
För en tid sedan 
genomfördes en 

kartläggning av sugsystem 
och amalgamavskiljare på 

mottagningen

OM LIFE 
Projektet startade i september 2016 och kommer att 
pågå under tre år med stöd av EU:s program för miljö 
och klimat – LIFE. Projektet genomförs i samarbete 
med Sweden Recycling och IVL Svenska 
Miljöinstitutet. 

Som en del i projektet kommer vi bl a att ta fram en 
webbutbildning och riktlinjer för att effektivisera och 
optimera användning och underhåll av 
amalgamavskiljare. 

Inom ramen för projektet kommer cirka 20% av 
tandvårdsmottagningarna inom Praktikertjänst att 
erbjudas sanering med ekonomiskt stöd från LIFE. IVL 
ansvarar för urvalet som baseras på resultatet från 
kartläggningen.

Mer information finns på  
www.praktikertjanst.se/life

Har du frågor om projektet, maila till lifehg@ptj.se

HG-RID-LIFE 
LIFE15 
ENV/SE/000465



Underdimensionerad

Felinstallerad

Ska bytas ut

Avskiljare i steril/under vask bör installeras    
(Praktikertjänsts rekommendation)

Annat

AMALGAMAVSKILJAREKARTLÄGGNINGEN
Kartläggningen är en del av det LIFE-projekt som Praktikertjänst startat 
tillsammans med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet. Nedan 
presenteras resultatet av kartläggningen, som utförts av Sweden Recycling.  
Har du frågor om resultaten, vänligen kontakta Sweden Recycling på telefon 
08-410 885 24 eller e-post susanne.dure@swedenrecycling.se

 

RESULTAT VATTENPROVER  
(Resultatet visar utgående halt av kvicksilver från amalgamavskiljare till avlopps-
vattnet. Provet är ett bra sätt att kontrollera att avskiljaren fungerar optimalt)

  Resultatet är under gränsvärdet

Åtgärd: Inga åtgärder behövs. Praktikertjänsts rekommendation är att årligen ta 
vattenprover från avskiljare. 

                             Resultatet är över gränsvärdet

Åtgärd: Ta om proverna för att säkerställa att det inte är en tillfällig höjning (400 
-800 kr). Kontakta Sweden Recycling för att boka en tid för omprov. Er service-
tekniker kan också ta provet och sedan skicka det till Sweden Recycling. Om 
proverna därefter visar förhöjda värden så ger Sweden Recycling råd om vidare 
åtgärder, som vi rekommenderar er att följa. 

Prov kunde inte tas på grund av:

Tandläkarens namn:

Lokalens adress:

Postnummer:

Ort:

Datum:

Åtgärd: Kontakta Praktikertjänsts samarbetspartner Sweden Recycling för rådgivning.

SUGSYSTEM  Utan anmärkning

 Utan anmärkning

Underdimensionerad

Felinstallerad

Annat

Åtgärd: Kontakta Praktikertjänsts samarbetspartner Sweden Recycling för rådgivning.
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