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Förvaltningsenheten
Yrkesmässig Trafik

Dnr: 5620-02400-2008

Johan Larsson Transport AB
Fasanvägen 2
732 97 ARBOGA

Tel: 019-19 30 00
Fax: 019-19 30 10

För kännedom till:
Polisomr Örebro

Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall som inte
är farligt avfall, enligt 26 § avfallsförordningen
(2001:1063)

Bilagor:
Miljöbalken 24 kap 3 §

Beslut
Länsstyrelsen lämnar Johan Larsson Transport AB, 556628-0011, tillstånd
enligt avfallsförordningen att yrkesmässigt transportera avfall som inte
betecknas som farligt avfall. Tillståndet omfattar följande avfallsslag:
Alla avfallsslag utom farligt avfall.
Tillståndet gäller omedelbart och tills vidare.

Villkor för tillståndet
1. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna
väsentligt ändras under tillståndsperioden i förhållande till vad som
redovisats i ansökan skall detta anmälas till Länsstyrelsen.
2. Tillståndsinnehavaren och personal som hanterar avfall ska ha
erforderliga kunskaper om risker, skyddsåtgärder och regler som
gäller för transporterna. Tillståndsinnehavaren skall ha sådan
kännedom om avfallets innehåll att lämplig avfallsmottagare kan
väljas i varje enskilt fall.
3. Länsstyrelsen kan komma att ompröva eller dra tillbaks tillståndet
om det framkommer att anställda inom verksamheten gjort sig
skyldiga till miljöbrott med anknytning till avfallshantering.
4. Kopia av detta tillstånd skall medfölja varje fordon som transporterar
avfall.
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Länsstyrelsens motivering
Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall regleras i avfallsförordningen
(2001:1063). Enligt 29 § får tillstånd beviljas endast sådana sökande som
visar att de har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att
transportera det avfall som avses med ansökan på ett från hälso- och
miljöskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. De sökande ska också inneha de
tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt annan lagstiftning.
Länsstyrelsen bedömer att sökanden uppfyller kraven enligt 29 § avfallsförordningen. Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall som inte är
farligt kan därför beviljas. Tillståndet skall förenas med villkor.

Upplysningar
§

Tillståndet befriar inte från skyldighet att söka andra tillstånd som
kan erfordras för verksamheten.

§

Tillståndet innefattar inte mellanlagring, återvinning eller
bortskaffande av avfall.

§

För transporter av farligt avfall krävs särskilt tillstånd enligt
avfallsförordningen (2001:1063).

§

Tillståndet kan komma att återkallas om någon eller några av de skäl
som anges i 24 kap 3 § miljöbalken (se bilaga) föreligger.

§

I fråga om annat avfall än hushållsavfall skall den som lämnar
avfallet kontrollera att transportören har det tillstånd som krävs för
att transportera avfallet.

§

Länsstyrelsen ska meddelas vid ändring av tillståndsinnehavarens
företagsnamn. Vid ändring av organisationsnummer, måste tillstånd
ansökas på nytt.

Brittmari Holm

