
Blankett C3 
 
 
Saneringsdokumentation 
Kondensatorer 
 
Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.  
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Summa                   

 
Anteckningar angående borttagande av kondensatorer 

 

 
Uppgifterna sammanställs på blanketten Rapport om genomförd PCB-sanering (Blankett D).  
Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett D), som insänds till Söderåsens miljöförbund. 
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	Anteckningar angående borttagande av kondensatorer

	Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett D), som insänds till Söderåsens miljöförbund.
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