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Anmälan om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade rör  
 
Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du planerar att starta 
åtgärderna. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan. 
 
Sökande 
Företag/namn 

 

Organisations-/personnummer 

Besöksadress 

 

Telefon  

Postnummer 

 

Ort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

 

Eventuell referenskod 

E-postadress 

 
 

Fastighetsägare 
Namn, fastighetsägare Telefon  

Besöksadress 

 

E-postadress 

Postnummer Ort 

Är fastighetsägaren underrättad om saneringen? 

 Ja  Nej 

 

Anmälan avser 
Fastighetsbeteckning 

 

Datum för sanering 

Avloppsrör som ska saneras/tas bort är/har varit kopplade till 

 Tandläkarstol  Diskbänk               Tvättställ   Centralt system 

 Annat______________________________________ 

 

Lokalens användning efter sanering 

 Normal tandvårdsverksamhet med vissa arbeten med amalgam, t ex ta bort gamla fyllningar 

 Tandvårdsarbete som innebär att ta bort och sätt in amalgam kommer inte att ske efter 

 att avloppsrören åtgärdats 

 Lokalen kommer efter saneringen att användas för annan verksamhet än tandvård 

 

Åtgärder 
 

 Avloppsrören kommer att saneras genom att högtrycksspolas. Allt spolvatten och slam kommer 

att samlas upp och tas omhand som farligt avfall. 

 Avloppsrören kommer att på ett säkert sätt demonteras och tas omhand som farligt avfall 

 Annan typ av efterbehandlingsåtgärd, nämligen ____________________________________  
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Utförande 
Företagsnamn (den som kommer utföra saneringen) 

 

Organisationsnummer 

Besöksadress Telefonnummer (dagtid) 

Postnummer Ort E-postadress 

 

 Vi kommer att anlita transportör som har tillstånd för transport av farligt avfall.  
 

 Avloppsrör och lokal 
Lokalen har nyttjats som tandvårdsmottagning sedan (år) 

 

Nuvarande verksamhetsutövare har varit i lokalen sedan (år) 

Fastigheten byggdes år 

 

Är stammarna utbytta i fastigheten? 

 Ja, ca år________  Nej   Vet ej- 

Är avloppsrören mellan avskiljare och vertikal avloppsstam utbytta? 

 Ja, år_______  Nej   Vet ej 

Hur är avloppsrören mellan avskiljare och vertikal avloppsstam placerade i lokalen? 

 Liggande på golvet eller monterade på vägg  Röret/rören hänger i undertak i våningen under 

 Röret/rören ingjutna i fastighetens bjälklag  På annat sätt, nämligen__________________ 

 Röret/rören ligger i fastighetens bjälklag ________________________________________ 
 

Vilket/vilka material är avloppsrören mellan avskiljare och vertikal avloppsstam gjorda? 

 Gjutjärn  Plast  Koppar  Rostfritt stål        Annat, nämligen__________ 

Är dessa avloppsrör rensade någon gång? 

 Ja, år_______  Nej   Vet ej 

Är avloppsrören från sterilen/diskbänken utbytta? 

 Ja, år_______  Nej   Vet ej 

Andra uppgifter av betydelse 

 

 

 

    
  Bifogade handlingar 

    Ritningar och tekniska beskrivningar som visar vilka rör och annan utrustning som ska saneras, 
lämnas kvar respektive monteras bort. 

 Anteckningar och eventuella analysprotokoll om provtagning eller mängduppskattning av slammet 
i rören.  

 Annat:   

 
_______________                        ______________________________________________ 
Datum         Underskrift och namnförtydligande 
 

  Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se 
 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun om sanering eller utbyte 
av kvicksilverförorenade rör. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden 
myndighetsutövning. Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid 
som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka 
rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter 
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