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Länsstyrelsen lämnar med stöd av 26 och 27§ avfallsförordningen (2001: 1063). 
TME Transport AB 556359-3721 tillstånd till yrkesmässig transport av icke 
farligt avfall i den omfattning och på de villkor som anges nedan. 

Tillståndet omfattar transport av farligt avfall och icke farligt avfall. 
Tillståndet för transport av farligt avfall gäller till och med 2015-05-31. 
Tillståndet för transport av icke farligt avfall gäller tillsvidare. 

Allmänna villkor för verksamheten 

1. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna väsentligt 
ändras under tillståndsperioden i förhållande tiil vad som uppgivits i ansökan 
skall detta anmälas till Länsstyrelsen. 

2. Tillståndshavaren måste hålla sig informerad och se till att personal, som 
hanterar avfall, har erforderliga kunskaper om risker, skyddsåtgärder och regler 
som gäller för transporterna. Transportören ska ha sådan kännedom om 
avfallets innehåll att lämplig avfallsmottagare kan väljas i varje enskilt fall. 

3. Kopia av detta tillstånd skall medfölja varje fordon som transporterar avfall 
enligt detta tillstånd 

Villkor för transport av farligt avfall 

1. Tillståndet omfattar styckegods, container/flaktransporter av farligt avfall. 

2. Alla inom verksamheten som befattar sig med farligt avfall skall ha 
erforderliga kunskaper om gällande lagstiftning och om vad som sägs i 
tillståndet. 

3. Kommunala Räddningstjänsten och Miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller 
motsvarande skall omedelbart informeras vid läckage, brand eller liknande 
händelser. 
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4. Olika typer av avfall ska hållas åtskilda under transport. Vid samlastning och 
emballering ska de föreskrifter som utfärdats av Statens Räddningsverk följas. 

5. Lösa behållare, fat och övrigt emballage för farligt avfall skall vara hela och 
välmärkta med vad förpackningen innehåller innan transport får ske. 

6. Vid rengöring av behållare ska tvättvattnet tas om hand som farligt avfall. 

Länsstyrelsen erinrar även om 

• Era skyldigheter enligt 44 § avfallsförordningen (gäller farligt avfall) att 
föra anteckningar, samt att bevara anteckningarna i minst ett år. 
- varifrån de olika avfallsslagen kommer 
- till vilken anläggning olika avfallsslag samlas in 
- hur ofta de olika avfallsslagen samlas in och på vilket sätt avfallsslagen 
transporterats 

• Avfall skall transporteras till mottagare som har erforderliga tillstånd enligt 
miljöbalken. 

e Tillståndet ka.n enligt 24 kap. 3 § återkallas helt eller delvis om i balken 
angivna skäl föreligger. 

• Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2005:3) 4 och 5 §§om 
transportdokument till farligt avfall upprättat av avsändaren. 

• För transport av farligt avfall som är farligt gods gäller lagen (1982 :821) om 
transport av farligt gods, förordningen (1982:923) om transport av farligt gods 
samt föreskrifter i fråga om transporter av farligt gods som meddelats av 
Statens Räddningsverk. 

• Tillståndet befriar inte från skyldigheten att söka andra tillstånd som krävs 
för verksamheten, särskilt skall beaktas att giltigt trafiktillstånd normalt krävs 
för denna typ av verksamhet. 
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