ANMÄLAN
PCB-sanering

Sid 1 (2)

Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899)

Anmälan om sanering skall skickas in av fastighetsägaren när tidpunkt för saneringen är bestämd, dock
senast 6 veckor innan saneringen påbörjas.

Fastighet

Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.
Byggnadens fullständiga adress:

Fastighetsbeteckning:

Församling:

Byggnadsnummer/ID:

Byggnadsår:

Ombyggnadsår:

Inventerad av:
Har sammanställning av inventerad PCB skickats till bygg- och miljökontoret?

Ja

Nej. Om nej ska sammanställning bifogas med denna anmälan.

Fastighetsägare och kontaktperson

Organisationsnummer:

Firmanamn/namn:
Utdelningsadress:

Postnummer och ort:

Kontaktperson:

Telefon:
Fax:

E-postadress (texta tydligt):

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

Pump- eller transformatorstation

Industrilokal

Sjukhus eller vårdcentral

Garage eller P-hus

Kontor

Skola

Daghem

Handel och service

Annat, ange vad:

Sanering

Entreprenör

Firmanamn:

Organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Postnummer och ort:

Saneringsmetod:
När startar saneringen (åååå-mm-dd)?

Planerad att avslutas (åååå-mm-dd):
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Forts

Postadress

Besöksadress

Bygg- och miljönämnden Estunavägen 14
Box 808
761 28 Norrtälje

E-postadress

Telefon vx

Telefax

Internet

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

0176-716 70

norrtalje.se

ANMÄLAN
PCB-sanering

Sid 2 (2)

Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899)

Vid invändig sanering

Typ av ventilation i berört utrymme:
Åtgärder som vidtas för att skydda boende, lokalhyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot damm/buller:

Vid utvändig sanering

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset?

Ja

Nej

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten:

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset?

Ja

Nej

Avfallshantering
Entreprenör
Firmanamn:

Organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Postnummer och ort:

Namnunderskrift

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras utifrån
fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. Den kan även beställas via
Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.

Anmälan med bilagor inlämnas till:
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679
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Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig
nämnd om du vill veta mer.

Postadress

Besöksadress

Bygg- och miljönämnden Estunavägen 14
Box 808
761 28 Norrtälje

E-postadress

Telefon vx

Telefax

Internet

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

0176-716 70

norrtalje.se

