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SKICKA TILL
VALLENTUNA KOMMUN
MILJÖAVDELNINGEN

Åtgärdsplan för
PCB-sanering

TUNA TORG 2
186 86 VALLENTU NA

Enligt 16 § förordningen (2007:19) om PCB.
Datum (åååå-mm-dd) ..........................................................................
Fastighetsuppgifter
Byggnadens adress: ............................................................................
Fastighetsbeteckning: ..........................................................................
Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens
miljö- och bygglovsenhet?
 Ja, datum: ..............................
 Nej (om nej, bifoga dokumentation från PCB-inventering)
Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ):
 Bostäder, ange antal lägenheter

 Handel och service

 Skola

 Industrilokal

 Daghem

 Pump- eller transformatorstation

 Sjukhus eller vårdcentral

 Garage eller p-hus

 Kontor

 Annat, ange vad:

Fastighetsägare
FIRMANAMN

PERSON/ORG. NUMMER (OBLIGATORISKT)

GATUADRESS

POSTNUMMER

Kontaktperson
NAMN

TELEFON

FÖRETAG

FAX

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
BESÖKSADRESS:
TUNA TORG 1
186 86 VALLENTUNA
ORG NR 212000- 0027
TELEFO N 08-587 850 00
FAX 08- 587 851 00

E-POST

ORT

SID 2/3

Åtgärdsplan fogmassor/golvmassor med mer än 500 mg/kg
Sanering av fogmassor med <500 mg/kg planeras att starta:
.......................................................................... Datum (åååå-mm-dd)
Saneringen planeras vara färdig och slutrapporterad:
.......................................................................... Datum (åååå-mm-dd)
Beräknat antal löpmeter med fogmassa med <500 mg/kg som ska
saneras: ............................................................................................
Ska saneras senast 30 juni 2014: Byggnader som ej är
industribyggnader, uppförda eller renoverade 1956-1969.
Ska saneras senast 30 juni 2016: Industribyggnader uppförda eller
renoverade 1956-1973, andra byggnader uppförda eller renoverade 19701973, samt fogar inomhus.
Åtgärdsplan fogmassor/golvmassor med 50-500 mg/kg
Fogmassor med 50-500 mg/kg, antal löpmeter .......................................
Fogmassor med 50-500 mg/kg kommer att dokumenteras och
omhändertas enligt följande (PCB-produkt med 50-500 mg/kg skall vid
renovering eller rivning hanteras som farligt avfall):
.........................................................................................................

..........................................................................................................
Planerat underhåll (frivillig uppgift, omfattas ej av SFS 2007:19)
Fönster med PCB ska bytas:
Antal ........................................... tidpunkt ...........................................

Lysrörsarmatur eller annat som kan ha oljekondensatorer med PCB
som ska tas ur drift
Typ av produkt ....................................................................................
Antal ........................................... tidpunkt ...........................................

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
BESÖKSADRESS:
TUNA TORG 1
186 86 VALLENTUNA
ORG NR 212000- 0027
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Övriga upplysningar (exempelvis teknisk, ekonomisk, miljömässig
motivering till åtgärdsplanen)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Upplysningar
Sanering av fog- och golvmassor ska anmälas senast 3 veckor före start
av saneringsarbetena. Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se
till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna plan.
Transportdokument och mottagningskvitto från avlämnat farligt avfall
kommer att redovisas till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet efter
avslutad sanering i en slutsaneringsrapport.

Underskrift

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras och användas av
samhällsbyggnadsförvaltningen för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning
av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per
kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som
behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga
och missvisande uppgifter.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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TUNA TORG 1
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ORG NR 212000- 0027
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