
  
  

      

  
    

   
  

   
    

  

 

 
 

  
     

          
      
        
       

 
   
        

           
         

    
 

 
         

   
   

 
  

  
  
  

  
  
   

   
  

     
 

 

 
 

 

  

 
  

 

 

  
 

 

  
 

  

 

Anmälan av lokal för 
barnomsorg och skola 

 
VERSIONSNR 2018-04-23    

SID  1/5  
 

SKICKA  TILL  
SBF/MILJÖAVDELNINGEN  

TUNA  TORG  1 
186 86 VALLENTUNA  

ENLIGT 38 § FÖRORDNING (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

Varför anmälan? 
Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd ska den som avser att driva lokaler för undervisning (förskola, 
grundskola, gymnasium eller liknande) göra en anmälan till den 
kommunala nämnden innan lokalen tas i bruk. Anmälan ska göras sex 
veckor innan lokalen planeras att tas i bruk. 

Vad innebär anmälan? 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig över lokalens lämplighet 
för den typ av verksamhet som planeras i lokalen. Anmälan sker skriftligen 
via en anmälningsblankett med frågor om verksamheten och lokalen. En 
ofullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden. 

Avgift 
För handläggning av anmälan kommer en avgift att tas ut enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-09 KF § 80 och justerad 2017-
12-11 KF § 180.

Anmälan avser 
☐ Förskola ☐ Gymnasieskola ☐ Öppen förskola
☐ Grundskola ☐ Specialskola ☐ Fritidshem
☐ Förskoleklass ☐ Särskola
☐ Annan lokal för utbildning:

ANTAL BARN/ELEVER MAX ANTAL BARN/ELEVER 

ANTAL PERSONAL MAX ANTAL PERSONAL 

VERKSAMHETSFORM 

☐ Kommunal ☐ Fristående

PLANERAT STARTDATUM 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR 
186 86 VALLENTUNA 
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 



  

 

  
    

   
  

   
    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

   

  
  
     

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 
  

  

SID 2/5 

Sökande/Verksamhetsutövare 
VERKSAMHETSUTÖVARE ORGANISATIONSNUMMER 

ADRESS POSTNUMMER OCH ORT 

VERKSAMHETSANSVARIG/FIRMATECKNARE TELEFON 

EPOST MOBIL 

Verksamheten 
VERKSAMHETENS NAMN FASTIGHETSBETECKNING 

BESÖKSADRESS POSTNUMMER OCH ORT 

FÖRSKOLECHEF/REKTOR/ANSVARIG 

EPOST TELEFON 

ANNAN KONTAKTPERSON 

EPOST TELEFON 

Faktureringsadress 
FAKTUROR SKICKAS TILL ADRESS SOM ANGIVITS UNDER 

☐ Sökande/verksamhetsutövare 
☐ Verksamheten 
☐ Annan adress, se nedan 
ADRESSAT KOSTNADSSTÄLLE, REFERENS ETC. 

ADRESS POSTNUMMER OCH ORT 

Fastighetsägare 
FASTIGHETSÄGARE ORGANISATIONNUMMER 

KONTAKTPERSON/FÖRVALTARE TELEFON 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA 
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 
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SID 3/5 

BESKRIV NÄRHET OCH TILLGÅNG TILL LEK-/RASTYTA 

BESKRIV RISK FÖR STÖRNINGAR FRÅN ANDRA VERKSAMHETER (NÄRHET TILL 
INDUSTRI,TRAFIKERADE VÄGAR, KRAFTLEDNINGAR, STALL M.M.) 

Lokalen 
BYGGNADSÅR TOTAL YTA (M2) 

TIDIGARE VERKSAMHET I LOKALEN 

BESKRIV ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT ANPASSA LOKALEN TILL AKTUELL 
VERKSAMHET 

☐ Lokalen är nybyggd för verksamheten i anmälan 

ANTAL TOALETTER TILLGÄNGLIGA FÖR 
BARN/ELEVER 

ANTAL DUSCHAR TILLGÄNGLIGA FÖR 
BARN/ELEVER 

Ventilation 
TYP AV VENTILATION 

☐ S – Självdrag ☐ F – Mekanisk frånluft 
☐ FT – Mekanisk till- och frånluft ☐ FTX – Mekanisk till- och frånluft 

med värmeväxlare 
DRIFTTID FÖR VENTILATION 

OVK-PROTOKOLL 

☐ OVK-protokoll finns 
☐ OVK-protokoll finns inte 

LUFTFLÖDESMÄTNING 

☐ Protokoll med uteluftsflöden finns 
☐ Protokoll med uteluftsflöden finns inte 

PERSONBELASTNINGSSCHEMA 

☐ Personbelastningsschema finns 
☐ Personbelastningsschema finns inte 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA 
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 



