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Spar blankett

Skriv ut blankett

Ifylld blankett skickas till:

Miljöförvaltningen
501 80 Borås
Fastighetsägare
Namn
Utdelningsadresss

fastighetsägarens kontaktperson
Postnummer

Ort

Namn

Telefon

Telefon

e-post

e-post

Saneringsobjekt
Fastighetsbeteckning
Fastighetens / byggnadens adress
Diarienummer (se beslut ni fått med anledning av er saneringsanmälan)

Entreprenör som utfört saneringsarbetet
Företagsnamn

Kontaktperson hos entreprenören namn

Telefon

e-post

Saneringen
Saneringar påbörjades, datum

Saneringen har utförts enligt anmälan

Saneringar avslutades, datum

Ja

Nej

Om nej, beskrivning av avvikelser:

Samtliga PCB-fogar i byggnaden har sanerats Ja
Nej
Om nej, beskrivning av fogar som återstår (belägenhet, löpmeter, varför de ej sanerats):

Incidenter eller andra förhållanden som kan ha inneburit PCB-spridning till omgivningen

Ja

Nej

Om ja, beskriv:

Övriga upplysningar om saneringen

Saneringens omfattning, avfall och analyser redovisas på nästa sida
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Saneringens omfattning samt omhändertaget avfall
Sanerade PCB-fogar:

antal löpmeter

kg fogmassa

 Ja  Nej
 Inga sandlådor finns nära byggnaden

Sandlådesand har bytts efter sanering
Jord runt byggnad som bytts efter
sanering:

m

2

till djup, cm

Total mängd saneringsavfall, exkl. jord och sand, kg

Total mängd jord och/eller sand om bytts ut, kg

Vad består detta av (fogmassa, skyddskläder, filter etc.)

Vad består detta av (rabattjord, sandlådesand etc.)

Beräknad/uppskattad total mängd PCB i detta avfall, kg

Beräknad/uppskattad total mängd PCB i detta material, kg

Företag som tagit emot detta avfall

Företag som tagit emot detta avfall

PCB-analyser

Datum

Provplats

PCB-halt

Journal nr

Luftprov inomhus

Fogmassa

Jord

Sand

Annat:

Bilagor






Kopior av mottagningsbevis från avfallsmottagare (obligatoriskt)
Ritning som visar osanerade fogars läge (obligatorisk om osanerade PCB-fogar finns)
Tomtkarta som visar var jord/sand bytts (obligatorisk om jord/sand bytts)
Analysprotokoll PCB-prov , antal protokoll:
Annan bilaga:

Underskrift, fastighetsägarens representant

Datum

Underskrift

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.

