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Lånsstyrelsen
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Skåne

Dnr 562-24415-2018

2018-08-23

Miljöprölningsenheten
Sonja Petrovic

CCI Transport GmbH & Co.KG
Gottlieb-Daimler-Str. 7
D-69514 Laudenbach

sonja. petrovic@lansstyrelsen. se

Germany

Kor¡takFerson

Tillstånd till transport av furligrt och icke-fadigrt avfall

Besl

ut

Uinsst)'relsen ger CCI Transport GmbH & Co.KG, org.nr.HRA 431 186

+ HRB

till lrkesmässig vägtransport av farligt a'r'fall och icke-farligt avfall,
enligt 36 $ avfallsförordningen (20ll:927).
Tillståndet omfattar lasttransport, container- och bulk-transport av alla slag av farligt
+33016, tillstand

avfall.

Tillståndet gäller till den 23 augusti 2023.
Tillståndet omfattar är'en lasttransport, container- och bulk-transport av alla slag av
icke-farligt avfall och gäller

tills vidare.

CCI Transport GmbH & Co.KG har sitt säte i Laudenbach, Tyskland.

Villkor
1. Om inte annat

framgår av öwiga villkor, så ska ni bedriva verksamheten på

det sätt som ni har angivit i ansökningshandlingarna. Om de personella,
tekniska och ekonomiska föru*ättningarna ändras under tillståndsperioden i
förhållande

2.

till

ansökan ska detta anmälas

till

Länsstyrelsen.

En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgänglig

i varje fordon som

transporterar avfall.

3.
+.
5.
6.

Ni behöver hålla er informerad om och är'en se till att personal som hanterar
avfallet har de nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och
regler som gäller för transporten.
Vid transporten ska ni och er personal ha den utrustning och utföra de
åtgärder som behövs för att förebygga läckage, spill eller liknande.
Vid en olycka ska ni utfrira de åtgärder som behöver vidtas för att begränsa
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Ni behôver ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja
lämplig avfallsmottagare.

Postadress

BesÕksadress

205'15 Malmó

Södergatan

291 86 Kr¡stianstad

0

Telefon

5

Boulevarden 62

/

Fax

010-224 10 00

A

010-2241110

w

Bankg¡ro

E-post och webb

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane

Tw¡tter: @lstskane
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BESLUT

Länsstyrelsen
Skåne

7.

Ni ska

20r 8-08-23

se

till att alla fordon

Dnr 562-24415-2018

som transporterar avfall är trafikfürsälaade. Ni

ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå

Íìir

ftiretaget r.id en skada som inte täcks av trafikskadelagens regler och som
därmed inte traftkförsäkringen ersätter.

Motivering till beslutet
Enligt 38 $ avfallsfürordningen (2O11:927) ñr tillstånd till transport av avfall och
farligt avfall endast ges till dem som visar att de har personalmássiga, tekniska och
ekonomiska förutsättningar att ta hand om avfallet på ett sätt som uppfyller kraven
för att skydda hälsa och miljö.
länsst).relsen bedömer att sökanden uppfyller lcaven i 38 $ avfallsförordningen
(2Oll:927). Tillstånd till transport av avfall eller farligt avfall kan därftir ges.

Upplysningar
Detta tillstånd kan enligt 24 kap. 3 $ miljöbalken helt eller delvis återkallas om de
skãl 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

arfallsförordningen.

Vid eventuell olycka ska kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor och/ eller
Räddningstjänst omedelbart informeras.
Tillståndshavaren ska hålla sig informerad om vílka lagar och föreslaifter som gäller
för verksamheten och inneha de tillstånd som i öwigt behövs för
transportverksamhet enligt annan lagstiftning, se bilaga 2 Íìir exempel på relevant
lagstiftning.
Vad som är farligt avfall framgår av l3 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, allergifiamkallande eller ekotoxiska räknas det
som farligt avfall.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Besluta nde
Beslutet har fattats av administrativ assistent Sonla Petrovic

