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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 av ny verksamhet 
enligt miljöbalken, miljöprövningsförordning (2013:251) 

Fyll i blanketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se. 

Anmälan ska göras senast sex veckor före planerad start av verksamheten. 

Administrativa uppgifter 
Anläggningens namn Besöksadress 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Stadsdelsförvaltning Verksamhetskod(er) enligt miljöprövningsförordning (2013:251)  

Verksamhetsutövare Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postadress 

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress) Postadress 

Telefon E-postadress 

Kontaktperson Telefon 

E-postadress 

Ev. miljöcertifiering 

Verksamhetsbeskrivning 
Beskriv verksamheten t ex produktionsmetoder och omfattning. Bifoga ritning/skiss som visar hur verksamheten är planerad. Markera golvbrunnar och 
dagvattenbrunnar. 

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 
Verksamhetens produktionstider (dagar såväl som tider på dygnet) 

Lokalisering 
Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, närliggande anläggningar och andra områden av intresse (t ex naturreservat, lekplatser, 
vattenskyddsområde). Redovisa på karta anläggningens placering. Motivera varför du valt denna plats, vilka alternativ som finns och varför dessa har förkastas. 

 Karta bifogas och beskrivande text om utrymmet är för litet 
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Energiförsörjning 
Användning (uppvärmning, belysning, produktion, transporter mm) Energislag (t ex fjärrvärme, biobränsle, olja, el, värme-

pump, diesel, biogas, bensin) 
Mängd/år  
(liter, kWh) 

      
 

      
 

      

 

      

 

      
 

      
 

      

      
 

      
 

      

      
 

      
 

      
 

      
 

      
Planerade energieffektiviserande åtgärder 

      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 

Transporter 
Beskriv vilka transporter som är förknippade med verksamheten (råvaror, produkter och avfall etc). Redogör för omfattningen och tidpunkter för dessa 
transporter. Beskriv också transportvägar till och från verksamheten och transporter inom verksamhetens område (t ex truckrörelser). Hur arbetar ni för att 
minska miljöpåverkan från transporterna? 

      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 

Råvaror och kemiska produkter 
Produktens namn Mängd/år Användningsområde Klassificering enligt CLP-förordningen 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

      

 

      

 

      

      

            
 

      
 

      

      
 

      

 

      
 

      
 

      
 

      

 Kemikalieförteckning bifogas om utrymmet ovan är otillräckligt  
(vägledning finns på start.stockholm, sök ”kemikalieförteckning”) 

 Inga kemikalier hanteras 
Beskriv hantering och förvaring av råvaror och kemiska produkter, samt hur ni arbetar för att uppfylla produktvalsprincipen. 

      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 

 Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier 
 Anmälan har skett till Kemikalieinspektionen 
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Cisterner 
Cistern(er) med mer än 1 m3 brandfarliga vätskor eller spilloljor kommer att finnas i verksamheten. 
Information om hanteringen lämnas i bilaga. 

Verksamheten ska bedrivas inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och mer än totalt 150 liter 
brandfarliga vätskor eller spilloljor kommer att hanteras i cisterner eller lösa behållare. Information lämnas i 
bilaga. 

Köldmedier 
Anläggningen har, eller kommer att ha, en eller flera utrustningar (exempelvis kyl- och frysutrustning, 
luftkonditionering eller värmepump) som vardera innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) 
köldmedium, där den totala installerade mängden är eller blir minst 14 ton CO2e. 

En eller flera utrustningar som var för sig innehåller minst 14 ton CO2e köldmedium kommer att installeras 
på anläggningen. 

Fyll i nedanstående tabell om något av de två ovanstående påståendena har markerats 
Utrustningens beteckning Användning* Typ av köldmedium Fyllnadsmängd (kg) CO2e (ton) 

* K = Kyl, F = Frys, L = Luftkonditionering, V = Värmepump, Ö = Övrigt 

Bilaga bifogas om utrymmet är för litet

Farligt avfall 
Avfallstyp Avfallskod* Mängd/år Transportör Mottagare 

Beskriv hur avfallet förvaras, skyddsåtgärder och hur det omhändertas 

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 
Enligt avfallsförordning (2020:614) 

Övrigt avfall 
Avfallstyp Avfallskod* Mängd/år Hantering och omhändertagande 

Enligt avfallsförordning (2020:614) 
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Utsläpp till vatten 
Beskriv de avloppsvatten som uppkommer. Avloppsvattnet bör delas in i: processvatten, kylvatten, sanitärt vatten och dagvatten. Ange mängd/år, 
föroreningsinnehåll samt beskriv eventuella reningsanläggningar samt vart vattnet släpps ut/avleds. Beskriv kontroll av utsläpp. 

      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 

Utsläpp till luft 
Beskriv de utsläpp till luft som förekommer och om det finns risk för luktstörningar, damning m.m.. 
Ange luftflöden, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter samt beskriv eventuella reningsanläggningar. Beskriv kontroll av utsläpp. 

      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 

Buller 
Beskriv bullerkällor vid verksamheten (t ex fläktar, containerhanering), risk för störning till omgivningen samt eventuella mätningar/beräkningar av ljudnivån och 
bullerdämpande åtgärder. 

      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 

Egenkontroll 
Beskriv ansvarsfördelningen och rutinerna för skötsel, drift och underhåll av anläggningen, samt er bedömning av riskerna med verksamheten från hälso- och 
miljösynpunkt. Beskriv också de rutiner som finns för att förhindra störningar på miljö och hälsa. Utgå från kraven i förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövarens egenkontroll. 
      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan 
  

 Ritning över verksamheten 
 Karta som visar lokalisering 
       
       

       
       
       
       

Ytterligare uppgifter för vissa verksamheter 
Om anmälan avser en verksamhet som anges i 25 § 2 p. förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd ska de uppgifter som anges i 8 § och 9 § 1 p. miljöbedömningsförordningen (2017:966) lämnas. Om 
anmälan avser en sådan verksamhet med behandling av avfall som omfattas av 29 kap. miljöprövningsför-
ordningen (2013:251) ska de uppgifter som framgår av 25 d § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd lämnas. 

Avgift 
Ett särskilt beslut angående tillsynsavgift kommer att sändas till er. 
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