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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:

Ny e-tjänst

Utbildningsingsintyg för personer som kommer att utföra arbetet

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

Bearbetning eller behandling av asbest eller asbesthaltigt material 
enligt 11 § AFS 2006:1

Utbildningsingsintyg för personer som leder arbetet

Ansökan om tillstånd
För Arbetsmiljöverkets noteringar

Ansökan ska sändas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 
171 09 Solna eller arbetsmiljoverket@av.se.

Uppgifter om arbetsplatsen där arbetet ska utföras
Adress

Arbetsmetod

Arbetets omfattning

Beräknad mängd asbest (ungefärlig uppgift t ex m3, kg, m2 isolering eller annan ungefärlig mängdangivelse)

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

Typ av asbesthaltigt material som ska hanteras

Kontaktperson

Nu kan du ansöka om tillstånd för rivning och anmäla rivning på vår webbplats. Klicka här!

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

Yttrande från lokalt skyddsombud eller, om sådant inte finns, yttrande från regionalt 
skyddsombud, 15 §

mailto:arbetsmiljoverket@av.se?subject=Ans%c3%b6kan%20om%20tillst%c3%a5nd
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/tillstand-anmalan-och-blanketter-for-asbest/
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Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att 
behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen. 
 
Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt 
ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att 
diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. 
Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas 
ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen 
består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.  
 
För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandlingar av personuppgifter 
och om dina rättigheter som registrerad, se www.av.se/personuppgifter.
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Nu kan du ansöka om tillstånd för rivning och anmäla rivning på vår webbplats. Klicka här!
Hanterings- och skyddsinstruktioner (datum och aktuellt företag ska framgå av instruktionerna) bifogas
Yttrande från lokalt skyddsombud eller, om sådant inte finns, yttrande från regionalt skyddsombud, 15 §
Behandling av personuppgifter
När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning. 
För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandlingar av personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad, se www.av.se/personuppgifter.
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