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Ragn-Sells Recycling AB
Box 965
191 29 Sollentuna

Enheten för juridik

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

Tillstånd för hantering av kemiskt ämne
Organisationsnummer:
Arbetsställe:
Adress för arbetsstället:

556057-3452
Ragn-Sells Recycling AB
Ragn-Sells Recyclings anläggningar, se nedan

Beslut

Arbetsmiljöverket ger er tillstånd att hantera avfall innehållande samtliga
cancerframkallande, sensibiliserande och reproduktionsstörande ämnen tillhörande
grupp A och B i bilaga 1 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om
kemiska arbetsmiljörisker.
Tillståndet gäller för all personal vid anläggningarna nedan som har genomgått
utbildning i farlig avfallshantering.
Tillståndet gäller:
 på de arbetsställen med adressen som står här nedan,
 från och med den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023,
 med villkoret att ni sköter hanteringen på det sätt som ni beskriver i er
ansökan och i era hanterings- och skyddsinstruktioner.
Tillståndet gäller vid följande anläggningar:
Region Nord

Hamnvägen 3P, Söråker
Lidvägen, Skellefteå
Uthamn, Depå 10, Holmsund
Oljehamnsvägen, Luleå

Region Mitt




Ägovägen 11, Borlänge
Tippvägen 2, Örebro

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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Region Öst



Vädursgatan 22, Visby

Region Väst



Marieholm, Marieholmsgatan 74, Göteborg

Region Syd





Järnbruksvägen 5, Kallinge
Ljusterögatan 2, Malmö
Oskarshamn, Avfarten 2, Oskarshamn

Skäl för beslutet
Arbetsmiljöverket bedömer att ni uppfyller kraven för att få tillstånd.
Arbetsmiljöverket har tagit emot er ansökan om att få hantera samtliga ämnen som
finns upptagna i AFS 2011:19. Enligt er ansökan ska ämnena behandlas och lagras
som farligt avfall.
Ni har lämnat in resultat av riskbedömning samt hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet.
Skyddsombuden vid anläggningarna har fått möjlighet att yttra sig om er ansökan
och har inget emot att ni får tillstånd.
Ni har tillstånd sedan tidigare för att hantera samtliga ämnen som finns i bilaga 1 i
AFS 2011:19 till och med den 31 mars 2020 (ärendenummer 2016/028369) och ett
tillfälligt tillstånd till och med den 30 juni 2020 samt ytterligare ett tillfälligt
tillstånd till och med den 31 oktober 2020.

Regler för detta beslut
Reglerna om tillstånd för den här hanteringen finns i 45-49 §§ Arbetsmiljöverkets
föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker.
Det krävs tillstånd för att hantera:
 kemiskt ämne som tillhör grupp A eller B i föreskrifternas bilaga 1,
 kemisk produkt som innehåller 1 viktprocent eller mer av ett kemiskt ämne
som tillhör grupp A eller B,
 salter eller kristallvatten av ett ämne som tillhör grupp A eller B.
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Arbetsmiljöverket har vid kontakt med er den 14 oktober 2020 för att gå igenom de
krav som ställts och de åtgärder som vidtagits vid Ragn-Sells Recyclings
anläggningar och ser därmed inga hinder för att ge er tillstånd.
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Ansök igen - innan tillståndet slutar gälla
Om ni tänker fortsätta med hanteringen efter att detta tillstånd slutar att gälla,
skickar ni en ny ansökan. Ansök före den 1 juni 2023, så att vi har tid att handlägga
ansökan.
Även om ni bara ska förvara ämnet behöver ni tillstånd, eftersom det räknas som
hantering.
Om ni inte följer reglerna
Vi kan besluta att återkalla ert tillstånd om ni inte följer reglerna, eller om vi
bedömer att det behövs med anledning av bristande säkerhet. Om ni hanterar ett
A- eller B-ämne utan tillstånd, eller på ett sätt som går utöver vad som är tillåtet
enligt tillståndet, kan vi besluta att ni ska betala en sanktionsavgift, se 45 och 47 §§
i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Läs hela
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker på vår webbplats
av.se.
Om ni vill överklaga
Se sista sidan i beslutet.
De som har deltagit i beslutet
Ärendet har avgjorts av juristen Linda Lindblad efter föredragning av
handläggaren Lola Lidén. I den slutliga handläggningen har även
arbetsmiljöinspektören Marie Malmquist deltagit.
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Vi har skickat en kopia av detta beslut till:
Kontaktpersonen Sofia Blomdal, sofia.blomdal@ragnsells.com
Skyddsombuden vid berörda anläggningar
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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.
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Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 1.

