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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 Kemtvätt årsrapport 
 

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

Företag  
Namn Årsrapporten gäller år 

            
Adress 

      
Postnummer Ort 

            
E-postadress Telefon Mobil 

                   
Kontaktperson Telefon kontaktperson 

            

1. Utsläppsredovisning 

Maskin 1 
Beteckning och årsmodell 

      
Antal tvättomgångar Trumkapacitet (kg) Tvättat gods = Antalet tvättomgångar x trumkapacitet 

                  
Förbrukad mängd tvättvätska i kilo Beräknad lösningsmedelsförlust i % 

            

Maskin 2 
Beteckning och årsmodell 

      
Antal tvättomgångar Trumkapacitet (kg) Tvättat gods = Antalet tvättomgångar x trumkapacitet 

                  
Förbrukad mängd tvättvätska i kilo Beräknad lösningsmedelsförlust i % 

            

Beräkningsmodell för lösningsmedelsförlust 
Förbrukad mängd lösningsmedel i kilo x 100 / Mäng tvättat gods i kilo = Beräknad lösningsmedelsförlust i % 

2. Avfallsredovisning 
Typ av avfall, till exempel destillatorslam Mängd i kilo 

            
Transportör Mottagare 

            

3. Lagrad mängd avfall, i kilo  
Som förvarades i butiken vid årsskiftet 
 

      

4. Övrig information till miljöförvaltningen 
Exempelvis driftsproblem, klagomål från närboende med mera 
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