I
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BESLUT

Lånssty,relsen

Sldne

2018-08-23

Dnr 562-24415-2018

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar

dessa

hittar du på www.lansstvrelsen.se/dataskydd

Bilagon

1.
2.
3-

Du kan överklagabeslutet
Inforrnation om transportdokument och information om annan lagstiftning
Sammanfatnring av reglerna i 24 kap 3 $ miljöbalken och
personuppgiftslagen

Bilaga

1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande
till Uánsst1'relsen i Skåne län, 205 15 Malmö. Du kan även skicka in överklagandet via
e-post till skane@lansstl'relsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
ör'erklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länssgvrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att Ë rtterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla

o
¡
o

vilket beslut som ör'erklagas, beslutets datum och diarienummer
hur du vill att beslutet ska ändras
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

o
o
o

adress

till bostaden

telefonnummer där du kan nås
eventuellt ör'riga 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 ör'erklagandet 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
telefonnummer 01,0-224 10 00. Fråga efter den som varit

till

Länsstl.relsen,

ftiredragande i beslutet.

Bilaga 2 - lnformation om transportdokument och om annan lagstiftning

Transportdokument
Enligt 60 $ avfallsförordningen (2O11 :927) ska ett transportdokument upprättas, när farligt
avfall lämnas över till en ny innehavare. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om
avfallsslag och avfallsmängd samt om vem som lämnar och vem tar emot adallet.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.

Anteckningar
Den som transporterar farligt avfall ska enligt 57 $ avfallsförordningen (20llz927) Fora
anteckningar fìir varje slag av farligt avfall om:
l. variFån avfallet kommer,

2.
3.
+.

den mängd som transporteras årligen,
på vilket sätt adallet transporteras och

vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst ett år. De ska kunna lämnas

till tillsyrsmyndigheten eller den tidigare innehavaren

av avfallet, om de begär det.

I avfallsÍìirordningen finns ytterligare bestämmelser om avfall och farligt avfall, som bl.a. gäller

transporter.

Annan lagstiftning

o

tag (2OO6:-263) om transport av farligt gods, förordningen (2006:31 1) om transport av
farligt gods.

o

M)'ndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015: 1) om
transport av farligt gods på r'äg och i terräng.

.

Enli$ yrkestrafiklagen (201 2:210) Ër

yrkesmässig trafik endast bedrivas av den som har

trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prör'as av Transportstyrelsen.

o

Regler om lastning och säkring av lasten Ênns i trafikförordningen (1998:1276) och
TraÊksäkerhetsverkets föreskrifter (TSFS 2017:25) om sälcing av last på och i fordon

under färd.

.

Eventuella lokala transportföresl¡rifter kan gälla för transporter av farligt avfall och/eller

farligt gods. Dessa föreskrifter varierar mellan olika kommuner och län.

o

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

o

För mellanlagring, deponering och behandling av farligt avfall krävs det ett särskilt

tillstånd eller en anmälan enligt bestämmelserna i miljöprövningsförordningen
(2013:251).

o

För gränsöverskridande avfallstransporter gäller Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.

Bilaga 3 - Sammanfattning av reglerna i miljöbalken24kap

Miljöbalken 24 Kap 35
Den länssq¡relse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall
helt eller delvis återkalla detta tillstånd och forbjuda fortsatt verksamhet

1.

ffr

om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett
tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgrfter eller låtit bli att lämna
uppgiÍter som har betydelse für tillståndet eller villkoren,

2.

när tillståndet eller villkor som gäller ftir verksamheten inte har följts och avvikelsen är
av betydelse,

3.

om verksamheten har orsakat att några besvär eller skador av väsentlig betydelse som
inte ftirutsågs när verksamheten tilläts,

+.

om verksamheten kan misstânkas orsaka en betydande skada eller besvär ftir människors

5.
6.
7.

miljön eller om verksamheten innebär att ett stort antal människor eller
miljön ftirsämras avsevärt ñr ver}samheten inte bedúvas,
om verksamheten slutligt har upphört,
om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,
om det behövs för att upp$lla Sveriges skyldigheter dll följd av EU-medlemskapet.
hälsa eller

