Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Natur og Miljø
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Anmeldelse af byggearbejde
omfattet af krav om kortlægning
for PCB

Kan der ikke svares nej til alle spørgsmål i
screeningsskemaet for PCB skal bygherren foretage en
kortlægning af de dele af en bygning eller et anlæg
som kan indeholde PCB jf. affaldsbekendtgørelsens §
79.
Anmeldelsen skal indsendes senest 2 uger inden
byggearbejdet påbegyndes.

Bygherre
Virksomhed/Bygherre:

Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.:

E-mail:

Kontaktperson:
Dato:
Underskrift:

Navn og adresse på den der har udført kortlægningen
Virksomhed/Person:

Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.:

E-mail:

Kontaktperson:
Dato for kortlægningen:

PCB kortlægning af følgende ejendom:
Matrikel:
Adresse:
Postnummer:

By:

Ejer:
Arbejdet omfatter:

Nybyggeri

Nedrivning

Renovering

Anlægsarbejder

Hvilke bygninger
nedrives:
(Opgiv gerne
bygningsnr. i
overensstemmelse
med BBR
meddelelsen)
Kort beskrivelse af
projektet:

Ejendommens
byggeår og evt.
renoveringer

Byggeår:
År for evt.
tilbygninger:
År for evt.
renoveringer:

Resultat af analyser af repræsentative
materialeprøver og en beskrivelse af den
visuelle vurdering, der ligger til grund for
materialeprøver.

Vedlagt:
Ja
Nej

Redegørelse for forekomsten og mængden Vedlagt:
af PCB-holdigt materiale.

Ja
Nej

Placering af PCB-holdigt materiale angivet
med billede eller tegning, hvor der kan
opstå tvivl.

Vedlagt:
Ja
Nej

Redegørelse for hvordan PCB-holdigt
materiale gennem mærkning, skiltning
eller andre tiltag er identificeret.

Vedlagt:
Ja
Nej

Redegørelse for hvordan PCB-holdigt
materiale er planlagt fjernet og håndteret.

Vedlagt:
Ja
Nej

Opgørelse over de forventede
affaldsmængder og -typer.

Vedlagt:
Ja
Nej

Redegørelse for den forventede
behandling eller anvendelse affaldet eller
den forventede modtager af affaldet

Vedlagt:
Ja
Nej

Bygherres attestation på at den ansvarlige for nedbrydningen er bekendt
med kortlægningen
Er den ansvarlige for nedbrydningen, hvis
dette ikke er bygherre, gjort bekendt med
ovenstående kortlægning.

Ja
Nej

Den udfyldte anmeldelse incl. kortlægning indsendes til:
Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.
Eller på mail: byggeriogejendomme@holstebro.dk
Lovgrundlag:
Bekendtgørelse om affald. Nr. 1309 af 18. december 2012.

