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Enheten för utveckling

Linda Olsson, 010-730 99 53
arbetsmiljoverket@av.se

EKOKEM AB
692 85 KUMLA

Tillstånd för hantering av kemiskt ämne
Ert organisationsnummer
Arbetsställe

556129-9537
Huvudanläggningen i Norrtorp, Kumla
kommun och omlastningsstationen i Blåberget,
Sundsvall

Beslut
Arbetsmiljöverket ger er tillstånd att hantera ämnena som tillhör grupp A och B
i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19.
Tillståndet gäller på ovanstående arbetsställen från och med den 21 december
2016 till och med den 20 december 2019.
Som villkor för beslutet gäller att hanteringen sker i enlighet med vad ni har
angett i ansökan.
Tillståndet kan återkallas av Arbetsmiljöverket om det behövs av säkerhetsskäl.
Skäl för beslutet
I 45-47 §§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS
2011:19, anges bl.a. att ett kemiskt ämne som tillhör grupp A och B i bilaga 1
inte får hanteras utan tillstånd från Arbetsmiljöverket.
Ni har tidigare erhållit tillstånd att hantera de aktuella ämna till och med den
30 september 2016.
Enligt er ansökan ska ämnena tas emot för lagring, omlastning och destruktion
genom högtemperaturförbränning i er roterugn.
Ni har också lämnat in riskbedömning samt hanterings- och
skyddsinstruktioner för arbetet. Huvudskyddsombudet Christian Lantz har
yttrat sig om ansökan och har inget att erinra.
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Arbetsmiljöverket inspekterade er verksamhet i Sundsvall den 22 november
2016 och er verksamhet i Norrtorp den 13 december 2016 och kunde då
konstatera att inga hinder förelåg för att bevilja ett nytt tillstånd.
Utifrån dessa uppgifter och vad som även i övrigt har kommit fram i ärendet
anser vi att ansökan ska bifallas.
Upplysningsvis krävs tillstånd även om den fortsatta hanteringen endast
innebär förvaring av ämnena. Om ni avser att fortsätta med hantering av
ämnena efter den 20 december 2019 måste ni skicka in en ansökan om förnyat
tillstånd innan det gällande tillståndet löpt ut. Den bör ha kommit till oss före
den 20 september 2019.
Om ni hanterar ett A- eller B-ämne utan tillstånd kan detta leda till att ni får
betala en sanktionsavgift. Avgiftens storlek framgår av 45 och 47 §§ AFS
2011:19.
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 Linda Olsson. Inspektörerna Bo Öberg och Enver Berisha har
deltagit i den slutliga handläggningen.

Linda Lindblad

Linda Olsson

Kopia skickad till:
Christina Forslund, christina.forslund@ekokem.com
Huvudskyddsombudet Christian Lantz, Ekokem AB, 692 85 Kumla
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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, och om vi inte ändrar beslutet på det
sätt som ni har begärt, 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.

