ANMÄLAN OM ATT STARTA SKOLA
ELLER FÖRSKOLA
enligt 38 § förordningen (1998:899) om Sida
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1(2)

Vid frågor kontakta:

Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Information
Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett
verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande
arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ och avfall.
Om livsmedelshantering ska ske, ska anmälan om registrering göras enligt livsmedelslagen. Nybyggnation, samt om- och
tillbyggnader kan kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. Läs mer på www.sandviken.se eller ring 026-24 00 00.

Verksamhetsutövare
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Verksamhet
Skolans/förskolans namn *

Fastighetsbeteckning *

Besöksadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon

Fastighetsägare om annan än verksamhetsutövare
Fastighetsägare

Kontaktperson (om bolag)

Utdelningsadress

E-post

Postnummer och postort

Telefon

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Fax

Hemsida

026-27 07 75

www.sandviken.se

Väs tra Gästri klands s amhälls byggnadsför valtni ng

Sida
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Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Övertagande av befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta

Undervisning/barnomsorg
Grundskola
Fritidshem
Antal elever/barn

Gymnasieskola

Förskola

Öppen fritidsverksamhet
Antal personal

Gymnastiksal

Öppen förskola

Annan undervisning:
Antal avdelningar (förskola)

Antal toaletter

Kemi- och/eller fysiksal

Slöjdsal

Självdrag

Mekanisk frånluft

Mekanisk till- och frånluft

Extra mekanisk fläkt installerad

Annat:

Kort beskrivning av verksamheten

Information om lokalen
Typ av ventilation

Tidigare typ av verksamhet i lokalen

Bilagor som ska bifogas anmälan
Planritning över lokalen som visar lokalens yta, utformning och rumsfördelning/användningssätt
Ritning som visar placering av ventilationsdon med till- och frånluftsflöden angivna
Ventilationsprotokoll med uppmätta till- och frånluftsflöden (totalt, samt för respektive rum)
Mätrapport över radon (långtidsmätning minst 2 månader)
Beskrivning av utomhusmiljön, lekytor och solskydd, samt lokalisering av skola/förskola med hänsyn till buller m.m
Information om avgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.
Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information
www.sandviken.se/pul.

