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Anmälan - uppsägning av enskilt avlopp
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Sollentuna Energi & Miljö AB
Box 972, 191 29 Sollentuna • Tel 08-623 88 00 • Fax 08-623 88 99
www.seom.se • info@seom.se

Från egen avloppsanläggning till kommunal anslutning
– information till dig som bor i Väsjön
Sluttömning av din gamla brunn efter påkoppling på det kommunala ledningsnätet
Efter att din avloppsledning har blivit påkopplad till det kommunala ledningsnätet ska du som fastighetsägare ordna
med sluttömning av din gamla brunn (som kan vara till exempel slamavskiljare, fördelningsbrunn eller sluten tank).
Beställ sluttömningen hos Sollentuna Energi och Miljö (SEOM):
• Telefon: 08-623 88 00
• E-post: kundtjanst@seom.se
Sluttömningen genomförs av LS Tankservice. Sluttömning och debitering sker enligt ordinarie slamtömningstaxa.

Slambrunnar/tankar ska stenfyllas eller grävas upp
Efter sluttömning ska din slambrunn eller tank fyllas med sten eller sand, alternativt grävas upp så att de inte blir en
säkerhetsrisk i framtiden. Om brunnen/tanken grävs upp och inte säljs eller används på annat vis ska den lämnas som
avfall till återvinningsanläggningen.

Reningsanläggningen kan ligga kvar
Gamla markbaserade reningsanläggningar, som till exempel markbädd eller infiltration, kan ligga kvar i marken. Om
gruset i en använd reningsanläggning behöver grävas upp kan materialet eventuellt användas som jordförbättring på
den egna tomten. Särskilda regler kan gälla om materialet måste köras iväg. Kontakta miljö- och byggnadskontoret för
mer information om du måste gräva upp materialet.
Den nya avloppsanläggningen får inte dras via några av den gamla avloppsledningens delar.

Uppföljning av påkoppling till kommunala ledningsnätet
Omkring ett till två år efter att alla fastigheter i området fått sin anslutning kontrollerar miljö- och byggnadskontoret
att alla fastigheter har anslutit sitt avlopp till det kommunala ledningsnätet. De fastigheter som inte har kopplats på
kontrolleras genom tillsyn. En bedömning görs av hur lång tid avloppsanläggningen kan vara brukbar innan den måste
kopplas om till det kommunala ledningsnätet. I de allra flesta fall måste en omkoppling ske så snart som möjligt.

Kontakta miljö- och byggnadskontoret om du har frågor!
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta miljö- och byggnadskontoret:
• Telefon: 08-579 210 00
• E-post: mbn@sollentuna.se

Så skyddar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Här beskriver vilka personuppgifter SEOM samlar in från dig
genom våra interaktioner med dig och via våra produkter, och hur vi använder dessa uppgifter.
PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
SEOM samlar in uppgifter för att våra produkter ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga erfarenhet.
Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du blir kund hos oss eller kontaktar oss för support.
Vi kan även hämta uppgifter från tredje part, exempelvis vid utskick av kunderbjudanden.
Vi behandlar dina personuppgifter i vårt kundsystem, i våra mätarsystem och i vårt faktureringssystem. Systemen
innehåller information som rör din beställning samt uppgifter ifrån dina mätare samt kontaktuppgifter i form av
namn, adress, epost och telefonnummer samt uppgifter som du själv har valt att delge oss, utöver det som vi
efterfrågat.

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER
SEOM använder insamlade data för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter vi erbjuder. Vi kan också
använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig och för att exempelvis ta fram statistik, och vid
utvärdering och kvalitetssäkring av vårt arbete.
Personuppgifterna används av oss för att administrera den tjänst som du beställt och när vi behöver informera dig
om något.
Vi kan även använda insamlade data för försäljning, marknadsföring och riktade erbjudanden som vi tror att du kan
vara intresserad av.

ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER
SEOM delar dina personuppgifter med tredje part om så är nödvändigt för att utveckla, förbättra och sälja våra
produkter och tjänster.
Vi kan även dela dina uppgifter med andra verksamheter som SEOM har en rättslig skyldighet att rapportera till, till
våra personuppgiftsbiträden som utför tjänster åt oss, samt samarbetspartners i marknadsföringssyfte.
Vi behandlar våra kunders personuppgifter enbart när det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra kunders
förväntningar. Användandet sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse
enligt bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER
SEOM kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss, samt i ytterligare tolv månader för ovanstående syften. Därutöver kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav SEOM som
kommunalt bolag lyder under, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen.
SEOM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra kunders personuppgifter och om du vill utnyttja din rätt
att ändra felaktiga uppgifter (om du exempelvis bytt telefonnummer), ta del av de uppgifter vi har om dig eller
avsäga dig marknadsföring kontaktar du vår kundtjänst.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du dataskyddsombudet på Sollentuna
kommun.
Överklagande av personuppgiftsbehandlingar sker till datainspektionen e-post
datainspektionen@datainspektionen.se

