Spar blankett

Skriv ut blankett

Anmälan om sanering eller utbyte av
kvicksilverförorenade avloppsrör
enligt 28 § förordningen (SFS 1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälan ska lämnas in till Miljöförvaltningen senast sex veckor innan efterbehandlingen/
saneringen påbörjas. Observera att samtliga verksamhetsutövare på kliniken som omfattas
av åtgärden ska lämna en anmälan Den kan göras kollektivt eller var för sig.

Verksamhetsutövare
Anmälande verksamhetsutövare

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Telefon

Ort

E-post

Kontaktperson

Anmälan avser
Lokal, namn

Fastighet

Gatuadress eller motsvarande

Anmälan avser sanering av kvicksilverförorenade rör på tandvårdsklinik som varit anslutna till

Behandlingsstol

Diskbänk

Annan anslutning:
Vissa arbeten med amalgam, t.ex. avlägsna gamla amalgamfyllningar kommer fortsättningsvis att
bedrivas i lokalerna efter sanering.
Tandvårdsarbete som innebär avlägsnande och insättning av amalgam kommer inte att ske efter att
avloppsrören sanerats.
Lokalen kommer efter åtgärden att användas för annan verksamhet än tandvård. Vilken?

Åtgärd
Avloppsrören kommer att saneras genom högtrycksspolning. Allt spolvatten och slam kommer att samlas
upp och omhändertas som farligt avfall
Avloppsrören kommer att demonteras och omhändertas som farligt avfall
Annan typ av efterbehandlingsåtgärd, vilken?

Provtagning
Provtagning eller mängduppskattning av slammet i rören har utförts. Anteckningar och analysprotokoll har
bifogats anmälan

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25

Utförande
Företag som ska utföra saneringen

Fastigheten är byggd år/årtionde

Person-/organisationsnummer

Transportör

Uppgifter om kliniken
Tandvårdsmottagningen har funnit i lokalerna sedan år

Vi har haft lokalen som tandvårdsmottagning sedan år

Fastigheten är byggd (år eller årtionde)

Genomförda stambyten i fastigheten

Är avloppsrören mellan avskiljare och vertikalt avloppssystem utbytta?

Ja, år

Nej

Hur är avloppsrören placerade i lokalen?

Vet ej

Liggande på golvet eller monterade på väggen

Röret är ingjutet i fastighetens bjälklag

Röret ligger i fastighetens bjälklag

Röret hänger i under taket i våningen under

Vet ej men röret försvinner ner i golvet
På annat sätt, hur?
Vilket eller vilka material är avloppsrören gjorda av?

Gjutjärn

Plast

Koppar

Rostfritt

Annat material, vilket?

Har avloppsrören rensats vid något tillfälle?

Ja, ca år

Är avloppsrören från sterilen/diskbänken utbytta?

Nej

Vet ej

Är avloppsrören som går från diskbänken av samma material som de från stolen?

Ja

Vet ej

Ja, ca år

Nej

Vet ej

Nej i annat material:

Bilagor som följer med anmälan
Ritning eller enkel skiss där längd och rördimension anges
Ritning som visar vilka röravsnitt som avses att åtgärdas
Ritning som visar vilka röravsnitt som inte omfattas av åtgärder
Anteckningar och analysprotokoll som visar provtagning av slammet i rören
Anteckningar och analysprotokoll som visar mängduppskattning av slammet i rören

Avgift
Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet.

Ort och datum

Namnteckning

Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)

Namnförtydligande

Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningsrutinerna av ärendet. Vid
frågor eller om du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta Miljöförvaltningen på
tel. 033-35 30 00.

