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Spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör 
Anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Anmälare 
Verksamhetens namn Organisations nr. 

Besöksadress Postnr.  Ort 

Postadress (samma som besöksadress ) Postnr.  Ort 

Kontaktperson Telefon: 

E-post: Mobil: 

Fastighet där spolningen ska ske 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Tel E-post

Anlitat spolningsföretag 
Företag Kontaktperson 

Tel E-post

Transportör för hantering av uppkommet 
spolvatten:    

Mottagningsanläggning för uppkommet spolvatten: 

Efterbehandlingsåtgärder 
Anmäld åtgärd avser avloppsrör som är anslutna till: 

 tandläkarstol       diskbänk         annat    
 Avloppsrören kommer att saneras genom högtrycksspolning.  
 Allt spolvatten och slam kommer att samlas upp och omhändertas som farligt avfall. 
 Avloppsrören kommer försiktigt att demonteras och omhändertas som farligt avfall. 
 Annan typ av efterbehandlingsåtgärd    
 Åtgärderna planeras att genomföras under följande tidsperiod    

Bilagor till anmälan 
 VA-ritning (Obligatorisk bilaga). 
• På ritningen ska placeringen av de spillvattenrör som ska åtgärdas i byggnaden markeras samt rörens

längd och dimension.
• De spillvattenrör som inte avses att åtgärdas ska också markeras på ritningen.



 
FRÅGOR OM AVLOPPSRÖR 
Är stammarna utbytta i fastigheten?   Ja, år                 Nej           Vet ej 
Är stammarna rensade någon gång?   Ja, år                 Nej           Vet ej 
Vilket eller vilka material är dessa avloppsrör gjorda av? 
           Gjutjärn         Plast          Rostfritt stål         Koppar         
           Vet ej eller annat material, specificera annat material:       
 
Är avloppsrören mellan avskiljare och vertikalt avloppssystem utbytta?   Ja, år             Nej       Vet ej 
Är dessa avloppsrör rensade någon gång?   Ja, år                 Nej           Vet ej 
 
Hur är avloppsrören placerade i lokalen?  
           Liggande på golvet eller monterade på vägg. 
           I husets träbjälklag. 
           Ingjutet i fastighetens betongbjälklag. 
           Hänger i undertaket i våningen under. 
           Vet inte men rören försvinner ned i golvet. 
           På annat sätt, nämligen       
 
Vilket eller vilka material är dessa avloppsrör gjorda av? 
           Gjutjärn         Plast         Koppar       Rostfritt stål       Annat material      Vet ej 
 
Är avloppsrören från sterilen/diskbänken bytta?       Ja, år                 Nej           Vet ej 
Vilket eller vilka material är dessa avloppsrör gjorda av? 
           Gjutjärn         Plast         Koppar       Rostfritt stål       Annat material      Vet ej 

 
HISTORISKA FRÅGOR OM VERKSAMHETEN 
Huset byggdes år       
Tandvårdmottagning i lokalerna sedan       
Nuvarande företag har bedrivit verksamhet sedan       

 
KOMMANDE VERKSAMHET 

Tandvårdsverksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas i lokalen.  
 Lokalen kommer efter åtgärden att användas för annan verksamhet än tandvård. 

 
 
Underskrift 

Ort och datum 
      
Underskrift 
 

Namnförtydligande 
      

 
 
 
 
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att miljönämnden i Lunds kommun behandlar dessa 
personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få 
information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
 

Rev 2016-04-25 


	Spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör

	Verksamhetens namn: 
	Organisations nr: 
	Besöksadress: 
	Postadress samma som besöksadress: 
	undefined: Off
	Kontaktperson: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Mobil: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsägare: 
	Tel: 
	Epost_2: 
	Företag: 
	Kontaktperson_2: 
	Tel_2: 
	Epost_3: 
	Mottagningsanläggning för uppkommet spolvatten: 
	tandläkarstol: Off
	Avloppsrören kommer att saneras genom högtrycksspolning: Off
	Allt spolvatten och slam kommer att samlas upp och omhändertas som farligt avfall: Off
	Avloppsrören kommer försiktigt att demonteras och omhändertas som farligt avfall: Off
	Annan typ av efterbehandlingsåtgärd: Off
	Åtgärderna planeras att genomföras under följande tidsperiod: Off
	diskbänk: Off
	annat: Off
	VAritning Obligatorisk bilaga: Off
	Ja år: Off
	Nej: Off
	Vet ej: Off
	Ja år_2: Off
	Nej_2: Off
	Vet ej_2: Off
	Gjutjärn: Off
	Plast: Off
	Rostfritt stål: Off
	Koppar: Off
	Ja år_3: Off
	Nej_3: Off
	Vet ej_3: Off
	Ja år_4: Off
	Nej_4: Off
	Vet ej_4: Off
	Liggande på golvet eller monterade på vägg: Off
	I husets träbjälklag: Off
	Ingjutet i fastighetens betongbjälklag: Off
	Hänger i undertaket i våningen under: Off
	Vet inte men rören försvinner ned i golvet: Off
	På annat sätt nämligen: Off
	Gjutjärn_2: Off
	Plast_2: Off
	Koppar_2: Off
	Rostfritt stål_2: Off
	Annat material: Off
	Vet ej_5: Off
	Ja år_5: Off
	Nej_5: Off
	Vet ej_6: Off
	Gjutjärn_3: Off
	Plast_3: Off
	Koppar_3: Off
	Rostfritt stål_3: Off
	Annat material_2: Off
	Vet ej_7: Off
	Tandvårdsverksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas i lokalen: Off
	Lokalen kommer efter åtgärden att användas för annan verksamhet än tandvård: Off
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	postnr 1: 
	ort 1: 
	postnr 2: 
	ort 2: 
	Transportör: 
	Annat efterbehandl: 
	Annat typ efterbehandl: 
	Tidsperiod: 
	År stammar: 
	Vet ej eller annat material: Off
	Spec material: 
	År rensade: 
	År rensade 2: 
	Annat sätt placering: 
	År utbytta: 
	År utbytta diskb: 
	Byggår hus: 
	Mottagning sedan år: 
	Nuvarande företag sedan: 


