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Tillstind till transport av avfall
Liinsstyrelsens beslut
L[nsstyrelsen ger Bengt Fahlander Akeri AB, org.nr. 556226-4241, tillstend till
yrkesmiissig viigtransport av farligt avfall och avfall som inte iir farligt avfall
enligt 36 $ avfallsfiirordningen (2011:927) i den omfattning och pi de villkor
som anges nedan.

Tillstindet omfattar styckegods, container och bulktransport av farligt avfall
enligt ftilj ande avfallskoder: 020 I * *, l20l* *, 1 30 I * *, 1302* *, I 3 03 * *,
**, 1 308**, 1406**, 1 501 **, 1502**, 1 60 1 **, 1602**, 1 605**,
1 305**, 1307
**, I 70 1 * *, 17 02**, 17 03* *, 17 04**, 17 05**, 17 06* *, 1 70g**,
1 606**, 1607
17 09**, I 90 I * *, 1902**, 1 908* *, l9I2** och 200 1 ** samt alla slag av dvrigt
avfall.

Giltighetstid
Fdr transport av farligt avfall g?iller tillstindet till den 2019-02-20. Fcir transport
av avfall som inte klassas som farligt giiller tillstindet tills vidare.

Den som innehar tillstindet, Bengt Fahlander Akeri AB, har sitt siite i Ljusdals
kommun.
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Allmiinna villkor
. Om inte annat framgir av civriga villkor, si ska verksamheten bedrivas
pi det siitt som har angivits i ansdkningshandlingarna.
o om de personalmiissiga, tekniska och ekonomiska ftirutsiittningarna
viisentligt iindras under tillstindsperioden i ftrhillande till ansdkan ska
ni anmtila detta till Liinsstyrelsen.
o Tillstindsinnehavaren miste hilla sig informerad och se till att de
anstiillda som hanterar avfallet har nddviindiga kunskaper om vilka
risker, skyddsitgiirder och regler som giiller ftir transportema.
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