  

 

 
 
 
 
 
 

 

     
      

 
 

    

     
    

    

       

 

  

           
  

       
  
  
   
    

 
   

       
 

 
        

  
 

    

       
     

         
         

 
        

         
    

 
     

      
        

     
 

SID 4/5 

Radon  
RADONMÄTNING 

☐ Protokoll från radonmätning finns 
☐ Protokoll från radonmätning finns inte 

Livsmedel 
HANTERING/SERVERING AV LIVSMEDEL I VERKSAMHETEN 

☐ Ja det sker i verksamheten 
(VERKSAMHETER SOM HANTERAR LIVSMEDEL SKA ANMÄLA DETTA TILL 
MILJÖAVDELNINGEN FÖR REGISTRERING PÅ SEPARAT BLANKETT. 

☐ Nej, ingen hantering/servering av livsmedel förekommer 

Obligatoriska bilagor 

☐ Planritning över lokalen med angiven takhöjd. Skalan ska vara 1:50 
eller 1:100 

☐ Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 
☐ Luftflödesmätning 
☐ Personbelastningsschema 
☐ Radonprotokoll 
☐ Kopia på registreringsbevis 

Skicka anmälan till: 
SBF/Miljöavdelningen, Tuna torg 1, 186 86 Vallentuna, 
eller miljo@vallentuna.se 

Kontakta miljöinspektör vid eventuella frågor avseende anmälan, telefon 
08-587 850 00. 

Miljöbalkens krav på egenkontroll 

Anmälningspliktiga verksamheter omfattas av krav på egenkontroll enligt 
förordning (1998:901) om verksamhetens egenkontroll. Det innebär att 
verksamhetsutövaren är skyldig att skaffa sig kunskap om verksamheten 
och lokalens påverkan på människors hälsa och miljön. 

Det innebär även att verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera 
verksamheten så att olägenheter för människors hälsa och miljön kan 
undvikas eller snabbt åtgärdas. 

Rutiner för egenkontroll ska dokumenteras, exempelvis ska 
ansvarsfördelning och egenkontrollens omfattning anges. Områden för 
egenkontroll är exempelvis städning, ventilation, buller, fukt och mögel, 
kemikalieanvändning, avfallshantering, olycksfall, smittspridning m.m. 

 
   

  
 

  
   

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA 
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 



  

 
   

  
 

  
   

    

 
          

        
 

       

  

  

 

    
  

          
     

  
  

                 
            

SID 5/5 

Samtycke om behandling av personuppgifter 

Vad  är  en personuppgift  
Information som  direkt eller  
indirekt kan hänföras  till d ig  som  
person är  personuppgifter  enligt 
personuppgiftslagen och 
dataskyddsförordningen. Det är  
viktigt för  Vallentuna  kommun  
att dina  personuppgifter  hanteras  
på  ett tryggt och korrekt  sätt.  

Samtycke  till  användandet  av  
dina  personuppgifter  
För  att miljö- och  
samhällsbyggnadsnämnden ska  
kunna  handlägga  ditt ärende  
behöver  du  lämna  ditt samtycke  
till a tt nämnden får  hantera  dina  
personuppgifter.  

Hur  länge  är  samtycket  giltigt  

Detta  samtycke  gäller  under  den tid  ditt ärende  pågår. 

När  ditt ärende  har  avslutats, tas  dina  personuppgifter  

bort ur  vårt system.  

Återkalla samtycke  
Du har  alltid  rätt att återkalla  samtycket när  som  
helst. Kontakta  personuppgifter@vallentuna.se  om  
du vill å terkalla  ditt samtycke  eller  få  dina  
personuppgifter  som  finns  hos  kommunen raderade.  

Du kan läsa  mer  om  Vallentuna  kommuns  hantering  
av  personuppgifter  på  
Vallentuna.se  www.vallentuna.se/personuppgifter  

Samtycke 
Genom att kryssa i nedanstående ruta samtycker du till att uppgifter om 
dig registreras och hanteras i samband med handläggningen av ditt 
ärende. 

☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras i kommunens 
ärendehanteringssystem. 

Underskrift (sökande) 

ORT, DATUM UNDERSKRIFT 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Information om Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina 
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. 
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan 
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas 
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad 
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar 
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA 
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 
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