1(3)

Slutredovisning av sanerad PCB

Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet,
använder ni en blankett per byggnad.

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Byggnad enligt situationsplan

Byggnadens adress

Fastighetsägare
Juridisk ägare av byggnaden

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon

Kontaktperson

E-post

Dokumentation om hantering av PCB-avfall
Följande dokument bifogas
Transportdokument

Annat, ange vad:

Mottagningskvitto / faktura från mottagare

Fogmassor
Halt >500 mg/kg

Inventerad foglängd (m)

Sanerad foglängd (m)

Inventerad foglängd (m)

Sanerad foglängd (m)

Utomhus

Inomhus

Halt 50-499 mg/kg

Utomhus

Inomhus

Totalt

2(3)
Samtliga fogar med PCB-halt över 500 mg/kg har sanerats

I byggnaden

Ja

Nej, återstår:

På fastigheten

Ja

Nej, återstår:

Golvmassor
Yta (m3)

Totalt

Mängd PCB-avfall från sanering av fog och golvmassor

        kilogram

Åtgärder för sanering av mark
Sand i sandlådor i byggnadens närhet har bytts

Ja

Jord i odlingslott i byggnadens närhet har bytts

Ja              centimeter

Nej, inte aktuellt på grund av att:

Ingen utvändig fogsanering har genomförts

Inga sådana objekt finns

Andra åtgärder för sanering av mark:

Isolerrutor
Antal borttagna

Kvarlämnade, märkta (antal)

Antal borttagna

Kvarlämnade, märkta (antal)

Totalt

Kondensatorer
Typ

Lysrörsarmaturer

Övrigt

Totalt

3(3)
Avvikelser från saneringsanmälan och övriga upplysningar
Slipdjup efter fogsanering har kontrollerats av fastighetsägarens kontrollant

Ja, djupet var minst

millimeter

Ange till exempel om annan arbetsmetod använts mot vad som angetts i anmälan. Om det skett några tillbud, om ytterligare
fogmassa har hittats så att den sanerade mängden blivit större än beräknat, med mera.

Fastighetsägarens underskrift
Ort och datum

Så behandlas dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då
personuppgiftslagen (PUL). Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och
annan tillämplig lagstiftning. Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen
är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.
Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här goteborg.se/dinapersonuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg
Telefon: 031-365 00 00
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se
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Underskrift

