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TILLSTAND TILL TRANSPORT AV AVFALL
Beslut
Lansstyrelsen i Stockholms lan meddelar Camfes AB org.nummer 556806-8687
tillstánd till transport av avfall enligt 36 § avfallsforordningen (2011:927) i den
omfattning och pa de villkor som anges nedan.
Tillstándet omfattar styckegodstransport av alla slag av farligt avfall och alla slag
av ovrigt avfall.
Giltighetstid
Tillstândet galler i den delen som avser transport av farligt avfall till och med den
2019-12-31. I den delen som avser transport av avfall som inte är farligt avfall
galler tillstândet tills vidare.
Vilikor for verksamhetii
Allmänna villkor
1. Om inte annat framgâr av övriga villkor sá ska verksamheten bedrivas i overrensstämmelse med vad som angivits i ansokningshandlingama.
2. Om de personella, tekniska och ekonomiska forutsattningama vasentligt ändras
under tillstândsperioden i fOrhàllande till ansOkan ska defta anmälas till Länsstyrelsen.
3. Tillstândshavaren màste hâlla sig själv informerad och se till aft anstalld
personal som hanterar avfall, har tillrackliga kunskaper om de risker,
skyddsâtgarder och regler som galler transportema.
4. Transportoren ska ha sádan kännedom om Mallets innehâll aft en Iamplig
avfallsmottagare kan väljas i vane enskilt fall.
5. Kopia av detta tillstánd ska kunna nâs fran vane fordon som transporterar
avfall enligt delta tillstând.
6. FOretaget ska ha alla sina fordon, som avses användas till transport av avfall,
trafikfOrsäkrade. Foretaget ska dessutom ha en ansvarsforsakning som tacker
det ansvar som foretaget kan âlaggas vid en skada som ej faller under trafikskadelagens regler och darned inte heller ersätts ur trafikfOrsakringen.
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Vilikor for transport avfarligt avfall
1. Olika typer av avfall ska hállas âtskilda fran varandra under transport.
2. Fat, containrar och ovriga behâllare ska vara väl tilislutna under transport. De
ska rengöras innan de används fOr transport av annat avfallsslag. Eventuell
rengoringslosning ska tas om hand pa samma sail som det i behâllaren senast
transporterade avfallet.
3. Rengoring av fordon och behállare ska ske pa ett for ändamâlet lampligt ställe
sâ all rester och förorenade rengoringslosningar kan samlas upp.
4. For att lOsa behãllare, fat eller liknande ska fâ transporteras ska de vara hela
och väl märkta med vad forpackningen inneháller.
5. Mir fOrorenad jord och liknande transporteras, ska skyddsàtgarder vidtas sá att
materialet inte dammar.
6. Fordon ska vid transport medfdra lampliga anordningar fOr uppsamlande av
eventuelit spill och omhandertagande av eventuelit läckande behàllare.
7. FOrare som utfOr transporterna ska vara väl informerad om vilka âtgarder som
ska vidtas i händelse av lackage, spill, olycka eller dylikt. MiljO- och hälsoskyddskontoret och raddningstjansten ska omedelbart informeras vid lackage
eller olycka.
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Detta tillstând kan enligt 24 kap. 3 § miljobalken helt eller delvis âterkallas om i
balken angivna skäl foreligger.
Detta tillstánd befriar inte fran skyldighet aft söka andra tillstánd eller genomgà
särskild prövning som kan behovas for verksamheten.
Regler om lastning och sakring av lasten finns i trafikforordningen (1998:1276)
och Trafiksäkerhetsverkets foreskrifier om sakring av last pa fordon under ffird
(TSVFS 1978:10).
Vid transport av farligt avfall ska enligt bestämmelserna i 57 § avfallsfOrordningen for varj e slag av farligt avfall anteckningar fdras om:
1.varifrân avfallet kommer,
2. den mangd som transporteras árligen,
3.pa vilket sätt avfallet transporteras,
4. vart avfallet transporteras.
Anteckningarna ska bevaras i minst ett âr och efter begaran lämnas till tillsynsmyndigheten eller den tidigare innehavaren av avfallet.
Enligt 60 § avfallsforordningen (2011:927) skall transportdokument upprattas när
farligt avfall lamnas till en ny innehavare. Transportdokumentet ska innehálla
uppgifter om avfallsslag och avfallsmangd saint vem som är lämnare och vem
som är mottagare.
I avfallsfOrordningen (2011:927) finns ytterligare bestammelser om transporter
och annan hantering av avfall.
For transport av det farliga avfall som är farligt gods galler lagen (2006:263) om
transport av farligt gods, forordningen (2006:311) om transport av farligt gods
saint föreskrifter i fràga om transporter av farligt gods som har meddelats av
Myndigheten for sanihallsskydd och beredskap, Sjofartsverket eller
Luftfartsstyrelsen.
FOr transport av farligt avfall och/eller farligt gods pa vägar mom olika lan eller
kommuner kan galla lokala transportffireskrifter.
FOr de avfallsslag som omfattas av det kommunala renhàllningsmonopolet krävs
kommunens medgivande for aft fâ utföra transporter av della avfall.
FOr mellanlagring, deponering och behandling av farligt avfall galler bestämmelserna i forordningen (1998:899) om miljOfarlig verksamhet och halsoskydd vilket
bl.a. innebär aft tillstând enligt forordningen kan krävas for dessa forfaranden.
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Hur man overklagar

Detta beslut kan overklagas hos Mark- och miljödomstolen i Nacka, se bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av miljOhandlaggare Matthis Kaby
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