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Tillstånd till transport av avfall 

Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen meddelar Materialhantering & Logistik i Oxelösund A B (556946-1964), t i l l 
stånd t i l l yrkesmässig vägtransport av farligt anfall och avfall som inte är farligt a\fall en
ligt 36 § avfallsfbrordningen (2011:927) i den omfattning och på de villkor som anges ne
dan. 

Tillståndet omfattar st>'-ckegodstransport, container- eller bulktransport av alla slag av far
ligt avfall och alla slag av avfall som inte är farligt. 

Giltighetstid 

För transport av farligt avfall gäller tillståndet t i l l 2019-05-20. För transport av avfall som 
inte klassas som farligt gäller tillståndet tills vidare. 

Den som irihehar tillståndet, Materialhantering & Logistik i Oxelösund ,'\B har sitt säte i 
Oxelösunds kommun. 

i 

Villkor i 

Om de personella, tekniska eller ekonomiska förutsättningar att hantera avfall ändras 
väsentligt i förhållande t i l l vad som angetts i ansökan ska detta meddelas t i l l Länssty
relsen. ; 

Förare som utför transporter enligt detta tillstånd ska ha kunskap om vilka bestämmel
ser och skyddsåtgärder som ska iakttas vid hantering av avfall och vilka åtgärder som 
ska vidtas om läckage, spill eller annan olyckshändelse inträffar. 

Lösa behållare, fat och övxiga emballage för farligt avfall ska vara väl tillslutna och 
märkta med innehåll under transport. 

Rengöring av fordon och behållare ska ske på plats där rester av avfall och förorenat 
tV'ättvatten samlas upp och behandlas med häns}!! t i l l föroreningsirmehåll. 
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M O T I V E R I N G 

Tillstånd t i l l transport av avfall regleras i avfallsförordningen. Enligt 38 § får tillstånd be
viljas endast sådana sökande som visai- att de har personella, tekniska och ekonomiska för
utsättningar att transportera det avfall som avses med ansökan på ett från hälso- och miljö
skyddssynpunkt 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. T i l l 
stånd t i l l yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall kan därför beviljas. Tillståndet ska 
förenas med villkor. 

U P P L Y S N I N G A R 

Kopia av tillståndet bör medfölja varje fordon som transporterar avfall enligt detta. 

Tillståndet innefattar mte mellanlagring, åter^'inning eller bortskaffande av avfall. 

Den som lämnar över avfall för transport eller annan hantering är enligt 53 § avfallsförord
ningen sk}'ldig att kontrollera att den som ska hantera anfallet har de tillstånd som är nöd
vändiga för verksamlieten. 

I 

Den som transporterar farligt avfall ska enligt 57 § i avfallsförordningen föra anteckningar 
om: 
1. ^'•arifrån aAfallet kommer, 
2. den mängd som transporteras årligen, 
3. på vilket sätt avfallet transporteras, och 
4. vart avfallet transporteras 
Anteckningarna ska bevaras i minst ett år och ska vid anmodan lämnas t i l l tillsynsmyndig
heten och tidigare innehavare av avfallet. 

Avfallslämnaren och mottagaren ska enligt 60 § avfallsförordningen se t i l l att det finns ett 
transportdokument när farligt avfall läimias t i l l en ny irmehavare för transport. 
Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem 
som är lämnare och vem som är mottagare. Dokumentet ska undertecknas av avfallslämna
ren. ) 

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 följdföreskiiften ADR-S (MSBFS 2011:1). 

Länsstyrelsen bör meddelas vid ändring av tillståndsinnehavarens företagsnamn. V i d änd
ring av organisationsnummer måste n j t t tillstånd sökas. 
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Hur man överklagar 

Om du vi l l överklaga länsstyrelsens beslut ska du skriva t i l l . LänsstjTelsen i Södeitnan-
lands län 611 86 Nyköping. Skrivelse ska dock ställas / adresseras t i l l Mark-och miljö
domstolen, , 

Överklagandet ska irmehålla 
• vilket beslut som Överklagas, beslutets datum och diarienummer 
• hur du v i l l att beslutet ska ändras, 
• varför du anser att länsst}Telsens beslut äi' felaktigt. 

Överklagan ska ha kommit in t i l l oss inom tre veckor f rån den dag du f ick del av beslutet. 
i 

Det överklagade beslutet kommer att sändas vidare t i l l berörd mark- och miljödomstol för 
prövning, såvida länsst}'relsen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni önskar. 

Behöver du veta mer kan du ringa t i l l Länsstyrelsen telefon 010-223 40 00 eller besöka oss 
på adress Stora torget 13 i Nyköping. 

Lefili Eriksson 

Kopia t i l l 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun 
Miljönämnden Nj^köpings konomun 


