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Tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall

Beslut
Organisationsnummer: 556093-1551
Länsstyrelsen beslutar att ge Voav Teknik i Hallsberg AB tillstånd till transport av 
icke farligt avfall och farligt avfall enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).

Tillståndet omfattar transport av nedan angivna slag av icke farligt avfall och 
farligt avfall. Tillståndet omfattar även tanktransport av farligt gods.

Avfallskod Avfallsslag
- * Alla slag av farligt avfall
- Alla slag av icke farligt avfall

*) Farligt avfall 

Tillståndet för transport av farligt avfall gäller till den 2 april 2025. För transport 
av avfall som inte klassas som farligt gäller tillståndet tills vidare.

För tillståndet ska följande villkor gälla:

1. Avfallstransporter ska utföras enligt ansökan, om inte annat framgår av övriga 
villkor. Om de personella, tekniska eller ekonomiska förutsättningarna 
förändras under tillståndsperioden ska detta anmälas till Länsstyrelsen.

2. Tillståndshavaren ska hålla sig informerad om och se till att personal som 
hanterar avfallet har nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och 
regler som gäller för transporten. Tillståndshavaren ska ha kunskap om 
avfallets innehåll för att kunna välja lämplig mottagare.

3. Tillståndshavaren ska se till att alla fordon som transporterar avfall är 
trafikförsäkrade. Tillståndshavaren ska dessutom ha en ansvarsförsäkring som 
täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada, som inte täcks av 
trafikskadelagens regler och som därmed inte trafikförsäkringen ersätter.

4. Vid transport av farligt gods ska ADR-intyg finnas enligt gällande krav från 
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

5. För tanktransport av farligt gods krävs ADR-godkänt fordon. Tillståndet gäller 
endast för de medier som anges i fordonets certifikat. 

6. En kopia av detta tillstånd ska finnas i transportfordonet.


