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Dnr: 5620-06202-2010

Länsstyrelsen

Örebro län
Adnan Jahic

Tommy Larsson
Norsebäck 160
718 94 ERVALLA

Direkt: 019-19 38 55
adnan.jahie@lansstyrelsen.se
Fax: 019-19 30 10

För kännedom till:
Miljökontoret i Örebro kommun
Polismyndigheten i Örebro län

Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall/
farligt avfall enligt 26 § avfallsförordningen
(2001:1063)
Beslut
Tillstånd
Länsstyrelsen lämnar Tommy Larsson, 560415-6736, tillstånd till
yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall enligt avfallsförordningen
(2001:1063) i den omfattning och på de villkor som anges nedan.

Bilagor:
Miljöbalken 24 kap 3 §

Tillståndet omfattar transport av nedan angivna slag av farligt avfall och
nedan angivna slag av avfall som inte är farligt avfall.

T S C
Avfallsslag
Alla slag av farligt avfall, och alla slag av
X X
avfall som inte är farligt avfall
T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter
EWC-kod

Giltighetstid
Tillståndet gäller i den delen som avser transport av farligt avfall t.o.m. den
23 december 2015. I den delen som avser transport av avfall som inte är
farligt avfall gäller tillståndet 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.
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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.
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.
Villkor för transport av farligt avfall
7. Olika typer av avfall ska hållas åtskilt från varandra under transport.
8. Fat, containrar, behållare och övrigt emballage, som det farliga
avfallet transporteras i, ska vara resistenta för avfallet ifråga och vara
väl tillslutna samt märkta med uppgift om innehållet.
9. Fat, containrar, behållare och övrigt emballage, som det farliga
avfallet transporteras i, ska rengöras mellan transporter av olika
avfallsslag. Rengöringen ska ske på ett för ändamålet lämpligt ställe
så att rester och förorenade rengöringslösningar kan samlas upp och
tas om hand som farligt avfall.
10. Fordon ska vid transport medföra lämpliga anordningar för
uppsamling av eventuellt spill och omhändertagande av eventuellt
läckande behållare.
11. Förare som utför transporterna ska vara väl informerad om vilka
skyddsåtgärder som ska vidtas vid händelse av läckage, spill, olycka
eller dylikt. Räddningstjänsten och kommunens miljökontor ska
omgående informeras vid sådan händelse.
12. Transport av farligt avfall som är farligt gods får enbart utföras av
personal som genomgått sådan ADR-utbildning som krävs för den
aktuella transporten. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för att varje
förare har nödvändiga intyg.

Länsstyrelsens motivering
Tillstånd till transport av avfall regleras i avfallsförordningen. 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 milj öskyddssynpunkt
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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/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.
Farligt avfall kan i många fall också klassas som farligt gods, varvid de även
omfattas av bestämmelser i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
förordningen (2006:311) om farligt gods samt följdföreskriften ADR-S
(MSBFS 2009:2).
Tillståndet innefattar inte 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 § miljöbalken (se bilaga) föreligger.
Den som transporterar farligt avfall ska enligt 44 § i avfallsförordningen
föra anteckningar om:
1. varifrån de olika avfallsslagen kommer,
2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras,
3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in,
4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras.
Anteckningarna ska bevaras i minst ett år och ska vid anmodan lämnas till
tillsynsmyndigheten.
Avfallslämnaren ska upprätta och underteckna ett transportdokument för
varje transport av farligt avfall. Detta ska innehålla uppgift om avsändare,
mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Det ska medfölja
transporten och ska undertecknas av avfallsmottagaren.
Farligt avfall ska transporteras till mottagare som har erforderliga tillstånd
enligt miljöbalken. Den som lämnar över farligt avfall för transport är
skyldig att kontrollera att transportören och mottagaren av avfallet har de
tillstånd som är nödvändiga för verksamheten.
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Länsstyrelsen ska meddelas vid ändring av tillståndsinnehavarens
företagsnamn. Vid ändring av organisationsnummer, måste tillstånd ansökas
på nytt.

Adnan Jahic
Miljöhandläggare
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