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Dreimars Akeri AB
Hantverkargatan 7
681 42 KRISTINEHAMN

Tillstind till yrkesmissig transport av annat avfall an
farligt avfall enligt 26 $ avfallsfiirordningen (2001 :'l063)

Beslut

LiinsstFelsen liimnar Dreimars Akeri AB ( org. nr 5562494533) tillstend en-
ligt 26 $ a,rfallsfijrordningen till ]Tkesmiissig transport pe vag av armat avfall
iin farligt avfall. Tillstendet omfattar fiiljande avfallsslag:

. Alla typer av annat avfall iin farligt avfall.

Tilbtandet galler tills vidare.

Ftir tillstandet geller fiiljande villkor:

1. En kopia av detta beslut ska medfiiras i de fordon som anviinds liir
transport av avfall.

2. Om de personella" tekniska (t.ex. endringar av fordonsparken) eller
ekonomiska fdruts?ittningama viisendigt iindms under tillstandsperio-
den i fiirhillande till ansdkan ska detta anmAlas till Liinsstvrelsen.

3. Tillstandsinnehavarc och ftirare som utfiir transporten ska ha kunskap
om vilka risker, skyddsetgarder och regler som gAller fiir transportema
(t.ex. vilka etgiirder som ska vidtas i hendelse av liickage, spill, brand,
kollision ello dylikt).

Motivedng

Krav pe tillstend fiir transport av avfall reglems i avfallsfiirordningen
(2001:1063). Enligt 29 $ avfallsftirordningen far tillstand beviljas endast sA-
dana sdkande som visar att de har peGonella, tekniska och ekonomiska

fiirutsiittningar att transportem det a,'{all som avses med ansdkar pe ett ften
hiilso- och miljiiskyddssynpunkt tillfredsstiillande siitt. De siikande ska ocksi
inneha de tillstand som kan behiivas fiir verksamh€tel enligt annan lagstift-
nins.
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Liinsstyrelsen bediimer att s6kanden uppryl1er kaven enligt 29 $ avfallsfiir-
ordningen. Tillst6nd till ]Tkesm:issig transport av avfall kan diirfiir beviljas.
Tillstindet ska fiirenas med villkor.

Tillstandsinnehavaren erinras om:

att detta tillstAnd inte befriar tilhtendsinnehavaren ftan skyldighet att
s6ka andra tillstind som kan erfordras fiir verksamheten samt att iakfta
vad som Freskivs i lag, fiirordning eller fiireskrift

att Liinsstyelsen ska meddelas vid 2indring av tilhtandsinnehavarens
ftirctagsnamn (vid iindring av organisationsnummer meste dock till-
stend sdkas pe nlat).

att detta tilhtend inte omfattar mellar agring, etervinning eller bort-
skaffande av avfall samt

. aft detta tillstAnd kan eterkallas om negon av de omstiindigheter som
anges i 24 kap. 3 g miljiibalken fiireligger.

Upplysningen om personuppgiftslagen

Liinsstrelsen kommer att uppta Er verksarnhet i ett rcgister som even omfat-
tar personuppgifter. LiinsstFelsen iir skyldig enligt 23 $ perconuppgiftslagen
(1998:204) att informera Er om att sedana uppgifter iir registrerade. Avsikten
med regisaet ?ir att ha en liittiivenkadlig sammanst?illning iiver de fiiretag som
iignar sig et att tra$portera avfall. De personuppgifter som kommer att regi-
strens iir namn, adrcss, telefonnummer, e-postadress samt organisations-
/personnummer. Liinsstlrelsen avser att publicera uppgifterna pi L?inss$,rel-
sens hemsida.

Kopia till
Milj tiniimnden i Kristinehamns kommun
Sveriges Akerifiiretag vamlandsekama, Box 2043, 650 02 Karlstad


