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2/2 1976.

Ärende: samlastning av asbest och livsmedel.
Vid lossning av fartyg i Göteborgs hamn har vid ett flertal
tillfällen kunnat konstateras att det fHrekommer samlastning
av asbest och frukt. Någon separering har inte förekommit och
i de fall där lasten har legat i skilda däck har man kunnat
konstatera att vid lossningen av asbesten har spill trängt ner
i underliggande rum som har varit lastat med frukt i kartonger.
Vidare förekommer det att asbest lastas i frysrum.
Efter påtalande har det förekommit en ytlig rengöring så asbestdammet symrn k1;;F1na- färe komma- lår-rgt crt i dis·tributionsledet.
Detta förhållande måste vara till nackdel både för hantering
och konsumtion.
Vi har därför ansett oss nödsakade att påtala förhållandet för
kännedom och de åtg ärder nämnden finner lämpliga.
Berörda fartyg är Hallaren och Klipparen.
Högaktningsfullt
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Odinsgatan 4
411 03 Göteborg
2/2 1976.

Ärende: samlastning av asbest och livsmedel.
·Vid lossning ~v fartyg i Gtlteborgs hamn har vid ett flertal
tillfällen kunnat konstateras att det förekommer samlastning
av asbest och frukt,. Nilgon separering har inte fBrekommit och
1 de fall döt lasten har legat i skilda däck har man kunnat
konstatera att vid lossningen av asbesten har spill trängt ner
i underliggande rum som har varit lastat med frukt 1 kartonger.
Vidare fOrekommsr det att asbest lastas 1 frysrum.
Efter påtalande har det fHrekommit en ytlig rengöring så asbestdammet synes kunna förekomma långt ut i distributionsledet.
Detta förhållande måste vara till nackdel både för hantering
och konsumtion.
Vi har därfar ahsett osa nHdsakade att p~tala fHrh~llandet fHr
kännedom och de . åtgärder nämnden finner lämpliga.
Bertlrlda fartyg är Hallaren och Klipparen.
H~gaktningsrullt
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