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Blanketten skapad 2018-05-16 / 
miljöavdelningen 

  

Anmälan av förskola, öppen förskola, 
fritidshem, grundskola, gymnasieskola m. m  
enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

 

Verksamhet  
Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

            
Besöksadress Telefon 

            
Företagets namn Organisationsnummer 

            
Postadress 

      

Ansvarig/sökande  
Verksamhetsansvarig Telefon 

            
Titel Mobil 

            
E-postadress 

      

Fastighetsägare  
Namn Telefon arbete 

            
Adress Postadress 

            

Anmälan avser 

 Ny verksamhet  Utökad verksamhet med nya lokaler/antal barn 
 Flytt till nya lokaler, ange adressen ni flyttar från:       
 Förskola   Grundskola  Gymnasieskola  Fritidshem  Annat 

Datum för start av verksamheten 

      
Verksamhetsbeskrivning 
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  Tidigare verksamhet i lokalen 

Lokalen 
Yta Antal elevtoaletter Golvbeklädnad 

m2 
Finns separat städutrymme med utslagsvask? Finns personbelastningsberäkning för samtliga utrymmen? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 
Befintlig ventilation 

 Självdrag (typ S) 1)  Mekanisk från- och tilluft (typ FT) 
 Mekanisk frånluft (typ F)  Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (typ FTX) 

Datum för senaste ventilationskontroll (OVK) 

1) Självdragsventilation godkänns inte av nämnden

Följande uppgifter ska bifogas anmälan 
• Antal barn/elever som verksamheten är planerad för.
• Planritning över lokalerna med uppgift om antal toaletter för barn/elever. För förskola ska det av planritningen

framgå om det finns skötrum samt uppgift om lokalyta.
• Uppgifter om typ av ventilation och antalet personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum.
• Planritning över tillhörande lekgård och beskrivning av utemiljön, till exempel närhet till trafik, natur och industri.

För förskola ska det framgå av ritningen vilket solskydd det finns på lekgården.

Underskrift 
Datum (åååå-mm-dd) Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 

Underskriven blankett sänds till 
Håbo kommun 
Miljöenheten
Centrumleden 1
746 80 Bålsta 
eller till e-post: miljoavdelningen@habo.se

Avgift 
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 
Avgift för handläggning kan tas ut även om anmälan 
återtas. Mer information finns på www.habo.se. 
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Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan av förskola, öppen förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola med mera. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun.Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.
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