Miljönämnden

Anmälan av spolning av
kvicksilverförorenade avloppsrör

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

Anmälare
Verksamhetens namn

Organisations nr.

Besöksadress

Postnr.

Ort

Postnr.

Ort

Postadress (samma som besöksadress

)

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 LUND

Brotorget 1

046-359 50 00

046-359 59 81

www.lund.se

miljoforvaltningen@lund.se
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FRÅGOR OM AVLOPPSRÖR
Är stammarna utbytta i fastigheten?

Ja, år

Nej

Är stammarna rensade någon gång?
Ja, år
Vilket eller vilka material är dessa avloppsrör gjorda av?
Gjutjärn
Plast
Rostfritt stål

Vet ej

Nej

Vet ej

Koppar

Vet ej eller annat material, specificera annat material:
Är avloppsrören mellan avskiljare och vertikalt avloppssystem utbytta?
Är dessa avloppsrör rensade någon gång?

Ja, år

Ja, år
Nej

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
Är avloppsrören från sterilen/diskbänken bytta?
Ja, år
Vilket eller vilka material är dessa avloppsrör gjorda av?
Gjutjärn
Plast
Koppar
Rostfritt stål

Annat material
Nej
Annat material

Vet ej
Vet ej
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

Rev 2018-05-23

Vet ej

Miljönämnden

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41
E-post: miljoforvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som
nås via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Fastighetsbeteckning, namn, adress, telefonnummer, e-postadress,
personnummer/organisationsnummer.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Handläggning av ditt ärende enligt miljöbalken.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv

Från annan än dig själv:

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter
(rättslig förpliktelse)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda
intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan
fysisk person

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
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Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter,
behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Följande får ta del av dina personuppgifter: Handläggare

Tredje land

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land
(land utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter
(foton/filmer) får publiceras på sociala medier kan uppgifterna
komma att överföras till tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att
syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.
Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och
regler som gäller för kommunen angående så kallade
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter
hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
•
•
•
•
•

•

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av
dina personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke
kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt
samtycke gäller samtycket till och med den dag som
återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

