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Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall 
 

Beslut 
Länsstyrelsen lämnar med stöd av 36 §, Avfallsförordningen (2011:927), SUEZ 
recycling AB (organisationsnummer 556108-8393) tillstånd till yrkesmässig 
transport av avfall och farligt avfall. Tillståndet omfattar transport av alla slag av 
avfall och alla slag av  farligt avfall. Tillståndet gäller till och med 2020-06-30 för 
farligt avfall och tills vidare för avfall.  
 
För tillståndet ska följande villkor gälla: 
 
1. Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska 

verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad som angivits i 
ansökningshandlingarna. Om de personella, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna ändras under tillståndsperioden i förhållande till ansökan 
ska detta anmälas till Länsstyrelsen. 

 
2. Tillståndshavaren måste ha erforderliga kunskaper om de risker, 

skyddsåtgärder och regler som gäller för transporterna. Tillståndshavaren ska 
vidare ha sådan kännedom om avfallets innehåll att lämplig avfallsmottagare 
kan väljas i varje enskilt fall. 

 
Övriga upplysningar 
Detta tillstånd kan återkallas om någon eller några av de skäl som anges i 24 
kap 3 § miljöbalken föreligger. 
 
En kopia av detta tillstånd ska medföras i transportfordonet. 
 
Enligt Yrkestrafiklagen (2012:210) får yrkesmässig trafik endast bedrivas av den 
som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen. 
För transport av farligt avfall som är farligt gods gäller lagen (2006:263) om farligt 
gods, förordningen (2006:311) om transport av farligt gods samt föreskrifter i fråga 
om transporter av farligt gods, som har meddelats av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
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Enligt 57 §, avfallsförordningen, ska den som transporterar farligt avfall ska för varje 
slag av farligt avfall föra anteckningar om varifrån avfallet kommer, den mängd som 
transporteras årligen, vart avfallet transporteras och på vilket sätt de transporteras. 
Anteckningarna ska bevaras i minst ett år och uppgifterna ska efter anmodan lämnas 
till tillsynsmyndigheten.  
 
Enligt 60 §, avfallsförordningen, ska den som lämnar avfallet och den som tar emot 
avfallet se till att det finns ett transportdokument när farligt avfall lämnas till en ny 
innehavare för att transporteras inom Sverige. Transportdokumentet ska innehålla 
uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är 
mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.  
 
Förare som utför transporterna ska vara väl informerade om vilka åtgärder som ska 
vidtas i händelse av läckage, spill, olycka etc. Miljö- och hälsoskyddskontoret eller 
Räddningstjänsten skall omedelbart informeras.  
 
Tillståndshavaren ska hålla sig informerad om vilka lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten och inneha de tillstånd som i övrigt behövs för 
transportverksamhet enligt annan lagstiftning. 
 
Länsstyrelsen för ett register över utlämnade tillstånd till transport av avfall/farligt 
avfall. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204). Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Du har rätt att efter 
skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats. Upptäcker du 
felaktigheter är vi skyldiga att på din begäran rätta uppgifterna. 

 
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen enligt nedan. 
 
 
 
Hanna Elgåker 
 

Beslutet har signerats elektroniskt och har därför ingen namnunderskrift 
 
Kopia 
Miljönämnden, Ängelholms kommun  (e-post) 
Akten 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
 

Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Växjö tingsrätt, Mark- 
och miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen  
Skåne, Miljöavdelningen, 205 15  MALMÖ.  
 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och 
hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet 
ska ändras. Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. 
Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning, så bör ni skicka 
med detta. Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. 
Behöver ni veta mera om hur ni skall överklaga kan ni kontakta länsstyrelsen tel. 010 
- 224 10 00 (växeln). 
 

 

 


