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ISOLERRUTOR MED PCB 

 
DOKUMENTATION AV  

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

Gatuadress       Fastighetsbeteckning       

Sanerat av       Datum       

 

Fönsternr 

 

Placering Tillverkare Invent. 
mängd 
PCB (kg)

 

Sanerad 
mängd 
PCB (kg)

 

Datum 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Summa

                   

Uppgifterna sammanställs på blanketten Rapport genomförd PCB sanering (Blankett D). 
Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett D), som insänds till:  
Miljöförvaltningen, 251 89 Helsingborg.    

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i 
vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare information om hur dina 
personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till miljöförvaltningen. 
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