1(5)

Beslut
Datum

Diarienummer

2018-06-01

562-3383-2018

Pålsboda Åkeri AB
Furuvägen 13
69730 PÅLSBODA

Tillstånd till transport av icke farligt avfall och
farligt avfall
Länsstyrelsens beslut
Organisationsnummer: 556717-1946
Länsstyrelsen beslutar att ge Pålsboda Åkeri AB tillstånd till transport av icke
farligt avfall och farligt avfall enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).
Tillståndet omfattar transport av nedan angivna slag av icke farligt avfall och
farligt avfall.
Avfallskod
-*
*) Farligt avfall

Avfallsslag
Alla slag av farligt avfall utom farligt gods
Alla slag av icke farligt avfall

Tillståndet för transport av farligt avfall gäller till den 1 juni 2023. För transport
av avfall som inte klassas som farligt gäller tillståndet tills vidare.

För tillståndet ska följande villkor gälla:
1. Avfallstransporter ska utföras enligt ansökan, om inte annat framgår av övriga
villkor. Om de personella, tekniska eller ekonomiska förutsättningarna
förändras under tillståndsperioden ska detta anmälas till Länsstyrelsen.
2. Tillståndshavaren ska hålla sig informerad om och se till att personal som
hanterar avfallet har nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och
regler som gäller för transporten. Tillståndshavaren ska ha kunskap om
avfallets innehåll för att kunna välja lämplig mottagare.
3. Tillståndshavaren ska se till att alla fordon som transporterar avfall är
trafikförsäkrade. Tillståndshavaren ska dessutom ha en ansvarsförsäkring som
täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada, som inte täcks av
trafikskadelagens regler och som därmed inte trafikförsäkringen ersätter.
4. En kopia av detta tillstånd ska finnas i transportfordonet.

Postadress
Gatuadress
701 86 ÖREBRO Stortorget 22

Telefon
010–224 80 00

E-post
orebro@lansstyrelsen.se

Internet
www.lansstyrelsen.se/orebro

Organisationsnummer
202100-2403
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Redogörelse för ärendet
Beskrivning av verksamheten
Bolaget bedriver åkeriverksamhet med godstransporter.

Berörd lagstiftning
Enligt avfallsförordningen krävs tillstånd för yrkesmässiga avfallstransporter eller
för transport av vissa mängder och typer av avfall som uppkommit i yrkesmässig
verksamhet.
Enligt avfallsförordningen får tillstånd endast ges om sökande har personella,
tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta hand om avfallet på ett sätt som
uppfyller kraven för att skydda hälsa och miljö. Sökande ska även visa att de har
de tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt annan lagstiftning.
Ovan angivna lagkrav anges i 36 och i 38-39 §§ Avfallsförordningen (2011:927).

Skäl till Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen bedömer att sökanden har de förutsättningar som krävs enligt
avfallsförordningen och att sökande tillsammans med meddelade villkor har de
tillstånd som krävs enligt annan lagstiftning. Länsstyrelsen bedömer därför att
tillstånd kan ges för transport av avfall enligt avfallsförordningen.

Information
Detta tillstånd kan helt eller delvis återkallas om de skäl som anges i balken
uppstår enligt 24 kap. 3 § miljöbalken.
Vid eventuell olycka ska kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och/ eller
räddningstjänst omedelbart informeras.

Beslutande
Beslutet har fattats av miljöhandläggare Malin Wiremalm.
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen. Tala om vilket
beslut ni vill överklaga, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också
om vilken ändring ni vill ha i beslutet.
Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor efter att ni har fått
beslutet i annat fall kan överklagandet inte prövas.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen vid
Nacka tingsrätt för prövning.
Om ni vill ha ytterligare information kan ni vända er till Länsstyrelsen.

Kopia
Tillsynsmyndigheten
Polismyndigheten

Bilagor
Information om transportdokument och annan lagstiftning
Miljöbalken 24 kap 3 §
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Bilaga 1 - Information om transportdokument och
information om annan lagstiftning
Transportdokument
Den som transporterar farligt avfall ska föra anteckningar för varje slag av farligt
avfall om:
 Varifrån avfallet kommer
 Den mängd som transporteras årligen
 På vilket sätt avfallet transporteras
 Vart avfallet transporteras.
Anteckningarna ska bevaras i minst ett år och lämnas till tillsynsmyndigheten
eller den tidigare innehavaren av avfallet, om de begär det. Dessa krav på
anteckningarna anges i 57 § avfallsförordningen (2011:927).
När du lämnar över farligt avfall till annan transportör ska ett transportdokument
upprättas enligt 60 § samma förordning. Transportdokumentet ska innehålla
uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt om vem som lämnar och vem tar
emot avfallet.
I avfallsförordningen finns ytterligare bestämmelser om avfall och farligt avfall,
som bland annat gäller transporter.

Annan lagstiftning
Detta tillstånd befriar er inte från de skyldigheter som gäller för denna typ av
verksamhet enligt annan lagstiftning. Några exempel på annan lagstiftning och
regler som gäller parallellt med avfallsförordningen:
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport
av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2012:6).
 Lagen (2006:263) om transport av farligt gods, förordningen (2006:311)
om transport av farligt gods.
 Eventuella lokala för transportföreskrifter kan gälla för transporter av
farligt avfall och/eller farligt gods. Dessa föreskrifter varierar inom olika
kommuner och län.
 Om transporten omfattar avfallsslag som berörs av det kommunala
renhållningsmonopolet krävs det att man får kommunens medgivande.
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Bilaga 2 - Sammanfattning av reglerna i 24 kap 3 §
miljöbalken
Den Länsstyrelse som gett tillstånd till transport av icke farligt avfall och/ eller
transport av farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda
fortsatt verksamhet:
 Om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett
tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller låtit bli att
lämna uppgifter som har betydelse för tillståndet eller villkoren
 När tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och
avvikelsen är av betydelse
 Om verksamheten har orsakat eller kan misstänkas orsaka sådana besvär
eller skador som är av väsentlig betydelse som inte förutsågs när
verksamheten tilläts
 Om verksamheten slutligt har upphört
 Om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd
 Om det behövs för att uppfylla Sveriges skyldigheter till följd av EUmedlemskapet

