ANMÄLAN – Skola och förskola
Enligt 38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöenheten

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet – skolor och förskolor
Enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Information om sökande
Kontaktperson

Telefon dagtid

Verksamhetsansvarig

Telefon övrig

Personnr /Org nr

E-post

Firmanamn

Eventuell fakturareferens (t.ex NK-nummer)

Adress (postmottagare)

Faktureringsadress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Information om lokal
Lokalens adress (om annan än
postmottagare)

Fastighetsbeteckning

Postnummer och ort

E-post

Fastighetsägare

Ritning finns över lokalens utformning där rumsindelning framgår (bifogas ansökan)
Finns kommunalt vatten och
avlopp?

Ja
Nej
Ja
Nej, vad har lokalen använts till tidigare? ...............................

Är lokalen nybyggd?

................................................................................................
Vilka eventuella åtgärder har eller kommer att vidtas för att anpassa lokalen?

Är lokalen akustikdämpad
med t.ex. ljudabsorbenter?

Ja
Nej

Verksamhet som anmälan avser
Ny verksamhet

Övertagande av verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Planerad start för verksamheten:
Totalt antal barn/elever:

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

Antal toaletter som barn/elever har tillgång till:

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

Typ av verksamhet
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola

Öppen fritidsverksamhet
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

Grundsärskola
Specialskola
Annan:__________________

Skola: Typ av lokaler som ingår:
Vanliga klassrum
Fysik
Kemi
Biologi
Txtilslöjd

Träslöjd
Metallslöjd
Hemkunskap
Gymnastiksal
Musiksal

Skrivsal
Datasal
Bibliotek
Aula eller liknande samlingsrum
Annat, nämligen:……………………

Förskola: Typ av lokaler som ingår:
Hall
Matrum
Lekrum

Vilrum för barn
Verkstad
Våtlek

Atelje/målarrum
Tvättrum/skötrum
Annat, nämligen:……………………

Kommer det ske någon uthyrning/utlåning av
hela hela eller delar av verksamhetens
lokaler?

Ja
Nej

Kommer delar av verksamheten bedrivas i
andra lokaler?

Ja
Nej

Uppgifter om lokalens ventilation
Typ av ventilationssystem har lokalen?

Självdrag (S)
Frånluft via fläkt (F)
Både från- o tilluft via fläkt (FT och FTX)

Finns uträkning av ventilationens
kapacitet för varje rum?

Ja (bifoga uträkning med ansökan)
Nej

Finns godkänd OVK för lokalen?

Ja (bifoga ovk inklusive luftflöden med ansökan)
Nej

Finns ventilationsritning som visar
projekterade flöden samt
ventilationsdonens placering?

Ja (bifoga med ansökan)
Nej

Information om verksamhetens egenkontroll
Har verksamheten kunskap om kraven i
förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll?

Ja
Nej

Finns en skriftlig ansvarsfördelning enligt
egenkontrollförordningen?

Ja
Nej

Finns en skriftlig riskbedömning av den anmälda
verksamheten?

Ja
Nej

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

Kryssa i de områden där ni har skriftliga rutiner:
Utbildning(egenkontroll)
Underhåll (Felanmälan)
Städning
Rengöring (tvätt, disk)
Sol/UV-skydd
Temperatur

Smittskydd
Allergier
Rökning
Hygien
Buller/Akustik
Ventilation

Fukt/Lukt
Radon
Avfall
Kemikaliehantering
Ev. Övriga rutiner:……………....

Verksamhetsbeskrivning (eller annan upplysning)

Jag bifogar detta med min anmälan:
Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket eller liknande där firmatecknare framgår.
Skalenliga ritningar med angiven takhöjd.
Giltigt och godkänt OVK-prototokoll
Luftflödesprotokoll alternativt en ritning över ventilationen med angivna flöden samt information om
hur många personer ventilationens är anpassad för i varje rum.
Radonprotokoll från senaste radonmätningen (om mätning är gjord).
Anmälan är komplett först när Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått ifylld blankett inklusive
ovanstående bilagor.
Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

Namnförtydligande

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

Anmälan av skola och förskola
Varför anmälan?
Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser att
driva t.ex förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola, resurscenter
göra en anmälan till Miljönämnden senast 6 veckor före verksamheten startar.
Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan
en miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift. Avgiften är 3
000 kronor för samtliga verksamheter.
Är du osäker på om anmälan behövs för din verksamhet, kontakta miljöenheten på 0155-24 89 20.

Vad innebär anmälan?
Syftet med anmälan är att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska få kännedom om nya
verksamheter, kunna göra en bedömning av om lokalen är lämplig att använda för aktuell
verksamhet och ha möjlighet att förhindra att olämpliga lokaler tas i bruk.
Miljöenheten granskar inkomna handlingar och utför sedan inspektion av verksamheten. Beslut
fattas när det finns tillräckligt beslutsunderlag.
Anmälningspliktiga verksamheter debiteras en årsavgift för regelbunden tillsyn enligt
kommunens taxa för miljöbalken” läs mer på www.nykoping.se.

Avgift för anmälan
Avgifter för anmälan och tillsyn
Vi tar ut en avgift för att handlägga varje anmälan som baseras på
kommunens taxa för miljöbalken. Er skola eller förskola får även
betala en fast årlig tillsynsavgift för den regelbundna kontroll som vi
gör enligt miljöbalken. Våra handläggare kan berätta mer om
storleken på avgiften för just er verksamhet.
Kontakta gärna miljöenheten för mer information om avgifter.

Anmälan skickas till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Miljöenheten
611 83 Nyköping

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn, adress samt fastighetsbeteckning. Syftet med
behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

