
Rapport. Sammanställning, inventerad PCB. Blankett B

* Obligatoriska fält

Dina uppgifter

Personnummer*

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

E-post*

Telefon*

Mobil

Information om personuppgiftsbehandling

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar genom e-tjänsten Rapport. Sammanställning, inventerad
PCB. Blankett B (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter
som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår e-tjänsteplattform samt EDP Vision. Dina personuppgifter kommer hanteras av
Myndighetsserviceavdelningen.

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har
lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsservicenämnden som kan kontaktas på
vellinge.kommun@vellinge.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00.
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Information

Upplysningsskyldighet enligt miljöbalken 10 kap 9 §

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.

Bifoga en situationsplan där det tydligt fram går vilken byggnad inventeringen gäller.

Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadsnummer

Bruttoarea (m2)

Byggnadsår

Fastighetsägare
Firmanamn/Namn

Organisationsnummer

C/O

Adress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

Fax

E-post
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Annat, ange vad Bostäder, ange antal lägenheter

Daghem Garage eller P-hus

Handel och service Industrilokal eller lager

Kontor Pumpstation eller transformatorstation

Sjukhus eller vårdcentral Skola

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Entreprenör

Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Beskrivning av byggnad/omgivning

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

Om du kryssade bostäder. Ange antal lägenheter. Kryssade du in Annat. Ange vad.

Hus med fasadelement av betong (Du kan endast välja ett alternativ) 

Byggnaden har fogats om (Du kan endast välja ett alternativ) 

Om ja, ange år:

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset (Du kan endast välja ett alternativ) 

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset: (Du kan endast välja ett alternativ) 
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Uppgifter

Fogmassor (uppgifter från blankett A1)
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Vid inventering hittades inte fogmassor med PCB Vid inventering hittades inte golvmassor med PCB

Vid inventering hittades inte isolerrutor från den aktuella
tidsperioden

Vid inventering hittades inte kondensatorer från den
aktuella tidsperioden

Inventeringsprotokoll – fogmassor (Blankett A1) Inventeringsprotokoll – isolerrutor (Blankett A2)

Inventeringsprotokoll – kondensatorer (Blankett A3) Inventeringsprotokoll – golvmassor (Blankett A4)

Situationsplan med byggnadsnummer

Foglängd (m). Överstigande 500 mg/kg

Foglängd (m). Understigande 500 mg/kg

Summa

Mängd PCB (kg). Överstigande 500 mg/kg

Mängd PCB (kg). Understigande 500 mg/kg

Summa

Isolerrutor (uppgifter från blankett A2)

Total omkrets (m)

Total mängd PCB (kg)

Kondensatorer (uppgifter från blankett A3)

Antal totalt

Total mängd PCB (kg)

Golvmassor (uppgifter från blankett A4)

Total yta (m2)

Total mängd PCB (kg)

Övrigt
PCB ej påträffat

Övriga upplysningar

Bilagor

Ladda upp här alla filer som ska med ansökan.

Tidplan för sanering (Gäller när PCB över 500 mg/kg påträffats)

Sanering planeras att påbörjas
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Sanering planeras att avslutas

OBS! Anmälan om PCB-sanering ska lämnas till Miljöenheten senast 6 veckor innan saneringsarbetet inleds. Sanering
får inte påbörjas förrän Miljöenheten granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

Sökandes underskrift

Ort och datum

Underskrift
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