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Anmälan
om efterbehandling vid avetablering, sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör
Båstads kommun                  
 
Samhällsbyggnad
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se         rev.170707
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Anmälan avser
Om man ska göra efterbehandlingsåtgärder, det vill säga avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade rör, med för det en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför ska en anmälan göras till miljö-avdelningen enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).
Uppgifterna ovan kommer att användas i miljöavdelningens ärende- och tillsynsregister
Anmälan avser efterbehandlingsåtgärder av kvicksilverförorenade avloppsrör på tandvårdsklinik som varit anslutna till 
Lokalens användning efter sanering
Åtgärd
Provtagning
Sida 1(2)
Utförande
Följande företag avses utföra saneringsarbetet
Avloppsrör och lokal
Är stammarna bytta i fastigheten?
Är avloppsrören mellan avskiljare och vertikal avloppsstam utbytta?
Hur är avloppsrören mellan avskiljare och vertikal avloppsstam placerade i lokalen?
Vilket/vilka material är avloppsrören mellan avskiljare och vertikal avloppsstam gjorda av?
Är dessa avloppsrör rensade någon gång?
Är avloppsrören från sterilen/diskbänken bytta?
Är avloppsrören som går från diskbänken av samma material som de från stolen?
Till anmälan ska ritningar och tekniska beskrivningar som visar vad som ska saneras/spolas och vilka rör och annan utrustning som lämnas kvar resp. monteras bort. Om provtagning eller mängduppskattning av slammet i rören har utförts, bifogas anteckningar och ev. analysprotokoll.
För handläggning av ansökan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunstyrelsens beslut om 825 kr per timme.
 
Skicka in blanketten till: Båstads kommun, Miljöavdelningen, 269 80 BÅSTAD eller mejla samhallsbyggnad@bastad.se
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att underteckna blanketten godkänner jag det.
Underskrift av behörig firmatecknare
Övrig information
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information om detta finns på www.bastad.se
Sida 2 (2)
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