Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)
Bostäder

Skola, daghem

Sjukhus eller vårdcentral

Industribyggnad (byggnad som taxeras som industribyggnad)
Hus med fasadelement av betong
Ja

Byggnaden har fogats om

Nej

Ja

Nej

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 meter från huset
Ja

Annat ange vad ______________________________________
Om ja, ange år
________________________________________________
Odlingslott eller kolonilott inom 50 meter från huset

Skola, daghem

Ja

Nej

Uppgifter om inventeringen
Inventering av fogmassor har utförts
Utomhus, antal typer av fogmassa som hittats: ______________

Antal prover som tagits för analys: _______________________

Inomhus, , antal typer av fogmassa som hittats: _____________

Antal prover som tagits för analys: _______________________

Inventering av golvmassor har utförts
Ja, antal typer av golvmassa som hittats: __________________

Antal prover som tagits för analys: _______________________

Eventuell provtagning på mark
Kort beskrivning av markprover:

Antal prover som tagits för analys: ___________

Observera att på tillsynsmyndighetens begäran ska även kunna redovisas var proverna har tagits samt
analysprotokoll där fastighetsbeteckning och provnummer framgår.
Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sammanställning av inventerade mängder PCB
Fogmassor
Halt

Foglängd (m)

Mängd PCV (kg)

Yta (m2)

Mängd PCV (kg)

Total omkrets (m)

Mängd PCV (kg)

Antal

Mängd PCV (kg)

> 500 mg/kg
50 - 499 mg/kg
2 - 49 mg/kg
Totalt
Golvmassor

Totalt
Isolerrutor

Totalt
Kondensatorer
Typ
Lysrörsarmatur
Övrigt
Totalt
PCB onoterat
Vid inventeringen hittades inte fogmassor med PCB
Vid inventeringen hittades inte golvmassor med PCB
Vid inventeringen hittades inte isolerrutor med PCB
Vid inventeringen hittades inte kondensatorer från den aktuella tidsperioden

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! Skriftlig anmälan om PCB-sanering ska lämnas till Miljöförvaltningen senast sex veckor innan saneringsarbetet
inleds. Sanering får inte påbörjas innan Miljöförvaltningen granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

Övriga upplysningar

Underskrifter
Fastighetsägare

Datum

Namnförtydligande
Inventerare

Datum

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du
läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås
via E-post miljo@boras.se eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

