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Enheten för juridik

Lola Lidén, 010-730 96 44
arbetsmiljoverket@av.se

andrei@miramix.se

Tillstånd att hantera asbest vid rivning
(1 bilaga)
Organisationsnummer:
Namn:

556786-9960
Miramix AB

Beslut
Arbetsmiljöverket ger er tillstånd att hantera material som innehåller asbest
med en högre halt än 1 viktprocent, när ni ska riva byggnad, byggnadsdel,
teknisk anordning eller del av sådan anordning.
Tillståndet gäller:
 i hela Sverige,
 från och med den 1 juni 2020 till och med den 31 maj 2023.
Skäl för beslutet
Arbetsmiljöverket bedömer att ni uppfyller kraven för att få tillstånd.
Vi bedömer också att ni har tillräckliga förutsättningar att arbeta på ett säkert
sätt efter att vi har granskat era:
 allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner,
 intyg om asbestutbildning för de som ska leda rivningsarbetet,
 intyg om asbestutbildning och tjänstbarhetsintyg för de som ska delta i
rivningsarbetet.
Ni har tidigare haft tillstånd att riva asbest till och med den 31 maj 2020
(ärendenummer 2017/016454). Under tillståndstiden har vi inte funnit något
som hindrar att ni ska få tillstånd igen.
Reglerna om tillstånd finns i 12 § första stycket Arbetsmiljöverkets föreskrifter
(AFS 2006:1) om asbest.

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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Ansök igen – innan tillståndet slutar gälla
Om ni vill fortsätta med rivning av asbest, när detta tillstånd går ut, skickar ni
en ny ansökan. Ansök före den 1 maj 2023, så att vi har tid att handlägga er
ansökan innan ert gamla tillstånd slutar gälla. Med ansökan ska ni alltid skicka
in intyg för både utbildning och tjänstbarhet, era allmänna hanterings- och
skyddsinstruktioner samt ett nytt yttrande från skyddsombud.
Om ni inte följer reglerna
Om ni inte följer reglerna kan vi besluta att återkalla ert tillstånd. I vissa fall kan
vi besluta att ni ska betala en sanktionsavgift. Läs hela Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om asbest på vår webbplats av.se.
Om ni vill överklaga
Se näst sista sidan i beslutet.
De som har deltagit i beslutet
Ärendet har avgjorts av handläggaren Lola Lidén.
Bilaga:
Era allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner
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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 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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När ni ska arbeta med asbest ― information om regler
För att ingen ska skadas finns regler för hur arbete med asbest ska skötas. Detta
är bara en sammanfattning. Ni behöver se till att ni följer Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om asbest som finns på vår webbplats av.se.
1. Anmäl varje arbete – senast 2 dagar före
Anmäl senast 2 arbetsdagar innan ni ska börja med rivningen. Anmäl i etjänsten: https://www.av.se/asbestanmalan
Vi behöver få er anmälan för att vi ska kunna inspektera ert arbete och kunna
bedöma om ni arbetar på ett säkert sätt.
2. Anpassa era hanterings- och skyddsinstruktioner till varje ny arbetsplats
Ni ska anpassa era hanterings- och skyddsinstruktioner till förutsättningarna på
varje specifik arbetsplats och följa dem vid arbetet där.
3. Ta med till arbetsplatsen
På arbetsplatsen, där rivningen utförs, ska följande handlingar finnas:
1. beslutet om tillstånd att hantera asbest vid rivning,
2. era hanterings- och skyddsinstruktioner, som ni har anpassat till det aktuella
rivningsarbetet,
3. utbildningsintyg – bevis om asbestutbildning – för de som deltar i
rivningsarbetet, och för de som leder rivningsarbetet,
4. tjänstbarhetsintyg för de som deltar i rivningsarbetet,
5. uppgifterna i anmälan ni gjorde till Arbetsmiljöverket senast 2 dagar innan
arbetet påbörjades.
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