Anmälan om PCB-sanering
Anmälan ska göras minst tre veckor innan
verksamheten startar

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens
miljökontor?
Ja
Nej

Om nej, bifoga dokumentation från PCB-inventering

Fastighetsägare
Juridisk ägare

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnr

Postort

Kontaktperson
E-post

Telefonnummer

Fakturauppgifter
Namn

Referensnummer

Adress

Postnr

Postort

Fakturaval (välj endast ett alternativ):
 Faktura med post
 E-faktura (Anmäl e-faktura till din bank)

Entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Postnr

Postort

Kontaktperson
E-post

Telefonnummer

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Miljöförvaltningen Mölndals stad, 431 82 Mölndal
Telefon: 031-315 10 00 E-post: miljo@molndal.se

Ansvarig för miljö- och kvalitetsplan
Namn

Företag

E-post

Telefonnummer

Beskrivning av området eller fastigheten
Är fastigheten tidigare omfogad?
Ja, utfördes år

Nej
Fogmassa förekommer på följande ställen, ange vilken byggnad på fastigheten det gäller, var i byggnaden saneringen ska ske, bifoga
gärna en skiss eller karta.

Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras

Antal löpmeter fog med 50-500 mg/kg PCB som saneras

Tidigare sanerad mängd PCB (kg)
Beräknad mängd PCB som saneras senare (kg)

Sanering
Saneringsmetod (arbetsmetod, verktyg och utrustning m m):

Kom ihåg att meddela miljöförvaltningen om datumet ändras.

Planerad start
Planerad avslutning

Invändig sanering
Typ av ventilation i berört utrymme

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

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

Finns odlingslotter eller kolonilotter inom 50 m från huset?

Ja

Ja

Nej

Nej

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark och luft
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Avfallshantering
Hur lagras PCB-avfallet under saneringen

Företag som transporterar bort PCB-avfallet

Företag som tar emot PCB-avfallet

Bifoga följande dokumentation
avfallstransportörens godkännanden av länsstyrelsen
mellanlagringsplatsens godkänd av länsstyrelsen

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Viktig information!
Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att
kunna handlägga din ansökan eller anmälan. Miljönämnden kommer att behandla namn,
personnummer, fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter m.m. Uppgifterna kommer att lagras i enlighet
med nämndens dokumenthanteringsplan. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till
andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land
utanför EU.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos
miljönämnden, samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få
besked om vilka av dina personuppgifter som miljönämnden behandlar. Aktuella kontaktuppgifter till
personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud hittar du på vår hemsida www.molndal.se. Där kan du
också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.
Avgift
För handläggningen av anmälan tar vi ut en avgift på 925 kr per timme enligt taxa fastställt av
kommunfullmäktige.

3 av 3

