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Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Beslut
Länsstyrelsen ger Tysslinge Åkeri AB, org.nr. 556185-7078, tillstånd till 
yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall, 
enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927). 

Tillståndet omfattar styckegods-, container- och flaktransport av alla slag av 
farligt avfall som inte klassificeras som farligt gods enligt ADR-S och gäller till 
den 31 oktober 2023.
Tillståndet omfattar även styckegods-, container- och flaktransport av alla slag av 
avfall som inte är farligt avfall och gäller tillsvidare. 
Tysslinge Åkeri AB har sitt säte i Södertälje kommun.

Villkor
Allmänna villkor
1. Om inte annat framgår av övriga villkor så ska verksamheten bedrivas i 

överrensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna.

2. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna väsentligt ändras 
under tillståndsperioden i förhållande till ansökan ska detta anmälas till 
Länsstyrelsen.

3. Ni ska hålla er informerade om och se till att personal som hanterar avfall, har 
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 en 
lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

5. Kopia av detta tillstånd ska kunna nås från varje fordon som transporterar 
avfall enligt detta tillstånd.

6. Ni ska se till att alla fordon som avses användas till transport av avfall är 
trafikförsäkrade. Ni ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar 
som kan uppstå för företaget vid en skada som ej faller under trafikskadelagens 
regler och därmed inte heller ersätts ur trafikförsäkringen.
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Villkor för transport av farligt avfall
7. Rengöring av fordon och behållare ska ske på ett för ändamålet lämpligt ställe 

så att rester och förorenade rengöringslösningar kan samlas upp.

8. När förorenad jord och liknande transporteras, ska ni vidta skyddsåtgärder så 
att materialet inte dammar.

9. Fordon ska vid transport medföra lämpliga anordningar för uppsamlande av 
eventuellt spill och omhändertagande av eventuellt läckande behållare.

10. Förare som utför transporterna ska vara väl informerad om vilka åtgärder som 
ska vidtas i händelse av läckage, spill, olycka eller dylikt. Miljö- och hälso-
skyddskontoret och räddningstjänsten ska omedelbart informeras vid läckage 
eller olycka.

Motivering till beslutet
Enligt 38 § avfallsförordningen (2011:927) får tillstånd till transport av avfall 
endast ges om sökanden har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar 
att på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredställande sätt transportera 
det avfall som avses med ansökan.
Länsstyrelsen bedömer att den sökande uppfyller kraven i 38 § avfalls-
förordningen (2011:927). Tillstånd till transport av avfall kan därför ges. 
Tillståndet förenas med villkor.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av miljöskyddshandläggare 
Tina Koskela.

Bilagor:
1. Du kan överklaga beslutet
2. Information om transportdokument, farligt avfall och om annan 

lagstiftning
3. Sammanfattning av reglerna i 24 kap 3 § miljöbalken 

Digital kopia till:
miljokontoret@sodertalje.se
Akten 

mailto:miljokontoret@sodertalje.se


Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Observera att du ska 
skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 
22067, 104 22 Stockholm eller e-post stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du 
göra därför att Länsstyrelsen ska 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. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till 
att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar.  Domstolen tar 
ställning till om du kan få mer tid.

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 010-223 10 00. Fråga efter den som beslutat i ärendet.
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Information om transportdokument, farligt avfall och om 
annan lagstiftning

Anteckningar om farligt avfall och transportdokument
Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska 
enligt 55 § avfallsförordningen (2011:927) för varje slag av farligt avfall anteckna 

1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och
2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.
Den som transporterar farligt avfall ska enligt 57 § avfallsförordningen för varje 
slag av farligt avfall anteckna

1. varifrån avfallet kommer,
2. den mängd som transporteras årligen,
3. på vilket sätt avfallet transporteras och
4. vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska bevaras i minst ett år och lämnas till tillsynsmyndigheten eller 
den tidigare innehavaren av avfallet, om de begär det.
Enligt 60 § avfallsförordningen ska ett transportdokument upprättas, när farligt 
avfall lämnas över till en ny innehavare för transport. Transportdokumentet ska 
innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt om vem som lämnar 
och vem tar emot avfallet.
I avfallsförordningen finns ytterligare bestämmelser om avfall och farligt avfall, 
som bl.a. gäller transporter.

Farligt avfall
Vad som är farligt avfall framgår av 13 b § avfallsförordningen. Paragrafen 
hänvisar vidare till bilagan i direktiv 2008/98/EG. Bilaga 3 anger egenskaper för 
farligt avfall. Om avfallet innehåller ämnen som är bl.a. explosiva, oxiderande, 
brandfarliga, irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, frätande, 
smittfarliga, reproduktionstoxiska, mutagena, allergiframkallande eller 
ekotoxiska, så räknas det som farligt avfall.

Annan lagstiftning
 Lag (2006:263) om transport av farligt gods, förordningen (2006:311) om 

transport av farligt gods. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-
regler/Transport-av-farligt-gods/

 Enligt yrkestrafiklagen (2012:210) får yrkesmässig trafik endast bedrivas av 
den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av 
Transportstyrelsen. 

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Transport-av-farligt-gods/
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Transport-av-farligt-gods/


2(2)

 Regler om lastning och säkring av lasten finns i trafikförordningen 
(1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2017:25) om säkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon. 

 Eventuella lokala transportföreskrifter kan gälla för transporter av farligt avfall 
och/eller farligt gods. Dessa föreskrifter varierar mellan olika kommuner och 
län.

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

 För mellanlagring, deponering och behandling av farligt avfall krävs det ett 
särskilt tillstånd eller en anmälan enligt bestämmelserna i 
miljöprövningsförordningen (2013:251).

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



Bilaga 3

Sammanfattning av reglerna i miljöbalken 24 kap. 3 § 

Tillståndet kan återkallas, 24 kap. 3 § miljöbalken
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.
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