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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

ANMÄLAN OM FÖRSKOLA, SKOLA,
GYMNASIUM, FRITIDSHEM ETC

enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarligverksamhet och hälsoskydd

Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs
0278-250 00 (vx)
miljo@bollnas.se
Uppgifter om verksamheten
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

E-postadress

Webbadress/hemsida

Uppgifter om företaget
Företagets namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Ansvarig person

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Fakturaadress

Fakturor ska skickas till den adress som angivits under:
Uppgifter om verksamheten (se ovan)

Uppgifter om företaget (se ovan)

Annan adress, fyll i nedan

Namn

c/o, referensnummer eller liknande

Adress

Postnummer och ort

Anmälan avser
Förskola

Öppen förskola

Förskoleklass

Fritidshem

Grundsärskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Annan skola:

Ny verksamhet

Utökning av befintlig verksamhet

Planerad start av verksamheten (datum):
Antal avdelningar/årskurser:
Antal barn/elever:

Beskrivning av verksamheten
Hur stor yta har barnen/eleverna tillgång till (m²)?
Ange takhöjd (m):
Ange antal toaletter som finns tillgängliga till barnen/eleverna:

Grundskola
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Vilken typ av ventilation förekommer?
Självdrag

Mekanisk frånluft

Mekanisk till- och frånluft

Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare

Finns risk för störningar från annan verksamhet (industrier, garage, trafik, kraftledningar, stall etc.)?
Ja
Nej
Om ja, ange vad som kan vara störande och avståndet till störningskällan?

Har verksamheten dokumenterad egenkontroll?
Ja

Nej

(dokumenterad egenkontroll ska finnas enligt miljöbalken (1998:808) och 4-7 §§ förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll)

Ytterligare beskrivning av verksamheten

Bilagor till anmälan
Följande bilagor ska skickas med anmälan:
•

Ritning som visar lokalens utformning, rumsfördelning och användningssätt, markera även placering av handtvättställ, toaletter,
städutrymme etc.

•

Karta som visar utomhusmiljön.

•

Protokoll från luftflödesmätning eller OVK (obligatorisk ventilationskontroll) som visar luftkapaciteten i utrymmen där
barn/elever vistas.

•

Protokoll från senaste radonmätningen.

Information
Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga begärda bilagor för att underlätta handläggningen av ärendet.
Start av verksamheten
Den som avser att bedriva verksamhet med förskola, skola, gymnasium fritidshem etc. ska senast sex (6) veckor innan verksamheten
påbörjas anmäla detta till miljö- och byggnämnden.
Avgift
En avgift enligt Kommunfullmäktiges fastställd taxa tas ut. Information om taxan finns på www.bollnas.se
Information om personuppgiftslagen
Miljö- och byggnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter. De personuppgifter som lämnas kommer att registreras för
administration och uppföljning.
Frågor
Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om du har frågor, telefon: 0278-250 00 (vx), e-post: miljo@bollnas.se

Underskrift

Datum

Ort

Namnteckning sökande

Namnförtydligande
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