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Bekräftelse av att ni anmält transport av farligt avfall som 
inte är tillståndspliktig

Länsstyrelsen har mottagit er, Svealands Fasighetsteknik AB:s , org.nr 556616-
3357, anmälan om transport av farligt avfall enligt 42 § i avfallsförordningen 
(2011:927). Anmälan avser transport av farligt avfall som har uppkommit i en 
yrkesmässig verksamhet och som understiger 100 kg/l per kalenderår.

Anmälan föranleder ingen annan åtgärd från Länsstyrelsens sida än att vi lämnar 
nedanstående upplysningar angående hanteringen av farligt avfall med mera. Vi 
kommer att skicka en kopia av detta meddelande till den kommun där 
verksamheten har sitt säte.

Anmälan ska förnyas vart femte år
Glöm inte att förnya anmälan vart femte år så länge transporterna utförs, det vill 
säga senast fem år efter detta meddelandets datering, se ovan.

Upplysningar

Vad står det i avfallsförordningen?
Enligt bestämmelserna i avfallsförordningen får farligt avfall inte blandas med 
annat avfall. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra. 

Avfallet ska transporteras till mottagningsstation godkänd för mottagande av 
farligt avfall från verksamheter.

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska 
för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om den mängd avfall som 
uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska bevaras i 
minst tre år (55 § avfallsförordningen).

Vid transport av farligt avfall ska transportören för varje slag av farligt avfall 
anteckna varifrån avfallet kommer, den mängd som transporteras årligen, på vilket 
sätt avfallet transporteras och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska 
bevaras i minst ett år och ska på begäran kunna lämnas till tillsynsmyndigheten 
(57 § avfallsförordningen).
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När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för transport, ska 
transportdokument upprättas. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om 
avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare 
(60 § avfallsförordningen).

Av avfallsförordningen framgår också vad som klassas som avfall respektive 
farligt avfall. Förordningstexten kan hämtas på denna länk:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm

Andra tillstånd
Anmälan befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som gäller för transporten 
enligt annan lagstiftning, t.ex. 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/.

Gusten Hollari Holmberg
miljöhandläggare
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