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Miljoskyddsenheten

Spol & Industriservice i Norrkoping AB
Attungsgatan 38
60208 Norrkoping

Tillstand till transport av avfall
Lansstyrelsens beslut
Lansstyrelsen ger Spol & Industriservice i Norrkoping AB, organisationsnummer
556633-7613, tillstand till yrkesmassig transport av avfall som inte klassas som
farligt avfall enligt 36 § avfallsforordningen (2011:927) i den omfattning och pa de
villkor som anges nedan.
Tillstandet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport av alia slag av
avfall som inte klassas som farligt avfall.

Giltighetstid
Tillstandet galler tills vidare.
Den som innehar tillstandet, Spol & Industriservice i Norrkoping AB
(tillstandshavaren) har sitt sate (hemvist) i Norrkoping .

Villkor for verksamheten
Allmanna villkor
• Om inte annat framgar av ovriga villkor, sa ska verksamheten bedrivas pa det
satt som har angivits i ansokningshandlingarna.
•

Om de personalmassiga, tekniska och ekonomiska forutsattningarna vasentligt
andras under tillstandsperioden i forhallande till ansokan, ska ni anmala detta
till Lansstyrelsen.

•

Tillstandsinnehavaren maste halla sig informerad och se till att de anstallda som
hanterar avfallet har nodvandiga kunskaper om vilka risker, skyddsatgarder och
regler som galler for transporterna.

•

Transportoren ska ha tiUracklig kunskap om avfallets innehall for att kunna
valja en lamplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.
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•

En kopia av detta tillstand ska finnas med i varje fordon som transporterar
avfall enligt detta tillstand.

•

Tillstandshavaren ska se till att alia fordon ar trafikforsakrade, som han/hon
avser att anvanda till transport av avfall. Tillstandshavaren ska dessutom ha en
ansvarsforsakring som tacker det ansvar som kan uppsta for foretaget vid en
skada, som inte tacks av trafikskadelagens regler och som darmed inte
trafikforsakringen ersatter.

Skal till Lansstyrelsens beslut
Enligt 38 § avfallsforordningen (2011:927) far tillstand till transport av avfall endast
ges till dem som visar att de har personalmassiga, tekniska och ekonomiska
forutsattningar att transportera avfallet pa ett satt som uppfyller kraven for att
skydda halsa och miljo.
Lansstyrelsen bedomer att den sokande uppfyller kraven i 38 § avfallsforordningen
(2011:927). Tillstand till transport av avfall kan darfor ges. Tillstandet ska dock
forenas med villkor.

Upplysningar fran Lansstyrelsen
I 24 kap. 3 § miljobalken finns bestammelser om nar ett tillstand helt eller delvis
kan aterkallas. Detta kan ske bl.a. om oriktiga uppgifter lamnats eller verksamheten
inte bedrivs i enlighet med villkoren i tillstandet.
Aven om ni har fatt detta tillstand, kan ni behova soka andra tillstand eller
genomga sarskild provning for verksamheten.
I avfallsforordningen (2011:927) finns ytterligare bestammelser om avfall, som bl.a.
galler transporter.
Detta tillstand galler inte for transport av farligt avfall. For transporter av farligt
avfall kravs ett sarskilt tillstand.
Detta beslut ersatter Lansstyrelsens beslut med diarienummer 562-19768-02,
daterat 2002-12-16.

Hur man overklagar
Om du inte ar nojd med lansstyrelsens beslut, kan du overklaga beslutet hos Markoch miljodomstolen vid Vaxjos tingsratt. Overklagandet ska vara skriftligt.
Skicka eller lamna in skrivelsen med ditt overklagande till Lansstytelsen
Ostergotland. Skrivelsen ska dock stallas/adresseras till Mark- och
miljodomstolen.
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Tiden for overklagande
Om den som overklagar ar en enskild (privatperson/foretag/organisation) ska
overklagan ha kommit in till oss inom tre veckor fran den dag du fick del av
beslutet. Om din overklagan kommer in for sent kan arendet inte tas upp till
provning.
Tiden for overklagande for den som foretrader det allmanna raknas fran den dag
beslutet meddelades.
Overklagandet ska innehalla
• vilket beslut som overklagas, beslutets datum och diarienummer,
• hur du vill att beslutet ska andras,
• varfor du anser att lansstyrelsens beslut ar felaktigt.
Om du har handlingar eller annat som du anser stoder din mening, bor du skicka
med en kopia pa dessa.
Underteckna brevet och fortydliga namnteckmngen.
Lamna ocksa foljande uppgifter om du inte tidigare lamnat dem:
1 . personnummer,
2. adress till bostaden,
3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen,
4. eventuellt ovriga uppgifter som behovs for att man ska kunna sanda handlingar
till dig.
Ombud
Du har ratt att anlita ett ombud for att skota overklagandet at dig. I sa fall ska
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga fullmakt i original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behover du veta mer om hur du ska ga till vaga, kan du ringa till lansstyrelsen,
telefonnummer 013 - 19 60 00. Fraga efter den som varit foredragande i
lansstyrelsens beslut.
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