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Länsstyrelsen

Örebro län
Jenny Nilsson

Gunnar Martinsson
Lingongatan 21
694 37 Hallsberg

Direkt: 019-19 35 57
jenny.nilsson@lansstyrelsen.se
Fax: 019-19 30 10

För kännedom till:
Miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden, Hallsbergs
kommun

Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall
enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927)

Polismyndigheten i Örebro län

Beslut
Tillstånd

Länsstyrelsen lämnar Gunnar Martinsson, 480101-2073, tillstånd till
yrkesmässig transport av avfall (ej farligt avfall) enligt avfallsförordningen
(2011:927) i den omfattning och på de villkor som anges nedan.

Bilagor:
Miljöbalken 24 kap 3 §

Tillståndet omfattar transport av nedan angivna slag av avfall.
EWC-kod

Avfallsslag
T S C
Alla slag av annat avfall än farligt avfall
X X
T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter
Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.
Villkor för verksamheten

Allmänna villkor
1. Om inget annat framgår av övriga villkor så ska verksamheten
bedrivas i överrensstämmelse med vad som angivits i ansökan.
2. Om de personella, tekniska eller ekonomiska förutsättningarna för
transportverksamheten väsentligt ändras under tillståndsperioden,
ska detta anmälas till Länsstyrelsen.
3. Tillståndsinnehavaren ska hålla sig själv informerad och se till att
anställd personal som hanterar avfall, har nödvändiga kunskaper
rörande de risker, skyddsåtgärder och regler som gäller
transporterna.
4. Tillståndsinnehavaren ska ha sådan kännedom om avfallets innehåll
att lämplig avfallsmottagare kan väljas i varje enskilt fall.
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5. Kopia av detta tillstånd ska alltid medfölja varje fordon som
transporterar avfall enligt detta tillstånd.
6. 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.

Länsstyrelsens motivering
Tillstånd till transport av avfall regleras i avfallsförordningen. Enligt 38 §
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 milj öskyddssynpunkt
tillfredsställande sätt. De sökande ska också inneha de tillstånd som kan
behövas för verksamheten enligt annan lagstiftning.
Länsstyrelsen bedömer att sökanden uppfyller kraven enligt 38 § avfallsförordningen. Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall (ej farligt avfall)
kan därför beviljas. Tillståndet ska förenas med villkor.

Upplysningar
Detta tillstånd befriar inte från skyldigheten att söka andra tillstånd som kan
erfordras för verksamheten samt att iaktta vad som föreskrivs i lag,
förordning eller föreskrift. Tillståndet befriar inte heller
tillståndsinnehavaren från skyldigheten att uppfylla de krav på utrustning
eller viss kompetens som ställs enligt annan författning.
Tillståndet innefattar inte transport, mellanlagring, återvinning eller
bortskaffande av farligt avfall.
Tillståndet kan komma att återkallas om någon eller några av de skäl som
anges i 24 kap 3 § milj öbalken (se bilaga) föreligger.
Länsstyrelsen ska meddelas vid ändring av tillståndsinnehavarens
företagsnamn. Vid ändring av organisationsnummer, måste tillstånd ansökas
på nytt.
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Je ny Nils on
Miljöhandläggare
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Bilaga

Miljöbalken 24 kap 3 §
Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som
meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt
verksamhet
1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett
tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna
uppgifter av betydelse för tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkoren,
2. när tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkor som gäller för verksamheten eller
åtgärden inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse,
3. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av
väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts,
4. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit sådana förhållanden
som enligt 2 kap 9 § innebär att verksamheten inte får bedrivas,
5. om verksamheten slutligt har upphört,
6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,
7. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet,
8. om underhållet av en vattenanläggning allvarligt har försummats, eller
9. om tillstånd att inverka på vattenförhållandena inte har utnyttjats under en längre tid
och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas.
Mark- och miljödomstolen får om tillståndet avser verksamhet vid en vattenanläggning eller i
fall som avses i första stycket 8 eller 9 återkalla rätten att bibehålla en vattenanläggning.
Tillstånd till täkt får upphävas helt eller delvis när tio år förflutit från det att tillståndet vann
laga kraft.

