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Tandvårdskliniker 
Ditt ansvar 
På tandvårdskliniker uppkommer olika typer av avfall 
och man hanterar kemikalier. Därför är det viktigt att du 
som har en sådan verksamhet känner till och följer de 
krav och regler som finns. 
 
Tandvården bidrar med merparten av det kvicksilver 
som finns i avloppsslam. Med rätt typ och skötsel av 
amalgamavskiljare kan utsläppen hållas på en låg nivå. 
Därför ska du ta hand om ditt avfall och avlopp på ett 
miljöriktigt sätt. 
 
Krav och regler 
Det finns inga krav på att man måste anmäla att man 
planerar att starta en tandvårdsklinik. Miljöbalkens krav 
om hur man ska hantera avfall, hur kemikalier ska 
hanteras och att man ska ha en egenkontroll av sin 
verksamhet gäller dock. 
 
Även inom andra områden kan det finnas krav, t.ex. där 
Arbetsmiljöverket, Räddningstjänst, Bygg-, och 
miljönämnd och Socialstyrelsen är myndigheter.  
 
Avlopp och amalgamavskiljare 
Allt kvicksilverhaltigt spillvatten från verksamhetens 
samtliga behandlingsenheter – även diskbänk – ska 
behandlas i en amalgamavskiljare som är prövad och 
godkänd enligt Naturvårdsverket. 
 
Amalgamförorenad utrustning, som t.ex. instrument, 
sugsilar och slangar, ska torkas av med papper innan de 
görs rena och sköljs vid avlopp som är anslutet till 
amalgamavskiljare. Detta innebär även att 
amalgamförorenad utrustning som diskas i diskmaskin 
först måste torkas och rengöras.  
 

Skötsel och tömning av amalgamavskiljaren ska utföras 
enligt tillverkarens anvisningar och alla tömningar ska 
journalföras. Avfallet är farligt avfall och ska hämtas av 
en godkänd transportör och lämnas till en godkänd 
mottagare. Avskiljaren ska tömmas vid behov, dock 
minst en gång/år. 
 
Vattenlås, även på patienttoalett, och golvbrunnar ska 
rensas minst en gång per år. Uppsamlat avfall ska 
hanteras som kvicksilverhaltigt avfall, dvs. farligt avfall. 
 
Farligt avfall 
Allt kvicksilverhaltigt avfall, kasserad röntgenfilm och 
förbrukade fix- och framkallningsbad ska hanteras som 
farligt avfall. Det kan även uppstå andra typer av farligt 
avfall.  
 
Annat avfall, som inte är farligt avfall, ska omhändertas 
på ett korrekt sätt. 
 
Byggnaden anses vara förorenad 
Om verksamheten avvecklas eller förändras ska 
ledningar, vattenlås m.m. saneras. Vid en sanering av 
avloppsstammarna måste allt slam och spolvatten samlas 
in och hanteras som farligt avfall. Innan saneringen 
påbörjas ska Örebro kommun kontaktas. 
 
När man avvecklar sin verksamhet ska vattenlås mm. 
undersökas så att det inte finns föroreningar kvar. Om 
man hittar kvicksilver i ledningssystemet ska det 
rapporteras till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 
Miljöavdelningen. Innan föroreningen tas bort ska man 
göra en anmälan om efterbehandling. 
 
Mer information 
Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 
Östra Bangatan 7A, vån 4 
Box 33400, 701 35 Örebro 
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