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Anmälan om förskola, skola, fritidshem etc.
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 §

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Anmälan ska ha inkommit till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i bruk

Anmälan avser
□ Grundskola □ Förskola □ Öppen förskola

Verksamheten beräknas starta den

□ Gymnasieskola □ Fritidshem □ Förskoleklass □ Öppen fritidsverksamhet

Antal barn/elever

□ Ny verksamhet
□ Ändrad verksamhet
Om ändring, vad omfattar ändringen.

Uppgifter om verksamheten
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Lokalens besöksadress

Telefon lokal

Företagets namn
Företagets adress

Organisations-/personnummer

Postnummer och ort

Ansvarsnummer om kommunal verksamhet

Ansvarig person/firmatecknare

Telefon/E-post

Kontaktperson

Telefon/E-post

Faktureringsadress om annan än ovan
Fastighetsägare

Fastighetsägare adress

Har verksamheten kommunalt vatten och avlopp?
□ Ja

□ Nej

Vilken typ av ventilation finns i lokalen?
□ S (självdrag)

□ FT (Mekanisk till- och frånluft)

□ F (Mekanisk frånluft)

□ FTX (Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare)

Var tas uteluften in (tilluftsintaget)? (Vid FT- och FTX-ventilation)

Postadress
Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress
Tappströmsvägen 2

Telefon
08-124 571 00

Telefax
08-124 574 12

E-post
miljokontoret@ekero.se
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Finns det risk för störningar från eller till andra verksamheter? Trafik, industri,
bostäder, markföroreningar, kraftledningar, stall etc?
□ Ja

□ Nej

Om ja, ange vad som kan vara störande och avståndet till störningskällan.

Finns solavskärmning vid risk för kraftig solinstrålning?
□ Ja

□ Nej

Om nej, vilka åtgärder planeras?

Finns avvikande lukter, buller, hög ljudnivå, misstänkta fuktskador, drag mm i
lokalen?
□ Ja

□ Nej

Om ja, vilka åtgärder planeras?

Finns ett separat städutrymme med frånluftsventilerat, tappkran och utslagsvask?
□ Ja

□ Nej

Om nej, hur fungerar det?

Till anmälan ska bifogas
• Beskrivning av verksamheten
• Skalenliga ritningar över lokalerna där installationer som toaletter, städförråd samt
rummens användning (vila, lek mm) framgår.
• Situationsplan där lekytor mm framgår.
• Luftflödesprotokoll och personbelastningsberäkning, d v s antal personer som kan
vistas i respektive rum utifrån luftflöden
• Protokoll från radonmätning
• Kopia av den skriftliga egenkontrollen inom miljöbalksområdet.
• Övrigt av betydelse för handläggning av anmälan
Postadress
Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress
Tappströmsvägen 2

Telefon
08-124 571 00

Telefax
08-124 574 12

E-post
miljokontoret@ekero.se
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Underskrift
Datum

Underskrift
Namnförtydligande

Blanketten sänds till:
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 205
178 23 Ekerö
Information
• För handläggning av anmälan debiteras en avgift fastställd av kommunfullmäktige. Se
mer om miljönämndens taxa för prövning och tillsyn på kommunens hemsida
www.ekero.se.
•

Den som påbörjar sin verksamhet utan föregående anmälan ska, enligt miljöbalkens
30 kap 1 § samt dess förordning, betala en miljösanktionsavgift.

•

Tänk på att du kan behöva flera olika tillstånd från miljönämnden eller andra
myndigheter. Kontakta Ekerö kommun på telefon 08- 124 571 00, för eventuellt krav
på ansökan om registrering av livsmedelsverksamhet, bygglov eller bygganmälan.

Mer information
Kontakta miljökontoret på telefon 08-124 571 00 eller via e-post: miljokontoret@ekero.se

Behandling av personuppgifter enligt personmuppgiftslagen PuL, 1998:204
De uppgifter du lämnar till miljö- och hälsoskyddskontoret på denna blankett kommer vi att
använda för att fullgöra miljönämndens tillsynsansvar. Om du önskar få information om vilka
personuppgifter om dig miljönämnden behandlar eller om du önskar rättelse av
personuppgifter hos miljönämnden är du välkommen med en skriftlig begäran.
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