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Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Beslut
Länsstyrelsen ger PULS - Planerad Underhållsservice AB, org.nr. 556379-1259, 
tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och icke-farligt avfall, enligt 36 
§ avfallsförordningen (2011:927).
Tillståndet omfattar tank- och bulk-transport av alla slag av farligt avfall.
Tillståndet gäller till den 9 april 2024.
Tillståndet omfattar även tank- och bulk-transport av alla slag av icke-farligt avfall 
och gäller tills vidare.

PULS - Planerad Underhållsservice AB har sitt säte i Staffanstorps kommun.

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 behöver 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. Vid transporten ska ni och er personal ha den utrustning och utföra de 
åtgärder som behövs för att förebygga läckage, spill eller liknande.

5. Vid en olycka ska ni utföra de åtgärder som behöver vidtas för att begränsa 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

6. Ni behöver ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja 
lämplig avfallsmottagare.
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7. 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 och 
farligt avfall endast ges till dem som visar att de har personalmässiga, tekniska och 
ekonomiska förutsättningar att ta hand om avfallet på ett sätt som uppfyller kraven 
för att skydda hälsa och miljö.
Länsstyrelsen bedömer att sökanden uppfyller kraven i 38 § avfallsförordningen 
(2011:927). Tillstånd till transport av avfall eller farligt avfall kan därför ges. 

Upplysningar

Detta tillstånd kan enligt 24 kap. 3 § miljöbalken helt eller delvis återkallas om de 
skäl som anges i balken uppstår. Se information i bilaga 3.
När farligt avfall lämnas till ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska det 
finnas transportdokument. Se information i bilaga 2, samt ytterligare bestämmelser i 
avfallsförordningen.
Vid eventuell olycka ska kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor och/ eller 
Räddningstjänst omedelbart informeras.
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 2 för exempel på relevant 
lagstiftning.
Vad som är farligt avfall framgår av 13 b § avfallsförordningen. Paragrafen hänvisar 
vidare till bl.a. bilagan i direktiv 2008/98/EG. I bilaga 3 anges egenskaper för farligt 
avfall. Om avfall innehåller ämnen som är bl.a. explosiva, oxiderande, brandfarliga, 
irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, frätande, smittfarliga, 
reproduktionstoxiska, mutagent, allergiframkallande eller ekotoxiska räknas det 
som farligt avfall.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av administrativ assistent Sonja Petrovic.
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:

1. Du kan överklaga beslutet
2. Information om transportdokument och information om annan lagstiftning
3. Sammanfattning av reglerna i 24 kap 3 § miljöbalken

Kopia till:

miljöförvalt. eller liknande i Staffanstorps kommun


