ANM
MÄLAN OM SAN
NERING AV TAN
NDLÄKARMOTTA
AGNING
G
Allm
männa uppgifter om verk
ksamhetten
Nam
mn (verksamhetsutövare)

Organisa
ations/perssonnummerr

Adrress

Postadre
ess

Fak
ktureringsad
dress (om annan
a
än o
ovan)

Tele
efon

E-post

Fas
stighetsägare

Fastighettsbeteckning

Dina p
personuppgiftter kommer attt lagras i vårtt register enlig
gt personuppg
giftslagen (PU
UL). Du har rättt att
ta del av dina uppg
gifter och kan ändra eventu
uella fel.

Anm
mälan
Anm
mälan avs
ser sanerin
ng av kvic
cksilverför
rorenade rör
r anslutn
na till:

☐ Behandlinggsstol ☐ Diskbänk ☐ Tvättsttäll ☐ Ceentralt sugssystem
☐ Tandvårdsverksamheet kommer att bedrivaas i lokalen efter sanerringen
Till a
anmälan ska
s
bifogas en ritnin
ng eller sk
kiss som visar vilka röravsnittt som
ska åtgärdas.

Åtgärd

☐ Avloppsrörren kommer att sanerras genom högtryckss
h
polning. Alllt spolvatte
en
och slam kommer
k
attt samlas up
pp och omh
händertas som farligt a
avfall

☐ Avloppsrörren kommer att demonteras och omhändertas som farrligt avfall
☐ Annan typ av efterbehandlingsåtgärd:_________________________________
Dattum eller tid
dsperiod då
å åtgärdern
na planeras
s att genom
mföras: ___
__________
__

Sö
ödra Roslagenss

Besök: Ke
emistvägen 8

E-post: miljokontoret@s
m
srmh.se

miljö- och hälsoskkyddskontor

Växel: 08--578 663 00

Hemsida
a: www.srmh.see

ostadress: 183 80
8 Täby
Po

Fax: 08-75
58 15 76

Ett sama
arbete mellan Tä
Täby kommun
och Vaxholms stad

Pro
ovtagning

DEC 2011

Bifog
ga anteckn
ningar och analysproto
a
okoll om sla
ammet prov
vtagits.

Utfförande
Nam
mn på företaget som ska göra
efte
erbehandlin
ngen

Organisa
ationsnr.

Nam
mn på anlittad transpo
ortör som in
nnehar läns
sstyrelsens tillstånd fö
ör transportt av
farligt avfall

Und
derskrift av söka
ande elle
er fastigh
hetsägar
ren
Ort

Dattum

Nam
mnteckning
g

Nam
mnförtydlig
gande

Skick
ka ansökan
n till: Södra
a Roslagenss miljö- och
h hälsoskyddskontor, 1
183 80 TÄB
BY

Info
ormation
n
Avgifft för handlläggning av
v anmälan är 1240 kr//timme enligt gällande
e taxa fasts
ställd
av ko
ommunfullm
mäktige.

Sö
ödra Roslagenss

Besök: Ke
emistvägen 8

E-post: miljokontoret@s
m
srmh.se

miljö- och hälsoskkyddskontor

Växel: 08--578 663 00

www.srm
mh.se

ostadress: 183 80
8 Täby
Po

Fax: 08-75
58 15 76

Ett sama
arbete mellan koommunerna
Dandery
yd · Täby · Vaxhholm

