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Tillstånd till transport av icke farligt avfail och
farligt avfall
Länsstyrelsens beslut
Organisationsnummer :

55

63 02-07 33

Liinsstyrelsen beslutar atr ge Anders Schakt i vintrosa AB tillstånd
transport av icke farligt avfall och farligt avfall enligt 36 g
avfallsförordningen (20 I I :927).

till

Tillståndet omfattar transport av nedan angivna slag av icke farligt avfall
och farligt avfall.

Avfallskod

Avfallsslag

Alla slag av farligt avfall
Alla slag av icke farligt avfall
*) Farligt aufall
Tillståndet ftir transport av farligt avfall gäller till den 9 augusti 2022.För
transport av avfall som inte klassas som farligt gäller tillståndet tills vidare.

För tillståndet ska foljande villkor gälla:

Postadress
701

1.

Avfallstransporter ska utföras enligt ansökan, om inte annat framgar
av övriga villkor. om de personella, tekniska eller ekonomiska
ftirutsättnin garna forändras under till ståndsperio den ska detta
anmälas till Länsstyrelsen.

2.

Tillstandshavaren ska hålla sig informerad om och se till att personal
som hanterar avfallet har nödvändiga kunskaper om vilka risker,
skyddsåtgärder och regler som gäller ft)r transporten.
Tillståndshavaren ska ha kunskap om avfallets innehåll för att kunna
välj a lämplig mottagare.

3.

Tillstandshavaren ska se till att alla fordon som transporterar avfall
är trafikforsäkrade. Tillståndshavaren ska dessutom ha en
ansvarsfcirsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå ftir
företaget vid en skada, som inte täcks av trafikskadelagens regler
och som därmed inte trafikförsäkringen ersätter.
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4. vid transport

av farligt gods ska ADR-intyg finnas enligt gällande
krav från MSB, Myndigheten ftir samhällsskydd och beredskap.

5.

En kopia av detta tillstånd ska finnas i transportfordonet.

Redogörelse for ärendet
Beskrivning av verksamheten
Bolaget bedriver åkeriverksamhet med transport av bland annat
schaktmassor.

Berörd lagstiftning
Enli gt avfal I sforordningen krävs ti I I stånd för yrkesmäs si ga
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 ftirutsättningar 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
(201t:927).

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

lnformation
Detta tillstånd kan helt eller delvis återkallas om de skäl som anges i balken
uppstår enligt 24kap.3 g miljöbalken.

vid eventuell olycka

ska kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och/
eller räddningstj änst ome delbart informeras.

Jonas Georgsson

Miljöhandläggare

