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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
start.stockholm/miljoforvaltningen 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.  
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på 
start.stockholm/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur  
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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Miljöförvaltningen Anmälan om lagring av farligt avfall 
Enligt miljöbalken, 

miljöprövningsförordning (2013:251) 

Fyll i hela blanketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se 
Lagring av farligt avfall ska anmälas till Stockholms miljöförvaltning. Anmälan ska vara inlämnad senast  
sex veckor innan farligt avfall får tas emot. 

Anmälan skickas till 
Miljöförvaltningen 
Box 8136 
104 20 Stockholm 

Anmälan kan även faxas på nummer 
08-508 28 808

1. Uppgifter om anmälaren
Företag, namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postort 

Telefon (även riktnummer) Kontaktperson 

Fakturaadress om annan än ovan 

E-postadress 

2. Uppgifter var lagringen sker
Fastighetsbeteckning 

Adress Postnummer Postort 

3. Avfall som avses lagras vid ett och samma tillfälle
Om man avser att lagra mer farligt avfall vid ett och samma tillfälle, än vad som anges nedan, är verksamheten
tillståndspliktig. Tillstånd söks hos länsstyrelsen
Oljeavfall, mängd >200 kg ≤ 5 ton Impregnerat trä, mängd>200 kg ≤ 30 ton 

Blybatterier, mängd >1500 kg ≤ 30 ton 

Elavfall, mängd >1 ton ≤ 50 ton 

Övrigt avfall, ange typ Mängd >200 kg ≤ 1 ton 

Övrigt avfall, ange typ Mängd >200 kg ≤ 1 ton 

Övrigt avfall, ange typ Mängd >200 kg ≤ 1 ton 

Motordrivna fordon, mängd ≤ 50 ton 

https://start.stockholm/miljoforvaltningen
https://start.stockholm/dataskydd
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4. Lagring och hantering av avfallet 
En kort beskrivning av verksamheten samt hur avfallet samlas in 

      

Hur lagras avfallet? 

      

Vem transporterar bort avfallet? 

      

Vart transporteras avfallet? 

      

Vilka risker och störningar kan lagring och hantering ge upphov till för omgivningen? 

      

Upplysningar 
Farligt avfall får endast transporteras av transportör som har tillstånd från länsstyrelsen. Små mängder avfall från den egna 
verksamheten får transporteras utan tillstånd, men för det krävs anmälan till länsstyrelsen. 
Regeringen har beslutat att den som bedriver verksamhet som omfattas av miljöbalkens regler ska betala för den tid som 
läggs ner på tillsyn av verksamheten. Miljöförvaltningen tar därför ut en tillsynsavgift för hantering av denna anmälan. Mer 
information finns på foretag.stockholm.se/tillstand/miljotaxa. 
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