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BEKRÄFTELSE AV ANMÄLAN OM TRANSPORT AV FARLIGT 
AVFALL
Skorstensfejarmästarna Syd AB, med organisationsnummer 556511-9541, har 
lämnat in en anmälan om att ni avser att transportera farligt avfall. Länsstyrelsen 
har registrerat er anmälan. Anmälan är giltig till den 24 oktober 2021.

Anmälan gäller för transport av farligt avfall som understiger en sammanlagd 
mängd av 100 kg eller 100 liter per kalenderår. 

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Skorstensfejarmästarna Syd AB har sitt säte i Växjö kommun. Företaget behöver 
ibland transportera till exempel lysrör och förbrukade batterier från sina kontor.

UPPLYSNINGAR FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Vid transport av farligt avfall finns flera bestämmelser som är viktiga att känna 
till.

 Den som utför transporterna av farligt avfall ska ha tillräckliga kunskaper 
om vilka åtgärder som behöver utföras för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet. Personen som utför transporterna 
behöver därför ha kunskap om hur man förebygger läckage, spill eller 
liknande men också vilka åtgärder som behöver vidtas om det uppstår en 
olycka enligt 2 kap 2 § miljöbalken.

 Ni ska lämna avfallet till mottagare som har de tillstånd som krävs för 
verksamheten enligt 53 § avfallsförordningen.

 Ni ska även föra anteckningar för varje avfallsslag som ni transporterar. 
Följande ska antecknas:

1. varifrån avfallet kommer



2 (2)
MEDDELANDEMEDD
ELANDEDatum
2016-10-24

Ärendenummer
566-5395-2016

2. den årliga mängden

3. på vilket sätt avfallet transporteras

4. vart avfallet transporteras.
Anteckningarna ska vara i kronologisk ordning och de ska sparas i minst ett år 
enligt 57 § avfallsförordningen.

 Om ni fortsätter att transportera farligt avfall behöver ni lämna in en ny 
anmälan vart femte år. Om den sammanlagda mängden farligt avfall som 
ni transporterar överstiger 100 kg eller 100 liter per kalenderår behöver ni 
ha tillstånd från Länsstyrelsen enligt avfallsförordningen.

Annika Borg

Kopia till:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö, e-post,

_______________________________________________________________

Lagstiftning och bestämmelser
Ni behöver även i övrigt hålla er informerade om bestämmelser som kan röra 
verksamhetens avfallshantering. Bestämmelser som kan vara aktuella finns i bl.a. 
följande föreskrifter.

 Avfallsförordning (2011:927)

 Regler om lastning och säkring av lasten finns i trafikförordningen 
(1998:1276) och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1978:10) om 
säkring av last på fordon under färd.

 Eventuella lokala transportföreskrifter kan gälla för transporter av farligt 
avfall och/eller farligt gods. Dessa föreskrifter varierar mellan olika 
kommuner och län.

 Om transporten omfattar avfallsslag som berörs av det kommunala 
renhållningsmonopolet får man inte transportera utan kommunens 
medgivande.
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