
 
Anmälan av 

kvicksilversanering  

i byggnad 

 

                  VERSIONSNR 2016-04-28 

SID 1/3 

 

SKICKA TILL 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

MILJÖAVDELNINGEN 

186 86 VALLENTUNA 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

TUNA TORG 1  

186 86 VALLENTUNA   

ORG NR 212000-0027  

TELEFON 08-587 850 00  

FAX 08-587 851 00  

  

 

Anmälan enligt 28 § om avhjälpandeåtgärd av förorening; 

avetablering av tandläkarmottagning med sanering av 

kvicksilverförorenade avloppsrör. 

Avhjälpandeåtgärder, det vill säga att avlägsna eller sanera 

kvicksilverförorenade rör, medför en ökad risk för spridning och 

exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför ska en anmälan 

göras till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet i enlighet med 28 § i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

    
NAMN – ANSVARIG VERKSAMHETSUTÖVARE SAMT EV. FIRMANAMN PERSONNUMMER 

POSTADRESS POSTNUMMER ORT 

BESÖKSADRESS TELEFON 

 

Anmälan avser: 

Lokal eller adress som anmälan avser: ...................................................  

Anmälan avser efterbehandlingsåtgärder av kvicksilverförorenade 

avloppsrör på tandvårdklinik som varit anslutna till: 

 Tandläkarstol  Diskbänk 

 Annan anslutning, nämligen: ............................................................  

 

Förutsättningar 

 Normal tandvårdsverksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas i 

lokalen som innebär vissa arbeten med amalgam t.ex. avlägsna gamla 

amalgamfyllningar. 

 

 Tandvårdsarbete som innebär avlägsning och insättning av amalgam 

kommer inte att ske efter att avloppsrören åtgärdats. 

 

 Lokalen kommer efter åtgärderna att användas för annan verksamhet 

än tandvård. 
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Åtgärd 

 Avloppsrören kommer att saneras genom att högtrycksspolas. Allt 

spolvatten och slam kommer att samlas upp och omhändertas som 

farligt avfall. 

 Avloppsrören kommer att försiktigt demonteras och omhändertas 

som farligt avfall. 

 Annan typ av efterbehandlingsåtgärd: 

 

Provtagning 

Om provtagning eller mängduppskattning i slammet i rören har utförts 

bifogas anteckningar och eventuellt analysprotokoll. 

 

Utförande 

Följande företag avses utföra sanering/provtagning: 

 ..........................................................................................................  

 

Ungefärligt datum:  ................................  

 

 Transportör som innehar länsstyrelsens tillstånd för transport av farligt 

avfall kommer att anlitas. 

 

Frågor om avloppsrören och hur många år kliniken har funnits i 

fastigheten: 

Vi eller någon annan har haft tandvårdsmottagning i lokalen sen år ...........  

Vi har haft lokalen som vår tandvårdsmottagning sedan år .......................  

Vilket år eller årtionde är fastigheten byggd? ..........................................  

Är stammarna bytta i fastigheten? 

 Ja, år ......................................  

 Nej 

 

Är avloppsrören mellan avskiljare och vertikal avloppsstam utbytta? 

 Ja, år ......................................  

 Nej 

Hur är dessa avloppsrör placerade i lokalen? 

 Liggande på golvet eller monterade på en vägg 

 Röret är ingjutet i fastighetens betongbjälklag 

 Röret ligger i fastighetens träbjälklag 

 

 Röret hänger i undertaket i våningen under 

 Vet ej, men röret försvinner ner i golvet 

 På annat sätt:  ................................................................................  
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Vilket eller vilka material är dessa avloppsrör gjorda av? 

 Gjutjärn  Plast  Koppar  Rostfritt stål 

 Vet ej eller annat material: ...............................................................  

 

Är dessa avloppsrör rensade någon gång? 

 Ja, år ......................................  

 Nej 

 Vet ej 

Är avloppsrören från sterilen/diskbänken utbytta? 

 Ja, år ......................................  

 Nej 

 Vet ej 

Är avloppsrören som går från diskbänken av samma material som de från 

stolen? 

 Ja 

 Nej 

 

Till anmälan ska en ritning eller enkel skiss bifogas där längd och 

rördimension beskrivs. Vilka röravsnitt som avses att åtgärdas och vilka 

som inte omfattas av åtgärder ska markeras på ritningen 

 

Avgift 

Enligt Vallentuna kommuns Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område, 2009-11-09 KF § 80 och justerad 2013-12-16 KF § 160, tas en 

avgift ut för handläggning av anmälan. Timavgiften är 996 kr. 

   

ORT, DATUM  UNDERSKRIFT  

  NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 

Anmälan ska sändas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten 

186 86 Vallentuna senast 6 veckor innan efterbehandlingen/ 

saneringen kommer att påbörjas. 

 

Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras och användas av 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning 

av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per 

kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som 

behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga 
och missvisande uppgifter.  


