ANMÄLAN
EFTERBEHANDLING KVICKSILVER
Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Efterbehandlingsåtgärder vid avetablering eller sanering respektive utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör
Att avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade rör medför en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver
om det görs på fel sätt. En sådan åtgärd betraktas som avhjälpande av föroreningsskada enligt 10 kap 1§
miljöbalken och ska enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) anmälas till
bygg- och miljöavdelningen innan avhjälpandet påbörjas.
Namn - ansvarig verksamhetsutövare samt ev. firmanamn

Organisationsnummer

Besöksadress

Telefon nummer

Postnummer och postadress

Ort

*) Då ombud anlitas skall fullmakt bifogas ansökan.

Anmälan avser
Lokal eller adress som anmälan avser

Anmälan avser efterbehandlingsåtgärder av kvicksilverförorenade avloppsrör på tandvårdsklinik som varit ansluten till
Tandläkarstol
Diskbänk
Annan anslutning, nämligen
Normal tandvårdsverksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas i lokalen som innebär vissa arbeten med amalgam,
t ex avlägsna gamla fyllningar
Tandvårdsarbete som innebär avlägsning och insättning av amalgam kommer inte att ske efter att avloppsrören har
åtgärdats
Lokalen kommer efter åtgärderna att användas för annan verksamhet än tandvård, nämligen

Åtgärd
Avloppsrören kommer att saneras genom att högtryckspolas. Allt spolvatten och slam kommer att samlas upp och
omhändertas som farligt avfall
Avloppsrören kommer att försiktigt demonteras och omhändertas som farligt avfall
Annan typ av efterbehandlingsåtgärd, nämligen

Provtagning
Om provtagning eller mängduppskattning av slammet i rören har utförts bifogas
anteckningar och ev. analysprotokoll

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Mer information på nästa sida
De anmälda uppgifterna kommer att dataregistreras i bygg- och miljöavdelningens register. Registren är tillgängliga för allmänheten. För
eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta bygg- och miljöavdelningen. Fastighetsuppgifter hämtas från landskaps - och fastighetsdata
(LFD) I övrigt hänvisas till 23, 24 och 26 §§ PUL.
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Utförande
Följande företag avses utföra arbetet

Transportör som innehar länsstyrelsens tillstånd till transport av farligt avfall kommer att anlitas

Frågor om avloppsrören och hur många år kliniken har funnits i fastigheten
Vi eller någon annan har haft tandvårdsmottagning i lokalen sedan ca
Vi har haft lokalen som vår tandvårdsmottagning sedan

år
år

Vilket år eller årtionde är fastigheten byggd?
Är stammarna bytta i fastigheten?

Ja, år

Nej

Vet ej

Är avloppsrören mellan avskiljare och vertikal avloppsstam utbytta?

Ja, år

Nej

Vet ej

Hur är dessa avloppsrör placerade i lokalen?
Liggande på golvet eller monterade på vägg
Röret ingjutet i fastighetens betongbjälklag
Röret ligger i fastighetens träbjälklag
Röret hänger i undertaket i våningen under
Vet ej, men röret försvinner ner i golvet
På annat sätt, nämligen
Vilket eller vilka material är dessa avloppsrör gjorda av?
Gjutjärn

Plast

Koppar

Rostfritt stål

Är dessa avloppsrör rengjorda någon gång?
Ja, år
Nej

Vet ej

Är avloppsrören från sterilen/diskbänken bytta?
Ja, år
Nej

Vet ej

Vet ej eller an nat material, nämligen

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

Ja

Nej

Underskrift – för företag medsänds bevis om firmatecknare
Namn

Namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personnummer/organisationsnr

Personnummer/organisationsnr

Komplett anmälan skickas till: Värmdö kommun, Bygg- och miljöavdelningen, 134 81 Gustavsberg
Till anmälan bör bifogas en ritning eller enkel skiss där längd och rördimension beskrivs. Vilka röravsnitt som avses åtgärdas och vilka som inte
omfattas av åtgärder ska markeras på ritningen.
Anmälan bör sändas till bygg- och miljöavdelningen 6 veckor innan efterbehandlingen/saneringen kommer att påbörjas
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