Anmälan om sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör
- enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
VERKSAMHETSUTÖVARE (tandkliniken)
Klinikens namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress
Faktureringsadress
Telefon

Mobil

E - post

Kontaktperson

FASTIGHETEN
Fastighetsbeteckning

Fastighetens byggnadsår

Fastighetens adress
Fastighetsägare
Telefon

E - post

Fastighetsägaren är informerad om saneringen och dess innebörd
Ja: ev synpunkter från fastighetsägaren
Nej

UPPGIFTER OM TANDKLINIKEN
Tandkliniken har totalt funnits sedan år

Antal behandlingsrum

Sugsystem/amalgamavskiljare
vått, amalgamavskiljare installerad år………………
torrt, amalgamavskiljare installerad för samtliga sedan år…………….
diskbänksavskiljare installerad sedan år…………..
Rörmaterial
plaströr

kopparrör

gjutjärnsrör

rostfritt stål

annat:

Är avloppsrören mellan amalgamavskiljare och vertikalt avloppssystem utbytta eller spolade
ja, år
nej
vet ej
:
Är avloppsstammarna i fastigheten utbytta eller spolade
ja, år
nej
vet ej

:

Är stammarna bytta i fastigheten
ja, år
nej

:

vet ej
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Hur är dessa avloppsrör placerade i lokalen
liggande på golvet eller monterade på vägg
röret ligger i fastighetens träbjälklag
röret är ingjutet i fastighetens betongbjälklag
röret hänger i undertaket i våningen under
vet ej, men röret försvinner ner i golvet
på annat sätt (specificera)
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är
nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig
begäran till bygg och miljö Sala-Heby.

ÅTGÄRD
avloppsrören kommer att saneras genom högtrycksspolning. Allt spolvatten och slam kommer att samlas upp och
omhändertas som farligt avfall. Rören märks upp.
avloppsrören kommer att demonteras försiktigt och omhändertas som farligt avfall
annan typ av efterbehandling
(specificera)………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

UTFÖRANDE
Följande företag avses utföra arbetet, namn
Datum eller tidsperiod då åtgärderna planeras genomföras
Företag

transportör som innehar länsstyrelsens tillstånd för transport
av farligt avfall kommer att anlitas
Var kommer avfallet att transporteras? Kvitton skickas in till miljöenheten.

Till anmälan bifogas en ritning eller enkel skiss där längd och rördimension anges. Vilka röravsnitt som
avses att åtgärdas och vilka som inte berörs ska markeras på ritningen. Om provtagning eller
mängduppskattning av slammet i rören har utförs bifogas analysprotokoll och anteckningar

UNDERSKRIFT
Ort och datum
Behörig firmatecknare, namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan ska sändas in till bygg och miljö Sala-Heby senast 6 veckor innan sanering påbörjas.
Skicka anmälan till:
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Bygg och miljö Sala-Heby
Box 304, 733 25 SALA
Besöksadress: Stora torget 1
Tfn: 0224-74 70 00
E-post: byggmiljo@sala.se

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är
nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig
begäran till bygg och miljö Sala-Heby.

