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Lansstyrelsen
Stockholm

BESLUT
Datum

2014-01 -08
Beteckning

551 1 -43008-201 3

Enheten for milj6skydd
Matthis Kaby
08-785 54 28

FKS transport AB
Box 1065
141 22 Huddinge

TiLLSTANn TILL TRANSPORT AV AVFALL

BESLUT

Tillstfnd
Lfinsstyrelsen iStockholms Ian meddelar FKS transport AB
org.nummer 556750-5036 tillstfnd till transport av avfall enligt 36 $
avfallsforordningen (201 1 :927) iden omfattning och pa de villkor som angus
nedan.

Tillstdndet omfattar container- och bulktransport av alla slag av farligt avfall

Giltighetstid
Fillsf&ndet giiller idett deter soul avner ti'ansport av.farligt avfclll till oclt me([
:len 20181130. Iden delen som avner fraltsport av avfall soul trite iir.farligt
Ltvlhll gtillei' tillst&nde{ tills vidal-e.

Villkor for verksamheten

AllmAnna villkor
I . Om inte annat framgar av 6vriga villkor si ska verksamheten bedrivas i6ver

rensst£immelse med vad som angivits ians6kningshandlingama.

2. Om de personella, tekniska och ekonomiska forutsiittningama v£isentligt :indus
under tillstandsperioden iforhillande till ans6kan ska delta anmiilas till Liins-
stytelsen.

3. Tillstfndshavalen mfste hilla sig giilv infomlerad och se till att anst£illd
personal som hanterar avfall, har erforderliga kunskaper r6rande de risker,
skyddsatgEirder och regler som gfiller transporterna.

4 I'ransport6ren ska ha sedan k£innedom om avfallets innehfll att en liimplig
avfallsmottagare kan viiljas ivarje enskilt full.

5 Kopia av detta tillstfnd ska medfolja varje jordon som transporterar avfall
enligt delta tillstfnd.

Postadress

Lansstyrelsen iStockholms Idn
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Bes6ksadress

Hantverkargatan 29
Telefon

08-785 40 00
Fax

08-785 40 01

E-post/webbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www. lansstyrelsen.se/stockholm
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6 F6retaget ska ha alla sina jordon, som avses anv8ndas till transport av avfall,
trafikforsiikrade. F6retaget ska dessutom ha en ansvarsf orsiikring som bicker
det ansvar som foretaget kan altiggas vid en skada som ej taller under traHik-
skadelagens regler och diimled into heller ersEitts ur trafikf orslikringen.

V'illkor for transport civ farligt av/all
7. Olika typer av avfall ska hellas 6tskilda fran varandra under transport

8. Fat, containrar och 6vriga behgllare ska vara vin tillslutna under transport. De
ska reng6ras innan de anvlinds for transport av annat avfallsslag. Eventuell
reng6rings16sning ska tas om hand pa samma s£itt som det ibehfllaren senast
transporterade avfallet.

9 Reng6ring av jordon och behillare ska ske pa ett f or }indamilet Ifimpligt st:elle
sf att roster och fororenade reng6rings16sningar kan samlas upp.

lO.F6r att 16sa behallare, fat eller liknande ska Ba transporteras ska de vara hola
och vin m:irkta med vad f orpackningen inneh&ller.

I I .Avfall som kan reagera farligt med varandra, s:irskilt da suu bad, alkaliska
koncentrerade bad och cyanidhaltiga avfall eller l:ittant:indligt avfall och starkt
oxiderande avfall, f ar endast transporteras om samemballering-, samlastning-
och separationsreglerna iADR foljs. N:it koncentrerat sun avfall transporteras
ska korrosions- och syrabestandig utiustning ianviindas.

1 2.Nair fororenad jord och ]iknande transporteras, ska skyddsatgiirder vidtas sf att
materialet inte dammar.

1 3.Fordon ska vid transport medfora lampliga anordningar f or uppsamlande av
eventuellt spill och omh£indertagande av eventuellt l:ickande behfllare.

14.F6lare som utf or transporteina ska vara vin informctad om vilka atgfirder som
ska vidtas ihtindelse av lackage, spill, olycka eller dylikt. Milja- och h£ilso-

skyddskontoret och raddningstj:insten ska omedelbart informeras vid liickage
eller olycka.

1 5.Myndigheten f or sainhtillsskydd och beredskaps hav pa ADR-utbildning vid
transport av farligt avfall som klassas som farligt gods ska foljas.
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UPPLYSNINGAR

Detta tillstfnd kan enlist 24 kap. 3 $ milj6balken heh eller delvis fterkallas om i
balkan angivna skill foreligger.

Detta tillstfnd befriar into fran skyldighet att s6ka andra tillstfnd eller genomga
s:irskild pr6vning som kan beh6vas for verksamheten.

Regler om lastning och sakring av lasten Htnns itraflkforordningen (1998:1276)
och Traflks:ikerhetsverkets foreskriRer om sakring av last pa jordon under f ard
(TSVFS 1978:10).

Den som bedrivel en yrkesmiissig verksamhet d£ir farligt avfall uppkommer skall
cnligt 55 $ avfallsf orordningen f or vane slag av farligt avfall fora anteckningar
om den miingd avfall som uppkommer arligen och van avfallet transporteras.
Anteckningarna ska bevaras iminst tre fr.

Vid transport av farligt avfall ska enligt bestgmmelserna i57 $ avfallsf orord
ningcn for vaije slag av farligt avfall anteckningar f ous om:
1 . varifrfn avfailet kommer.
2. den mined som transporteras arligen,
3. pa vilket s:itt avfallet transporteras,
4. van avfallet transporteras.
Anteckningarna ska bevaras iminst ett fr och after anmodan Ifimnas till till-
synsmyndigheten eller den tidigare innehavaien av avfallet.

Enligt 60 $ avfallsforordningen (201 1 :927) skall transportdokument uppr:ittas n5r
farligt avfall Ifimnas till en ny innehavare. Transportdokumentet ska innehflla
uppgiRer om avfa]]ss]ag och avfa]]smfingd samt vem som iir ]Eimnare och vem
som fir mottagare.

I avfallsforordningen (20 1 1 :927) finns ytteiligare bestiimtnelser r6rande trans
porter m m av avfall.

F6r transport av det farliga avfall som }ir farligt gods g£iller hagen (2006:263) om
transport av farligt gods, forordningen (2006:3 1 1) oln transport av farligt gods
samt foieskrifter ifraga om transporter av farligt gods som har meddelats av
Myndigheten for samh£illsskydd och beredskap, Sj6fartsverket eller
Luftfartsstyrelsen.

F6r transport av far]igt avfa]] och/e]]er far]igt gods pa vligar mom o]ika ]£in eller
kommuner kan giilla lokala transports oreskrifter.
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F6r de avfallsslag som omfattas av det kommunala renhallningsmonopolet krfivs
kommunens medgivande for att fa utfora transporter av detta avfall.

F6r mellanlagring, deponering och behandling av farligt avfall g:eller bestiimmel-
sema iforordningen (1998:899) om milj6fmlig verksamhet och h£ilsoskydd vilket
bl.a. innebfir att tillstfnd enlist forordningen kan kriivas f or dessa f orfaranden.

HUR MAN 6VERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas hos Mark- och milj6domstolen iNacka, se bilaga

Beslut idetta }irende har fattats av milj6handliiggare Matthis Kaby

Matthis Kaby

BILAGA
Hur man 6verklagar

SANDLisTA
Milj6- och hiilsoskyddsniimnden iHuddinge kommun
Akten


