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             Anmälan enligt § 38 - förskola, skola, fritidshem  
                                            Anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
Miljöenheten    

     
 

 
Anmälan ska ha inkommit till miljöenheten 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) 
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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 
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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. 

 
 

Underskrift 
Datum 
 
 

Underskrift 
 

 Namnförtydligande 
 
 

 

 
Blanketten sänds till: 
 
Miljöenheten 
Box 205 
178 23 Ekerö  
 
Mer information 
Kontakta miljöenheten på telefon 08-124 571 00 eller via e-post: miljoenheten@ekero.se 
 
 
 

  

mailto:miljoenheten@ekero.se
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INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679) 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, 

organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt ärende-

hanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan 

på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande. 

Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då 

myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev avgifter enligt gällande taxa ska 

faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende, 

delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all 

behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter 

är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom 

kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all 

information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 

med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi 

aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 

information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 

begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 

dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljonamnden@ekero.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår 

behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsyns-

myndigheten Datainspektionen. 

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar 
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla 
handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, 
och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses 
vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. 
 
 


