Anmälan om förskola, skola,
fritidshem mm
38 § Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
(SFS 1998:899)

Insändes till:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
462 85 Vänersborg
Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon nr dagtid/Telefon mobil

Postnummer

Postadress

Ansvarig kontaktperson

Telefon nr dagtid/ Telefon mobil

E-post adress

Dina personuppgifter används för behandling av ansökan, registrering och i förekommande fall fakturering.
Genom Din underskrift samtycker Du till att Vänersborgs kommun behandlar personuppgifter om Dig enligt ovan.

Verksamheten
Fastighetsbeteckning
Gatuadress
Postadress

Telefon till lokalen

Lokalen eller anläggningens namn
Fastighetsägare

Telefon till fastighetsägare

Beräknat startdatum för verksamheten

Anmälan avser
Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Fritidshem

Annat

Se blankettens baksida vad som skall bifogas anmälan.

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Vänd !
Postadress
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 3

Telefon
0521-72 12 72

Telefax
0521-72 16 58

E-post
miljo@vanersborg.se

Postgiro
6702-5

Bankgiro
888-6806

Bifogas anmälan


Antal barn/elever som verksamheten planeras för



Planritning över lokalerna. För förskola ska det av planritningen framgå om det finns
t.ex. vilorum, lekrum, skötrum samt uppgifter om lokalyta.



Uppgifter om typ av ventilation och antalet personer som ventilationen är
dimensionerad för i varje rum.



Ritning/beskrivning av utemiljön/skolgården.

Avgifter
För handläggning av anmälan enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd debiteras en avgift på 4 560 kr. Faktura skickas separat.
Vid inspektion av verksamheten debiteras med en timavgift enligt Vänersborgs kommuns taxa
för tillsyn enligt miljöbalken. Timavgiften är för närvarande 912 kr.
Anmälan skickas i god tid, minst 6 veckor, innan verksamheten startar, till:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
462 85 Vänersborg
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående
skola, riksinternatskola eller resurscenter.
Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller
arrangeras.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
Utdrag ur miljöbalken
Enligt 30 kap 1§ får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) ska betalas
av den som påbörjar en verksamhet som är anmälningspliktig utan att anmälan gjorts.
Utdrag ur förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259)
Enligt 3 kap 3§ förordningen om miljösanktionsavgifter framgår att för en överträdelse av 38§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en
verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3000 kronor.

