Sida 1 (2)

Sammanställningsblankett – inventerad PCB
För rapportering till kommunens miljökontor
Blankett B
Insändes till:

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna. Skicka en kopia av denna blankett
till kommunens miljökontor när inventeringen är klar.

Fastighetsuppgifter
Byggnadens adress
Byggnadsnummer

Fastighetsbeteckning
Bruttoarea (m2)

Byggnadsår

Ombyggnadsår

Fastighetsägare
Organisationsnummer

Firmanamn/Namn
Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson, namn

Telefon mobil

E-post

Inventerare
Företag

Adress

Namn

Telefon mobil

E-post

Beskrivning av byggnad/omgivning
Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)
Bostäder

Industribyggnad (byggnad som taxeras som industribyggnad)

Skola, daghem

Annat, ange vad

Sjukhus eller vårdcentral
Hus med fasadelement av betong
Ja

Byggnaden har fogats om
Nej

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset
Ja

Nej

Ja

Om ja, ange år

Nej

Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset
Ja

Nej

Uppgifter om inventeringen
Inventering av fogmassor har utförts
Utomhus, antal typer av fogmassa som hittats:
Antal prover som tagits för analys:
Inomhus, antal typer av fogmassa som hittats:
Antal prover som tagits för analys:
Inventering av golvmassor har utförts

Ev provtagning av mark
Antal prover som tagits för analys:
Kort beskrivning markprover:

Kompletterande uppgifter om inventering av fogmassor se bilaga

Ja, antal typer av golvmassa som hittats:
Antal prover som tagits för analys:
Observera att på tillsynsmyndighetens begäran ska även kunna redovisas var proverna har tagits samt analysprotokoll där fastighetsbeteckning
och provnummer framgår.

Sida 2 (2)

Fogmassor
Halt

Foglängd (m)

Mängd PCB (kg)

Yta (m2)

Mängd PCB (kg)

Total omkrets (m)

Mängd PCB (kg)

Antal

Mängd PCB (kg)

>500 mg/kg
50-500 mg/kg
Totalt

Golvmassor
Totalt

Isolerrutor
Totalt

Kondensatorer
Typ
Lysrörsarmaturer
Övrigt
Totalt

PCB onoterat
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

Övriga upplysningar

Information om behandling av personuppgifter
Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer
information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se
Sökandens underskrift
Datum

Fastighetsägare, namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum

Inventerare, namnunderskrift

Namnförtydligande

