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Anmälan om PCB-sanering i mark 

 enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljö- 
farlig verksamhet och hälsoskydd 

 

OBS! Anmälan ska göras senast sex veckor innan saneringen påbörjas! 

 

1. Administrativa uppgifter 

Fastighetsbeteckning 

 

Verksamhetsutövare 
 

Organisationsnummer 

Verksamhetsutövarens adress  Postnummer Ort 

Fakturaadress Referensnummer 

Entreprenör för saneringsarbetet 

 

Kontaktperson hos entreprenör – namn och telefon 

Ev. miljökontrollant – namn och telefon 

 

Har sanering av PCB (fogmassor) anmälts till miljöförbundet? 

           Ja  Nej 

 
2. Lokalisering / markanvändning mm 
Områdesbeskrivning (geologiska förutsättningar, näraliggande recipienter, vattentäkter i närområdet etc.)  

 
 

Byggnadernas användning 
 

Markanvändning  
 

Särskilda intressen (vattenskyddsområde, kulturminnen, natura 2000 etc.)  
 

 
3. Genomförda undersökningar  
Beskriv genomförda undersökningar (stickprov efter PCB-sanering, utökad miljöteknisk markundersökning mm) 
 
 

 
 
 
 
Rapport bifogas     Ja     Nej     Redan inskickad 

 
4. Beskrivning av saneringen 

Beskrivning av saneringen (åtgärdsmetod) 
 
 
 
 
 
 
 

Tidplan för åtgärderna 

 

 Ankomststämpel 
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5. Åtgärdsmål - riktvärden 

Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden 
 

 MKM (Mindre Känslig Markanvändning)   KM (Känslig Markanvändning)  

Platsspecifika riktvärden tillämpas 
 Ja*     Nej     

*Om Ja – ange motiv till avsteg från generella riktvärden 

 

 

*Om Ja – riskbedömning bifogas anmälan   
 Ja    Nej     

 

6. Avfallshantering 

Förorenade massor kommer att till någon del bestå av farligt avfall 
 

 Ja     Nej     

Ska de förorenade massorna lagras på platsen? 
 

 Ja*     Nej     

*Om Ja, hur ska de förorenade massorna lagras, och hur länge? 

Området ska återfyllas med externa massor 
 

 Ja*     Nej    

*Om Ja, hur kontrolleras att de externa massorna inte är förorenade? 
 
 
 

Ange godkänd transportör av förorende massor 

Ange godkänd mottagare av förorenade massor 

Ska mottagaren mellanlagra de förorenade massorna eller är det slutligt omhändertagande? 

7. UNDERSKRIFT  
Undertecknad verksamhetsutövare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna 
anmälan. 
 

Datum ............................              Namnteckning ........................................................................................ 
 
                                                      Namnförtydligande................................................................................. 

  

 

När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig 
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår 
webbplats www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/ 
 
Upplysningar 
För handläggning av anmälan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en av kommunfullmäktige fastställd 
avgift på f.n. 1 066 kr/timme. Avgift för prövning ska enligt taxan erläggas av sökanden. Anmälan kan leda till 
beslut om förbud. Även i sådana fall ska avgift för prövning erläggas enligt taxan. 
 
Anmälan insändes till: 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Gladanleden 2  
273 36 Tomelilla 
Tel: 0417-57 35 00   Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se 
 
 

 


