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Camfes AB
Box 8005
141 08 Kungens Kurva

Enheten för utveckling

Lola Lidén, 010-730 9644
arbetsmiljoverket@av.se

Tillstånd att hantera asbest vid rivning
Organisationsnummer

556806-8687

Beslut
Arbetsmiljöverket ger er tillstånd att vid rivning av byggnad, byggnadsdel,
teknisk anordning eller del av sådan anordning, hantera material som
innehåller asbest med en halt av mer än 1 viktprocent.
Tillståndet gäller i hela Sverige från och med den 31 oktober 2017 till och med
den 31 oktober 2020.
Skäl för beslutet
Ni har ansökt om tillstånd att hantera asbesthaltigt material vid rivning.
Enligt 12 § första stycket Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest
får material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest hanteras vid rivning av
byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning endast
efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.
Ni har lämnat in allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner, intyg om
asbestutbildning för de som ska leda rivningsarbetet och intyg om
asbestutbildning och tjänstbarhetsintyg för de som ska delta i rivningsarbetet.
Ni har tidigare erhållit tillstånd att hantera asbest vid rivning till och med den
30 oktober 2017, ärendenummer IRÖ 2014/116430. Arbetsmiljöverket har under
tillståndstiden inte funnit något som talar emot fortsatt tillstånd.
Utifrån de uppgifter som har framkommit i ärendet anser Arbetsmiljöverket att
ansökan ska bifallas.
Information
Innan arbete med rivning påbörjas ska ni lämna en anmälan med följande
uppgifter, se 17 § AFS punkterna 1 – 5 AFS 2006:1.

Postadress: 112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
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Adressen till rivningsobjektet.
Namn och adress till den som har beställt arbetet.
Datum för rivningens början och slut.
Rivningsarbetets art, omfattning och typ av asbesthaltigt
material.
Beräknad mängd asbesthaltigt avfall, vem som ska
transportera bort avfallet och var avfallet ska slutligt
omhändertas.

Uppgifterna ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast två arbetsdagar
innan arbetet på det enskilda rivningsobjektet påbörjas.
På arbetsplatsen där rivningen utförs ska följande handlingar finnas, se 18 §
AFS 2006:1.
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Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut,
hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade till det aktuella
rivningsarbetet,
bevis om asbestutbildning för dem som leder och för dem som
deltar i rivningsarbetet,
tjänstbarhetsintyg för dem som deltar i rivningsarbetet och
uppgifterna i anmälan enligt 17 § andra stycket

Tillståndet kan återkallas av Arbetsmiljöverket om det behövs av säkerhetsskäl
eller om den som innehar tillståndet bryter mot bestämmelserna i 17 eller 18 §§
AFS 2006:1.
Om ni avser att fortsätta med hantering av asbesthaltigt material vid rivning
efter den 31 oktober 2020 måste ni skicka in en ansökan om förnyat tillstånd i
god tid innan det gällande tillståndet löpt ut. Den bör ha kommit till oss före
den 30 september 2020.
Om ni vill överklaga
Se sista sidan i beslutet.
De som har deltagit i beslutet
Ärendet har avgjorts av handläggaren Lola Lidén.

Bilaga:
Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner
Kopia till:
Kontaktpersonen Mauro Cordova, mauro.cordova@camfes.se
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Om ni vill överklaga
Ni kan överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ni ska
skicka överklagandet till oss för att vi ska kontrollera att det har kommit in i rätt
tid. Vi prövar också om det finns skäl att ändra vårt beslut.
Vi måste få överklagandet inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Annars kan överklagandet inte prövas.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, och om vi inte ändrar beslutet på det
sätt som ni har begärt, så skickar vi överklagandet till förvaltningsrätten.
Ange vilket beslut som överklagas. Hänvisa till vårt ärendenummer och
datumet för beslutet. Berätta hur ni vill att beslutet ska ändras och varför.
Överklagandet ska också innehålla följande uppgifter om er:
 namn
 personnummer eller organisationsnummer
 postadress och e-postadress
 telefonnummer (hemligt telefonnummer behöver bara lämnas om
domstolen begär det)
Om ni har ett ombud ska ombudets namn, postadress, e-postadress och
telefonnummer anges.
Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 1.
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