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ALEX Cichowicz Robert
ul. Nowogardzka 1/1
72-100 Goleniów
Poland

Tillstånd till transport av avfall
Beslut
Länsstyrelsen ger ALEX Cichowicz Robert, polskt org.nr. 856 115 33 89, tillstånd till
yrkesmässig vägtransport av avfall som inte är farligt avfall, enligt 36 §
avfallsförordningen (2011:927).
Tillståndet omfattar styckegodstransport av alla slag av avfall som inte är farligt avfall
och gäller tillsvidare.
Villkor

1. Om inte annat framgår av övriga villkor, så ska ni bedriva verksamheten på det sätt
som ni har angivit i ansökningshandlingarna. Om de personella, tekniska och
ekonomiska förutsättningarna ändras under tillståndsperioden i förhållande till
ansökan ska detta anmälas till Länsstyrelsen.
2. En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgänglig i varje fordon som transporterar
avfall.
3. Ni ska hålla er informerad om och även se till att personal som hanterar avfallet har
de nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och regler som gäller för
transporten.
4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja lämplig
avfallsmottagare.
5. Ni ska se till att alla fordon som transporterar avfall är trafikförsäkrade. Ni ska även
ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en
skada som inte täcks av trafikskadelagens regler och som därmed inte
trafikförsäkringen ersätter.
Motivering till beslutet
Enligt 38 § avfallsförordningen (2011:927) får tillstånd till transport av avfall endast ges
till den som har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att transportera
avfallet på ett sätt som uppfyller kraven för att skydda hälsa och miljö. Sökanden ska
även ha de tillstånd som krävs för verksamheten enligt annan lagstiftning.
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Länsstyrelsen bedömer att den sökande uppfyller kraven i 38 § avfallsförordningen.
Tillstånd till transport av avfall kan därför ges. Tillståndet ska dock förenas med villkor.
Upplysningar
Detta tillstånd kan enligt 24 kap. 3 § miljöbalken helt eller delvis återkallas om de skäl
som anges i balken uppstår. Se information bilaga 1.
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, se bilaga 1 för exempel på relevant lagstiftning.
I avfallsförordningen (2011:927) finns ytterligare bestämmelser om avfall, som bl.a.
gäller transporter.
Detta tillstånd gäller inte för transport av farligt avfall. För transporter av farligt avfall
krävs ett särskilt tillstånd.
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av miljöhandläggare Madelene Abrahamsson Lund med Jonas
Lundin som föredragande.

Bilagor:

1. Information från länsstyrelsen
2. Du kan överklaga beslutet

Bilaga 1 - Information från Länsstyrelsen
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Enligt yrkestrafiklagen (2012:210) får yrkesmässig trafik endast bedrivas av den som
har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.



Regler om lastning och säkring av lasten finns i trafikförordningen (1998:1276) och
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1978:10) om säkring av last på fordon
under färd.



Om transporten omfattar avfallsslag som berörs av det kommunala
renhållningsmonopolet krävs det att man får kommunens medgivande.



För gränsöverskridande avfallstransporter gäller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.

Miljöbalken 24 Kap 3§

Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall
får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet
1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett
tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller låtit bli att lämna
uppgifter som har betydelse för tillståndet eller villkoren,
2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen
är av betydelse,
3. om verksamheten har orsakat att några besvär eller skador av väsentlig betydelse som
inte förutsågs när verksamheten tilläts,
4. om verksamheten kan misstänkas orsaka en betydande skada eller besvär för
människors hälsa eller miljön eller om verksamheten innebär att ett stort antal
människor eller miljön försämras avsevärt får verksamheten inte bedrivas,
5. om verksamheten slutligt har upphört,
6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,
7. om det behövs för att uppfylla Sveriges skyldigheter till följd av EU-medlemskapet.
Personuppgiftslagen (1998:204)

Länsstyrelsen för register över tillstånd till transport av avfall/farligt avfall. Vi behandlar
personuppgifterna enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (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. Länsstyrelsen kan komma att publicera uppgifterna på Länsstyrelsens hemsida.
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå. Du kan även skicka in överklagandet
via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste
pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till
att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla



vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:


adress till bostaden



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefonnummer 010-225 50 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

