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Kemikalieinspektionen flyttar till 
Atrium Ljungbergs Chokladfabriken  
Atrium Ljungberg har tecknat avtal om ca 4 000 kvadratmeter 
med Kemikalieinspektionen i den gamla Chokladfabriken i 
Sundbyberg. Myndigheten flyttar in i slutet av 2023 i 
skräddarsydda lokaler med hög hållbarhetsprofil, i direkt 
anslutning till ikoniska Marabouparken. 
 
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att minska risken för att 
människor och miljö skadas av kemikalier. Myndigheten kontrollerar bland annat att företag 
följer reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och kemikalier i varor.  

I syfte att skapa en modern arbetsplats, med stort fokus på hållbarhet och lokaler 
anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt, flyttar nu Kemikalieinspektionen sitt kontor till 
Chokladfabriken i Sundbyberg. Avtalet med Atrium Ljungberg omfattar ca 4 000 
kvadratmeter med inflytt i slutet av 2023.  

–  Vi är jätteglada att hälsa Kemikalieinspektionen välkomna till Chokladfabriken. Att kunna 
möta deras högt ställda krav på lokaler, service och sammanhang är något vi är stolta över, 
säger Andreas Malmsäter, affärsområdeschef Leasing på Atrium Ljungberg. 

Chokladfabriken ligger centralt i Sundbyberg med direkt anslutning till Marabouparken och 
Bällstaån. Byggnaden är ritad av arkitekten Ivar Tengbom och huserade under flera 
decennier Marabous chokladtillverkning. Den tidigare industrifastigheten är på- och utbyggd 
i flera etapper och rymmer idag moderna kontor med konferensanläggning, restaurang och 
gym i huset.   

–  Vi ser verkligen fram emot att flytta in i Chokladfabriken. Vi får moderna och 
miljöcertifierade lokaler som skräddarsys för våra behov, dessutom i en byggnad med 
spännande historia. Vi är också glada över att fortsätta ha nära till all den service som finns 
i centrala Sundbyberg, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.  

Hyresavtalet är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och 
hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga 
prestanda. 

Tenant & Partner har varit rådgivare till Kemikalieinspektionen i processen.  

 

Nacka, 2023-01-02 
Atrium Ljungberg AB (publ) 

För mer information kontakta: 
Marianne Perslow, kommunikationschef, Atrium Ljungberg, marianne.perslow@al.se,  
070-341 54 21 

 
 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar 
fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva 
stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara 
ytan omfattar cirka 1,1 miljoner kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 61 miljarder kronor. 
Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 
000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden 
motsvarande cirka 40 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large 
Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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