Anmälan gällande efterbehandlingsåtgärd av dentalklinik, enligt 28 § Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, av kvicksilverkontaminerat
rörsystem i byggnad.
Sanering kommer att utföras vid följande dentalklinik
Namn på ansvarig verksamhetsutövare samt firmanamn:

Telefon:

Adress till verksamhetsutövaren

Mobil:

Namn på kliniken som skall saneras:

Organisationsnummer:

Adress som anmälan avser:

Fastighetsbeteckning:

Kontaktperson:

Tel nr:

Telefon klinik:

Fax:

E-mail:

Preliminär tidpunkt för
saneringen:

Fastighetsägare:
Saneringsarbetet kommer att utföras av:
Sweden Recycling AB, Avestagatan 61, 163 53 Spånga, tel: 08-410 88 525,
Hemsida: www.swedenrecycling.se, E-post: info@swedenrecycling.se , Org nr: 556216-0183
Sweden Recycling AB har tillstånd för transport av farligt avfall.
Anmälan avser sanering av kvicksilverförorenade rör på dentalklinik som varit anslutna till:
Diskbänk
Tvättställ
Centralt sugsystem
Behandlingsstol
Annan anslutning:
Syfte med sanering:
Driftsanering av sugsystem

Orsak till driftsanering:

Driftsanering av spillavlopp

Orsak till driftsanering:

Nedläggning eller avveckling av klinik

Överlåtelse av klinik

Annat skäl
Normal tandvårdsverksamhet kommer att bedrivas i lokalen efter saneringen
Lokalen kommer att användas för annan verksamhet än tandvård efter saneringen
Försiktighetsåtgärder:
Inget amalgam kommer att rinna ut i avloppet. Samtliga spolpunkter kommer att pluggas igen
samt etiketter att rören kan innehålla kvicksilver kommer att fästas vid spolpunkterna.
Åtgärd (Kontakta Sweden Recycling AB vid osäkerhet)
Avloppsrören kommer att saneras genom högtrycksspolning. Allt spolvatten och
slam kommer att samlas upp och omhändertas som farligt avfall.
SWEDEN RECYCLING AB
Tel: 08-410 88 525

Avestagatan 61
E-post: info@swedenrecycling.se

163 53 Spånga, SWEDEN
www.swedenrecycling.se

Avloppsrören kommer att demonteras och omhändertas som farligt avfall.
Annan typ av efterbehandlingsåtgärd:
Provtagning
Mängden slam, demonterade rör och spolvatten kommer att mätas och kvicksilverhalterna att
analyseras. Mängden kvicksilver i både slam och spolvatten kommer att redovisas till miljökontoret
med bifogade analysprotokoll.

Uppgifter om kliniken
Antal behandlingsrum:

Har annan tandläkare tidigare innehaft kliniken?

År då amalgamavskiljare installerades:

Hur länge har kliniken varit i drift?

År då fastigheten byggdes:

Nuvarande tandläkare har varit i lokalen sedan?

Uppgifter om klinikens avlopp
Total rörlängd på klinikplanet:
Vått sugsystem

Torrt sugsystem

Rörmaterial:
Plaströr

Kopparrör

Gjutjärnsrör

Annat material:

Hur är avloppet placerat i lokalen?
Rören ligger i fastighetens golvbjälklag

Liggande på golvet eller monterade i väggsockel

Rören hänger i undertaket i våningen under

Vet ej, men rören försvinner ner i golvet

På annat sätt:

Finns renslucka eller brunn i lokalen eller i lokalens källare? Ja

Nej

Är avloppsrören i fastigheten bytta vid något tillfälle?
Ja

ca år:

Nej

Vet ej

Är avloppsrören från kliniken rensade tidigare?
Ja

ca år:

Nej

Vet ej

Ritningar bifogas över:
Klinikplanet

Källaren

SWEDEN RECYCLING AB
Tel: 08-410 88 525

Avestagatan 61
E-post: info@swedenrecycling.se

163 53 Spånga, SWEDEN
www.swedenrecycling.se

Omhändertagande av avfall
Slammet, spolvattnet samt övrigt avfall transporteras till Sweden recycling AB:s anläggning i Växjö för
separering och/eller mellanlagring, innan vidare transport till medentex GmbH, Bielefeld för behandling.
Spolvattnet renas genom kemisk fällning och släpps till avloppet när halten kvicksilver understiger 0,05 mg/liter.
Slammet avvattnas och upparbetas. Sweden Recycling AB och medentex GmbH har tillstånd för miljöfarlig
verksamhet som bland annat omfattar behandling av saneringsvatten och mellanlagring av amalgamslam.
Andra uppgifter av betydelse:

Namn:

SWEDEN RECYCLING AB
Tel: 08-410 88 525

Datum:

Avestagatan 61
E-post: info@swedenrecycling.se

163 53 Spånga, SWEDEN
www.swedenrecycling.se

