Anmälan om lokal för
skola/förskola/undervisning
-





enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan lokalen börjar användas.
Om det saknas uppgifter kommer dessa begäras in.
Kommunen tar ut en avgift för prövningen av anmälan enligt kommunens taxa, se nedan.

Anmälan avser
Ny lokal

Övertagande av lokal/ ägarbyte

Ändring/ utökning av befintlig verksamhet – Nya/ utökad yta i m2: …………………… Utökning antal barn/elever: …………………
Skola

Förskola

Fritidshem

Gymnasieskola

Annan undervisning, beskriv: ……………………………………………………………………………..
Totalt antal barn/elever:

Total inomhusyta i m2:

Antal klasser/avdelningar:

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Postnummer och ort

Fastighetsägare

Telefonnummer

Fastighetsägarens adress

Postnummer och ort

Personnummer/organisationsnummer

Sökande /verksamhetsansvarig
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Faktureringsadress

Postnummer och postort

Referenskod
Kontaktperson

E-post

Verksamheten
Verksamhetsnamn

Stenungsund kommun
444 82 Stenungsund

Telefonnummer

Besöksadress: Strandvägen 15
Hemsida: www.stenungsund.se

Tel:

0303-73 00 00

E-post: miljo@stenungsund.se

Besöksadress

Postnummer och ort

Rektor/ förskolechef

Datum för start av verksamheten

E-post

Telefon

Bilagor till anmälan
Till anmälan ska följande bilagor bifogas:
skalenlig ritning som visar lokalens utformning, med fast inredning inritad. Toaletter för barn/elever,
skötrum och uppgift om lokalyta finnas markerade. Det bör framgå vad lokalerna ska användas till så som
exempelvis lek-/ klassrum, kapprum, städutrymme, idrott, slöjd, osv.
Planritning över förskole-/ skolgård och beskrivning av utemiljön. För förskola ska det framgå av ritningen
vilket solskydd det finns på lekgården
Uppgifter om sorts ventilationssystem och antalet personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum
Redovisning av dricksvattenförsörjning och vattenkvalitet samt enskild avloppsanläggning (enbart utanför
kommunalt verksamhetsområde)

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 /GDPR)
samt Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar
är allmänna handlingar, som kan komma lämnas ut till allmänheten.
Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina
uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att den typ av behandling av personuppgifter är tillåten
eftersom den är en nödvändig del av myndighetsutövning.

Skicka anmälan till: Stenungsunds kommun, verksamhet Bygg Miljö, 444 82
Stenungsund eller till miljo@stenungsund.se.
Egenkontroll
Verksamheten är skyldig att upprätta ett dokumenterat egenkontrollprogram med syfte att fortlöpande
motverka och förebygga miljöpåverkan eller olägenheter för hälsan. För egenkontrollen behöver det
finnas en tydlig ansvarsfördelning, en bedömning av hälsorisker inom verksamheten och rutiner.
Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner gällande: städning, kemikaliehantering,
ventilationskontroll, radonundersökning, smittskyddsrutiner, klagomålshantering, rengöring av leksaker
och hygien. Egenkontrollen ska finnas tillgänglig på plats för tillsyn och behöver inte bifogas anmälan.
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