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Länsstyrelsen 
Orebro län 
Jonas Georgsson 
Direkt: 019-19 35 05 
jonas.georgsson@lansstyrelsen.se 
Fax: 019-19 35 15 

Bastransport i Örebro AB 
Mellringevägen 98 
703 53 ÖREBRO 

För kännedom till: 

Miljönämnden 
Miljökontoret 

r"X 33200 . 35 Örebro 

Polismyndigheten i Örebro län 
Box 1804 
701 18 Örebro 
( 
bndgor: 
Miljöbalken 24 kap 3 § 

Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall som inte 
är farligt avfall, enligt 26 § avfallsförordningen 
(2001:1063) 

Beslut 
Länsstyrelsen lämnar Bastransport i Örebro AB, 556069-1791, tillstånd 
enligt avfallsförordningen att yrkesmässigt transportera avfall som inte 
betecknas som farligt avfall. Tillståndet omfattar följande avfallsslag: 

Alla avfallsslag, utom farligt avfall 

Tillståndet gäller omedelbart och tills vidare. 

Villkor för tillståndet 
1. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna 

väsentligt ändras under tillståndsperioden i förhållande till vad som 
redovisats i ansökan skall detta anmälas till Länsstyrelsen. 

2. Tillståndsinnehavaren och personal som hanterar avfall ska ha 
erforderliga kunskaper om risker, skyddsåtgärder och regler som 
gäller för transporterna. Tillståndsinnehavaren skall ha sådan 
kännedom om avfallets innehåll att lämplig avfallsmottagare kan 
väljas i varje enskilt fall. 

3. Länsstyrelsen kan komma att ompröva eller dra tillbaks tillståndet 
om det framkommer att anställda inom verksamheten gjort sig 
skyldiga till miljöbrott med anknytning till avfallshantering. 

4. Kopia av detta tillstånd skall medfölja varje fordon som transporterar 
avfall. 

Länsstyrelsens motivering 
Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall regleras i avfallsförordningen 
(2001 :1063). Enligt 29 § får tillstånd beviljas endast sådana sökande som 
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Bilaga 

\ 

Miljöbalken 24 kap 3 § 

Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som 
meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt 
verksamhet 

1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett 
tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna 
uppgifter av betydelse för tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkoren, 

2. när tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkor som gäller för verksamheten eller 
åtgärden inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse, 

3. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av 
väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts, 

4. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit sådana förhållanden 
som enligt 2 kap 9 § innebär att verksamheten inte får bedrivas, 

5. om verksamheten slutligt har upphört, 

6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd, 

7. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet, 

8. om underhållet av en vattenanläggning allvarligt har försummats, eller 

9. om tillstånd att inverka på vattenförhållandena inte har utnyttjats under en längre tid 
och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas. 

Miljödomstolen får om tillståndet avser verksamhet vid en vattenanläggning eller i fall som 
avses i första stycket 8 eller 9 återkalla rätten att bibehålla en vattenanläggning. 

Tillstånd till täkt får upphävas helt eller delvis när tio år förflutit från det att tillståndet vunnit 
laga kraft. 


