Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
Telefon 0470-410 00
E-post miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

Anmälan om sanering av avloppssystem,
tandläkarpraktik
Anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Allmänna uppgifter
Saneringsansvarig eller motsvarande

Organisationsnummer/personnummer

Kontaktperson

Telefon

Postadress

Mobilnummer

E-post
Faktureringsadress (om annan än ovan)
Namn på företag som utför saneringen

Kontaktperson

Saneringsplatsens adress (om annan än postadress)

Fastighetsbeteckning

Till anmälan bör ni bifoga följande uppgifter:
•

Beskrivning av platsen där ni ska vidta saneringsåtgärden, inklusive ritning där
samtliga avloppsledningar i och från praktikens lokaler finns med.

•

Beskrivning av saneringsmetod (teknisk beskrivning, omhändertagande av
avfall/farligt avfall, transportör och mottagare av avfallet)

•

Saneringens omfattning (åtgärder, vilka delar av systemet som ni ska sanera,
beräknad mängd och typ av avfall/farligt avfall)

•

Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av saneringen (utsläpp till mark, vatten,
luft och buller, med mera som kan uppkomma i samband med saneringen) samt
åtgärder och kontroller som ni kommer att vidta för att förebygga eller motverka
dess.

Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
Telefon 0470-410 00
E-post miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

De ritningar som ni bifogar till anmälan bör vara skalenliga och professionellt utförda, samt
nedvikta till A4-format för att underlätta hantering och arkivering.

Information
För handläggning av anmälan tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift på 1017
kr/timme enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-11-23, § 211.

……………………………………………………………………………………………
Datum och underskrift

Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och
hälsoskyddsnämnden
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det
är i huvudsak ditt namn, personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar
däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De
personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi
behöver för verksamheten kan följderna bli att vi inte kan behandla din ansökan.
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den
rättsliga grunden för vår behandling är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att
sparas så länge du är inskriven i vår verksamhet och som kommunen kan ha en skyldighet att
arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även
rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information
om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Personuppgiftsansvarig
för behandlingen är miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis
begära ett registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka
e-post till miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se.
Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410
00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens
hemsida www.imy.se. Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland
annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

