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Enheten for region ost

Patrik Hemmings son, 010-730

977 6

Miramix Rivning Och Fastighetsservice AB
Boktryckarviigen 35 B
1.29 33 Htigersten

TillstAnd att hantera asbest vid rivning
Ert org.nr

556786-9960

Beslut
Arbetsmiljoverket ger er tillstAnd att vid rivning av byggnad,byggnadsdel,
teknisk anordning eller del av s6dan anordning hantera material, som
innehAller asbest med en halt av mer iin 1 viktprocent.
Se L2 S forsta stycket

Arbetsmiljoverkets foreskrifter (AFS 2006:1) om asbest.

TillstAndet gtiller i hela Sverige till och med den 20L7-05-31,.

Skel fOr beslutet
Ni har ltimnat in allmZinna hanterings- och skyddsinstruktioner, intyg om
asbestutbildning for dem som ska leda rivningsarbetet och intyg om
asbestutbildning och tjiinstbarhetsintyg for dem som ska delta i rivningsarbetet.

UtifrAn dessa uppgifter och vad som dven i ovrigt har komrnit fram i iirendet
anser Arbetsmiljoverket att ansokan ska bifallas.

Information
Innan arbete med rivning pAborjas ska ni ltimna en anmdlan med foljande
uppgifter, se 17 S AFS punkterna 1 - 5 AFS 2006:L.

1.
2.
3.
4.
5.

Adressen till rivningsobjektet.
Namn och adress till den som har bestiillt arbetet.
Datum for rivningens borjan och slut.
Rivningsarbetets art, omfattning och typ av asbesthaltigt
rnaterial.
BerZiknad mZingd asbesthaltigt avfall, vem som ska
transportera bort avfallet och var avfallet ska slutligt
omhiindertas.

Postadress: 11279 Stockholm

Telefon: 010-730 90 00

.

.

Besoksadress: Drottrringholmsvtigen 37, Stockholm

Telefax: 08-73019 67

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

.

Webbplats: www.av.se

Or ganis ationsnummer : 202100 -21 48
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Uppgifterna ska ha komrnit in till Arbetsmiljoverket i det distrikt diir arbetet ska
utforas senast tvA arbetsdagar innan arbetet pA det enskilda rivningsobjektet
pAborjas.
PA

arbetsplatsen dZir rivningen utfors ska foljande handlingar firuras, se LB

S

AFS 2006:1.

Arbetsmilj overkets tillstindsbeslut,
hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade

1.

till det aktuella
rivningsarbetet
bevis om asbestutbildning for dem som leder och for dem som
deltar i rivningsarbetet,
tjiinstbarhetsintyg for dem som deltar i rivningsarbetet och
uppgifterna i anmiilan enligt 17 S andra stycket

2.

A

5.
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TillstAndet kan Aterkallas av Arbetsmiljoverket om det behovs av s2ikerhetssktil
eller om den som innehar tillstAndet bryter mot bestiimmelserna i 17 eller 18 SS
AFS 2006:1.

Hur man iiverklagar
Den som vill overklaga Arbetsmiljoverkets beslut ska skriva till Fdrvaltningsriitten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller ltimnas till Arbetsmiljoverket (adressupp glfter, se sidfot sidan 1).

Overklagandet ska ha komrnit in till Arbetsmiljoverket inom tre veckor
dag, di den som overklagar fick del av beslutet.

frin

den

Skrivelsen med overklagande ska innehilla
1,. den klagandes namn, personnufiuner, yrke, postadress och telefon.
nununer. Hemligt teleforurufiuner behover dock uppges endast om
riitten begZir det. Om klaganden iir en juridisk person ska istZillet anges
organisationens juridiska beteckning, organisationsnumrner, postadress
och namn och telefonnununer till en kontaktperson pA foretaget. Det ska
framgA av overklagandet var den klagande kan nAs for delgivning. Om
nAgon person- eller adressuppgift iindras tir det viktigt att anmiilan
snarast gors till forvaltningsriittery

2.

vilket beslut som overklagas med uppgift om Arbetsmiljdverkets
drendenummer samt dagen for beslutet,

3.

vilken Zindring i beslutet som begiirs
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4.

de bevis som klaganden vill Aberopa och vad han/hon
varje sarskilt bevis.

vill styrka med

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om
klaganden anlitar ett ombud ska denne stinda in fullmakt i original samt uppge
sitt namn, adress och telefonnununer.

De som har deltagit i beslutet
Arendet har avgjorts av bitrtidande tillsynsdirektor Tomas Blombtick efter
foredragning av Pahik'Flemmingsson.

,/

--''

Kicki Hook
Bitriidande tillsyns direktor
Arbetsmiljoinspektor
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