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Bakgrund 
Sedan 2020 betalar tandläkarmottagningar en årlig tillsynsavgift enligt Miljöförbundets taxa. Det 

innebär också att de har ett tillsynsintervall på vart fjärde år. Den största miljöpåverkan från 

verksamheterna är amalgam. Amalgam är förbjudet att använda i Sverige sedan 2009, men finns 

fortfarande i lagningar som genomfördes innan dess. En lagning håller i cirka 30–40 år. Därför är det 

är det viktigt att fortsätta genomföra tillsyn på hur tandläkarmottagningar arbetar förebyggande för 

att amalgam inte ska komma ut i avloppssystemet.  

 

Syfte och mål 
Syftet med tillsynen 2021 var se hur verksamheterna hanterar sin amalgamavskiljare, kemikalier och 

avfall. Syftet var även att inventera när det senast genomfördes en kvicksilversanering på 

verksamheterna, för att sedan arbeta vidare med om en sanering behöver genomföras framöver. 

 

Genomförande 
Inspektionerna genomfördes digitalt via Teamsmöten. Bokningsbrev skickades ut till verksamheterna 

där det informerades om datum för tillsynen samt vilka områden som var i fokus. Fokusområden var: 

• Information om verksamheten 

• Kvicksilver och amalgam 

• Utsläpp till vatten 

• Kemikalieanvändning 

• Förvaring, mellanlagring och hantering av farligt avfall och övrigt avfall 

Verksamheter som deltagit i projektet 
Innan tillsynen startade hade miljöförbundet 19 tandläkarmottagningar i vårt 

ärendehanteringssystem. Totalt genomfördes 15 inspektioner. Tre verksamheter har lagt ner och en 

verksamhet har inte svarat på kallelsen. Det kan finnas fler tandläkarmottagningar som vi inte har 

inventerat. 

Resultat 
Nedan kommer resultatet från miljöförbundets tillsyn 2021: 
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Troligtvis behov av sanering av kvicksilver framöver: 

Ja/Nej: Verksamhetsstart: Tidigare verksamhet: Sanering genomförd: 

Ja 1985 Ja Nej 

Nej 2013 Ja Ja 

Nej 2021 Ja Ja 

Ja 1970 Nej Nej 

Ja 2005 Ja Nej 

Ja 1992 Nej Nej 

Nej 2016 Ja Ja 

Nej 2020 Nej Nej 

Ja 1980 Nej Nej 

Ja 1994 Ja Nej 

Ja 2015 Ja Nej 

Nej 2018 Nej Ja 

Nej 2016 Nej Nej 

Nej 2018 Nej Ja 

Nej 1970 Nej Ja, 2019 
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Slutsats 
• 14/15 verksamheter blev godkända vid den digitala tillsynen.  

• Amalgamavskiljare fanns installerade på alla verksamheter, samt bufferttank för dem 

verksamheter med fler än tre tandläkarstolar.  

• Verksamheterna bra kunskap gällande hantering av farligt avfall, kemikalier och 

säkerhetsdatablad.  

• Egenkontrollen gällande amalgamavskiljaren fungerar på verksamheterna med desinficering 

av tandläkarstol, tömning av amalgamavskiljare, besiktning.  

• Anmärkningar fanns gällande märkning av avloppssystemet, där alla delar som kan innehålla 

amalgam/kvicksilver ska vara märkta.  

• Inrapportering av farligt avfall genomfördes på 8/15 verksamheter.  

• 6/15 verksamheter har genomfört kvicksilversanering. Alla saneringar är anmälda till 

Miljöförbundet.  

• Av de 9 verksamheter som inte har genomfört en sanering kommer troligtvis 7 att behöva 
genomföra en kvicksilversanering på sin verksamhet framöver.  

Nästa tillsyn 2025 
Inför nästa tillsyn 2025 bör miljöförbundet fokusera på: 

• Att inrapporteringen av farligt avfall till Naturvårdsverket är pågående på alla verksamheter. 

• Följa upp att samtliga delar av avloppssystemet som kan innehålla amalgam/kvicksilver är 

märkta. 

• Rutiner gentemot fastighetsägaren gällande hur renovering och skötsel av avloppssystemet 

hanteras. Även om verksamhetsutövaren har märkt att delar korrekt, är det minst lika viktigt 

att fastighetsägaren har det i beaktning vid skötsel och renovering av sin fastighet. 

• Verksamheter som inte har sanerat på tio år eller mer bör se över om en sanering bör ske. 

Enligt rekommendationer ska kvicksilversanering ske vid byte av ägare, nedläggning av 

verksamhet eller om mer än tio år har gått sedan förgående saneringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Linn Ljungdahl, Miljöinspektör 


