
Uppgifter om företaget

E-post MobilnummerTelefonnummer (även riktnummer)

Företag

Adress

Postadress

Organisationsnummer

Tider
Tillstånd söks från och med Tillstånd söks till och med

Följande bifogas:

Utbildningsingsintyg för personer som kommer att utföra arbetet

Tjänstbarhetsintyg för personer som kommer att utföra arbetet, se 49 §

Hanterings- och skyddsinstruktioner (datum och aktuellt företag ska framgå av instruktionerna)

Yttrande från lokalt skyddsombud eller, om sådant inte finns, yttrande från regionalt skyddsombud, se 14 §

Hantering av asbest eller asbesthaltigt material vid forskning, utveckling och analys, 
enligt 10 § AFS 2006:1

Utbildningsingsintyg för personer som leder arbetet

Ansökan om tillstånd
För Arbetsmiljöverkets noteringar

Ansökan ska sändas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm 
eller arbetsmiljoverket@av.se.

Uppgifter om arbetetsplatsen där arbetet ska utföras
Adress

Ändamålet med hanteringen

Beräknad mängd asbest (ungefärlig uppgift) som ska hanteras

Hur avfallet kommer att transporteras och deponeras
Avfallstipp Transportör (normalt erfordras transporttillstånd av Länsstyrelsen)

Typ av asbesthaltigt material som ska hanteras

Kontaktperson

Ny e-tjänst
Nu kan du ansöka om tillstånd för rivning och anmäla rivning 
på www.av.se/teman/Asbest/Asbestblanketter/.
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