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Anmälan om PCB-sanering av fogmassor
Enligt paragraf 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899).
Uppgifter om
fastigheten

Byggnadens adress
Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning?
Ja
Nej, om nej bifoga dokumentation från PCB-inventering.

Fastighetsägare

Namn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Utdelningsadress
Postnummer och postadress
E-post *

Telefon (inklusive riktnummer)

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Företag som
avses utföra
saneringen av
fogmassor

Namn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Adress
Postnummer och postadress
E-post

Telefon

Anmälan ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen
senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Beskrivning av
området eller
fastigheten

Är fastigheten tidigare omfogad?
Nej
Ja, utfördes år ________
Fogmassa förekommer på följande ställen. Bifoga situationsplan på var PCB-fogarna finns.

Antal löpmeter fog med mer än 500 mg per kg PCB som saneras
Antal löpmeter fog med 50-500 mg/kg PCB som saneras
Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)
Tidigare sanerad mängd PCB (kg)
Beräknad mängd PCB som saneras senare (kg)

Beskrivning av
saneringen

Saneringsmetod, beskriv arbetsmetod, verktyg och utrustning med mera:

När startar saneringen?
När är saneringen planerad att avslutas?
I det fall datumet ändras ska detta meddelas Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Vid invändig
sanering

Typ av ventilation i berört utrymme

Vid utvändig
sanering

Finns lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset?

Åtgärder som vidtas för att skydda boende, lokalhyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot
damm/buller

Ja

Nej

Finns odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset?
Ja

Nej

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark och luft

Fastighets
ägarens
egenkontroll

Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant
Ja
Annat, ange vad: _____________________________________________________________
Hur ofta och av vem kommer sanering att kontrolleras?

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Avfallshantering Beräknad mängd farligt avfall (kg)
Förvaringsplats för farligt avfall
Farligt avfall transporteras av
Saneringsentreprenören
Annan transportör: ___________________________________________________________

Provtagning
av PCB i jord
utomhus

Har provtagning och analys av PCB skett från jord utomhus vid byggnaden?
Ja

Nej

Har halter över 0,008 mg PCB/kg uppmätts?
Ja

Nej

Om ja, bifoga blanketten: Anmälan om sanering av förorenat område

Jag lämnar
ytterligare
uppgifter

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Jag skickar
med följande
handlingar

Dokumentation från PCB-inventering
Situationsplan på var PCB-fogarna finns
Anmälan om sanering av förorenat område
Vi tar gärna emot handlingarna i pdf-format. Det underlättar registreringen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Underskrift
verksamhetsansvarig
eller behörig
företrädare

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Undertecknad förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer
att utföras i enlighet med denna anmälan. Transportdokument och
mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall kommer på begäran
att redovisas till miljö- och byggnadsförvaltningen efter avslutad
sanering.

Du betalar en timavgift för ditt anmälningsärende. Timavgiften
hittar du i kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Bilaga

Hantering av dina personuppgifter
Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och
invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund
Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har hand
om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och tillsynsuppdrag.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och bygglovsärenden.
Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med
tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och
förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker därmed utifrån
att det finns rättsliga förpliktelser och för att den fullgör uppgifter av
allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende
på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som personnummer,
adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter. Uppgifterna sparas i våra
ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast
ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Personuppgiftsansvar
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig eller
kommunens dataskyddsombud är det enklast att kontakta kommunens
kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller e-post
kommunen@enkoping.se.
Version: 2020-08-31

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunen@enkoping.se

