ANMÄLAN
om inventering av PCB i byggnad
enligt förordningen om PCB (2007:19)

Fastighetsägare är ansvariga för att inventera och
sanera PCB i fastigheter enligt förordningen om
PCB (2007:19). Inventeringen ska göras av
behörig person och redovisas till miljöförvaltningen oberoende av om PCB påträffats
eller inte. Vid halter över 500 ppm (mg/kg) krävs
sanering. Vid halter som medför sanering ska en
handlingsplan hur saneringen ska genomföras
bifogas till miljöförvaltningen.

renoverade mellan åren 1970-1973, samt
industribyggnader, ska saneringen vara gjord
senast den 30 juni 2016. Invändiga fog- och
golvmassor från åren 1956-1973 ska vara
sanerade senast 30 juni 2016.

Byggnader som är uppförda eller renoverade
mellan åren 1956-1969 ska vara sanerade senast
den 30 juni år 2014. För byggnader uppförda eller

Dispens från tidsgränserna kan ges om särskilda
skäl finns. Kontakta miljöförvaltningen för mer
information.

Vid halter mellan 50-500 ppm kan sanering
genomföras i samband med renovering, om- och
tillbyggnad eller rivning.

Anmälare
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadens adress

Postnummer

Ort

Byggnadsår

Ombyggnadsår

Telefon/Mobiltelefon

Byggnadsnummer

Bruttoarea

Ansvarig/kontaktperson

Inventerad av

Datum

Förekomst av PCB i denna byggnad
 Ja, enligt inventering nedan.

 Nej, se nedan.

Inventeringsåtgärder som gjorts

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)
 Bostäder, antal lägenheter ……...
 Daghem
 Skola
 Sjukhus eller vårdcentral

 Handel och service
 Industrilokal eller lager
 Kontor

 Pump- eller transformatorstation
 Garage eller P-hus
 Annat ……………………………..
……………………………………….

Konstruktion
Hus med fasad av betong

Byggnaden har fogats om

 Ja

 Ja, år ………….

 Nej

 Nej

Fortsättning på nästa sida.
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Inventering isolerrutor (bifoga bilder, ritningar eller skisser)
Fönsternr.

Provtagningsplats

hänv.till ritning

ange placering i byggnaden

Tillverkare

Märkning

Omkrets

PCB1

år/månad

meter

kilo

Mängd PCB totalt:
1

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln omkrets (m) x 0,04 (kg/m).

Inventering fogmassor (bifoga bilder, ritningar eller skisser)
PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda(fogrenoverade) 1956-1973. Numrera proven och
dokumentera var de har tagits. Halten fylls i när analysvärdet kommer. Värden under detektionsgränsen anges till 0.
Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg, halter 50-500 och under 50 för sig, samt summera den totala
mängden PCB.
Prov nr.
Provtagningsplats2
Halt
Foglängd PCB3
hänv.till ritning

ange placering i byggnaden

mg/kg

2

T.ex. elementfog i fasad, vid fasadstenplattor, i loftgång, runt balkong,
dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti invändigt.
3
Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln halt (mg/kg)/1 000 000 x
foglängd (m) x 0,25 (kg/m).

meter

Kilo

Summa 50-500 mg/kg:
Summa 500< mg/kg:
Mängd PCB totalt:

Inventering golvmassor (bifoga bilder, ritningar eller skisser)
Provnr.

Provtagningsplats

hänv.till ritning

ange placering i byggnaden

Sätt kryss om PCB-haltig
golvmassa är inbyggd

Halt

Yta

PCB

mg/kg

m2

kg

(ej öppet exponerad)

Mängd PCB totalt:

Underskrift

…………………………………………………………………………………………………………
Datum
Namn
Namnförtydligande
De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan komma
att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/
EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare
på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter
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